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Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen var att utifrån den positiva psykologins perspektiv, undersöka 

faktorer, som har inverkan på individers upplevda resiliens, samt att skapa förståelse för 

återhämtningen vid motgångar, förändringar och störningar, som upplevs stressande. Studien 

avsåg även att undersöka positiva emotioner och tankar, som har anknytning till syftet. Sex 

intervjuer utfördes och data analyserades med hjälp av ad hoc metoden. Innan intervjuerna 

påbörjades utfördes en mätning av individernas resiliens med hjälp av den svenskspråkiga 

versionen av Wagnild och Youngs resiliensskala. Resultatet av den individuella mätningen 

med resiliensskalan visade skillnader i informanternas resiliens poäng. Intervjuerna visade att 

faktorer som positiva emotioner såsom frihet, kärlek och lycka upplevdes i samband med 

motgångar och förändringar och att socialt stöd hade betydelse vid återhämtningen.  
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Abstract 
 
The aim of the present study was, on the basis of the positive psychology perspective, to 

examine factors that have an impact on individuals' perceived resilience, and to create an 

understanding of the recovery at various adversities, changes and disruptions in life. Six 

interviews were made and the data were analyzed by using the ad hoc method. Before the 

interviews were accomplished, a measurement of the personal resilience of the six individuals 

was made by using the Swedish version of the Wagnild and Youngs resilience scale. The 

results of the individual resilience scale tests showed differences in the resilience score. The 

interviews showed that positive emotions such as freedom, love and happiness were 

experienced in the context of adversity and change, and that social support was important in 

the recovery process. 
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1. Introduktion 
 

Forskare inom psykologin har länge förstått att trauman och stressorer i individers liv kan leda 

till psykologisk ohälsa, dåliga sociala funktioner och även patologi (Lundberg & Wentz, 

2004). Det vill säga ett problemfokuserat perspektiv. Den positiva psykologin fokuserar på 

individens resurser och frågar istället hur det är möjligt för individen att uppnå optimal 

utveckling och funktion trots stress och motgångar i livet (Gaible & Haidt, 2005; Seligman, 

Parks & Steen, 2004). Inom den positiva psykologin används begreppet resiliens som 

förklaring på individers förmåga till återhämtning efter stressfyllda situationer, motgångar, 

negativa eller positiva förändringar, eller störningar i livet. Resiliens antyder däremot inte att 

individen skulle vara osårbar för stress. Resiliens omfattar individens tankar, beteende och 

handlingar (Fonagy, Steele, Steele, Higgitt, & Target, 1994; Garmezy, 1991).  

 

1.1 Begreppet resiliens 

Det finns flera definitioner av begreppet resiliens. Här nedan beskrivs de mest förekommande. 

Resiliens definieras av Luthar, Cicchetti och Becker (2000) som en dynamisk process 

som visar upp en positiv beteendeanpassning, när individer möter svårigheter eller trauman. 

Enligt Luthar et al. (2000) är resiliens en tvådimensionell konstruktion vad det gäller 

exponeringen för motgångar och den positiva anpassning som blir följden av motgången.  

Bonanno (2004) beskriver i sin tur resiliens som bestående av kapacitet till 

autonomi/självständighet och tillväxt. Både Luthar et al. (2000) och Bonannos (2004) 

definition av resiliens betonar individens förmåga att övervinna motgångar, men de skiljer sig 

åt i den process som antas ligga bakom. Medan strategin i ”utmaning” lägger vikten vid den 

enskilde individens resurser gentemot miljökrav, så är resiliensens strategi relaterad till både 

intrapersonella karaktäristika och socialt stöd.  

Werner och Smith (1982) skildrar resiliens som en process som leder till "styrka och 

medvetenhet," men psykologisk resiliens kan även enligt Werner och Smith (1982) i 

praktiken definieras som en styrka, en medvetenhet och tro på att man som individ kan klara 

av olika uppgifter, varierande utmaningar och svåra situationer.  

Deveson (2003) menar att resiliens, som ett begrepp, kan fångas genom att individer har 

en känsla av tillhörighet och mening i sitt liv och att detta skulle påverka utvecklingen av 

resiliens. Känslan av tillhörighet och mening i livet kan se ut på många olika sätt, enligt 

Deveson. Resiliens kan ses som uppkommen ur djupa funderingar över vad som är behagligt 

och bra i livet och även i hur allt tycks höra samman på ett eller annat sätt. Resiliens kommer 



 2 

inte från sällsynta eller speciella kvalitéer, utan istället från det vardagligt magiska, de 

normerande mänskliga resurserna i individers sinnen, hjärna och organ. Deveson kallar det 

”everyday magic”(ibid.). 

Masten (2000) definierar resiliens som, processen över tid, eller möjligheten till 

framgångsrik anpassning trots svåra eller hotande omständigheter. En orsak för att använda 

den här definitionen är att den passar i kontexten av ett EU projekt, där målet är att stärka 

individernas resiliens i Europa. Interventionerna, som involverar EU projektet syftar till att 

bearbeta påverkbara faktorer (impact-kenniscentrum.nl/, 2008). Till synes råder en viss 

definitionsförvirring när det gäller begreppet resiliens.  

 

1.2 Hur undersöks resiliens? 

Vissa forskare har undersökt resiliens utifrån att det är frågan om en förmåga medan andra har 

undersökt resiliens utifrån att det är en process (Jacelon, 2008). Siegel (2007) påpekar att även 

människor med hög resiliens upplever negativ påverkan, men att dessa individer inte låter det 

negativa påverkandet kvarstå. Det finns individer som aldrig riktigt klarar av att återhämta sig 

från vissa stressorer och det kan leda till ett liv som känns tomt och innehållslöst, utan hopp 

och entusiasm, med ohälsosamma och antisociala copingstrategier som följd (Boyd & Eckert, 

2002). Mer forskning på området behövs, och som Luthans, Vogelgesang och Lester (2006) 

uttrycker det, så behövs forskning för att människor lättare ska kunna bygga upp ett 

psykologiskt kapital av resiliens.  

 
1.3 Tidigare resiliensstudier  

Tidiga studier av resiliens är undersökningar av schizofreni, styrkor, fysiska sjukdomar, och 

trauman. Studier av ”igenkännandet av kompetens” (som senare kom att kallas resiliens) kan 

ses i psykologisk litteratur och har sitt ursprung i och med att Blueler, utförde en 20-årig 

longitudinell studie (1978) medan han arbetade som psykiatriker och familjeläkare för en 

grupp människor diagnostiserade med schizofreni. Det Blueler upptäckte var att tre 

fjärdedelar av barnen, vars föräldrar var psykiskt sjuka, behöll sin mentala hälsa och förblev 

osårbara, resilienta, trots den risk som de uppenbarligen utsatts för.  

Garmezy och Neuchterlein (1972) fann genom en undersökning i USA, att barn som 

hade växt upp under svåra förhållanden som fattigdom, smuts, och fördomar uppvisade en 

god anpassning trots dessa miljöförhållanden. Här tillämpade forskarna begreppet 

”invulnerability” (osårbarhet), för att beskriva just dessa barn (ibid.). 
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Dessa resultat ledde till flera studier (Garmezy, 1981; Rutter, 1985). Den underliggande 

frågan som skulle besvaras var, varför vissa individer överlever ogynnsamma förhållanden 

och fortfarande beter sig emotionellt intakt, medan andra individer som går igenom samma 

sak, misslyckas med exempelvis sin utbildning. Samtidigt med detta undersöktes resiliens 

som fenomen. De resultat som framkom i dessa undersökningar betonar vikten av att 

undersöka skyddande egenskaper i populationer som befinner sig i risk. I och med detta så 

omformades ramverket för studerandet av psykologisk och sociologisk utveckling, med hjälp 

av att se på styrkor, i stället för brister och enbart problemorienterade strategier (Garmezy, 

1985, 1991; Rutter, 1985). Det finns ökade bevis på att barn som varit utsatta för risk av olika 

slag, så kallade ”at risk children”, trots detta generellt sett, fortsätter att utveckla en 

välanpassad profil över tid (Werner, 1995). Garmezy (1995) och Werner och Smith (1982, 

1992) fann att bland annat socialt stöd, intelligens och social förmåga var av betydelse. De här 

studierna har format ett ramverk som fungerar som en hjälp för att organisera mycket av 

arbetet som sker inom området resiliens (ibid.).  

O´ Leary & Ickovics (1995) uttalar att forskning som fokuserar på faktorer som bidrar 

till resiliens, är en viktig grund för ett paradigmskifte som tar oss bort från fokus på sjukdom 

och patologi, mot nytt fokus som istället riktas mot förståelsen, förklaringen och 

omhändertagandet av individers hälsa.  

I en studie av Nygren, Randström, Lejonklou och Lundman (2004) användes den 

svenska versionen av RS (Resilience Scale), som även är den resiliensskala som har använts i 

den föreliggande studien. Syftet med studien som Nygren et al. (2004) gjorde var att fastställa 

reliabilitet och validitet över tid, i den svenskspråkiga versionen av Wagnild och Youngs 

(1993) resiliensskala. Vuxna individer med ett åldersspann, 19-85 år, ingick i studien. För att 

uppfylla syftet med studien togs hjälp av Sense of Coherence Scale (KASAM) och Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RSE). Den medelpoäng som framkom i resultatet av individernas resiliens 

låg på 142 (SD= 15). RS-skalan är en sjugradig likertskala där varje grad motsvarar 25 poäng. 

RS-formuläret består av 25 frågor, där varje fråga alltså kan ge 25-175 poäng. Det betyder att 

medelpoängen är 25-175. Medelpoäng över 146 räknades här som hög resiliens medan 

medelpoäng under 121 räknades som låg resiliens. Nygren et al. (2004) stärkte genom denna 

studie den interna reliabiliteten och fick fram en giltig validitet när det gäller den svenska 

versionen av RS (ibid.). 

Även Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson och Brulin (2007) har använt 

Wagnild och Youngs (1993) RS skala. De studerade resiliens i förhållande till ålder och kön 

och gjorde sedan en kartläggning av de bakomliggande strukturerna i den svenska versionen 
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av resiliensskalan. I den här studien deltog 1719 personer, 1248 kvinnor och 417 män med 

åldersspann, 19-103 år. Det som framkom var ett signifikant samband mellan ålder och 

resiliens. För varje år ökade resiliensen med 0.134 enheter. Något samband mellan kön och 

resiliens framkom inte. Genom att utföra en faktoranalys framkom fem olika faktorer: 

jämnmod, meningsfullhet, uthållighet, existentiell ensamhet (kan vara när en individ söker 

något som är större än sig själv) och självförtroende. De här faktorerna avspeglar de fem 

dimensioner som också beskrivits av Wagnild och Young (1993).  

 

1.4 KASAM, en släkting till resiliens 

Den förste som teoretiserade vilken roll “mening” spelade vid främjande av anpassning var 

Frankl (1963). Updegraff, Silver och Holman (2008) menar också att mening har betydelse 

för individers liv och speciellt då vid motgångar. Antonovsky utvecklade under 60-och-70-

talet det salutogeniska tänkandet. Det förklarar hur det kommer sig att vissa människor klarar 

sig bättre än andra genom livets svårigheter. Han konstaterade att de individer som hade 

egenskaperna begriplighet, hanterbarhet och mening även var de individer som klarade sig 

bättre än andra vid motgångar. Dessa tre egenskaper kallade han för KASAM, som han 

beskrivit som Känslan Av Sammanhang. De tre olika komponenterna kan mätas och ju högre 

värde en individ har på dessa tre egenskaper sammanräknat, desto högre KASAM anses 

han/hon inneha (Antonovsky, 1997).  

 

1.5 De positiva emotionerna 

Lundberg och Wentz (2005) menar att sjukdomar har med emotioner att göra och att positiva 

emotioner och exempelvis djup vänskap, kan vara ett starkt motgift mot den starkt 

nedbrytande effekt som stressen har på individer. Detta har inte förrän nu på senare år kunnat 

beskrivas vetenskapligt av forskare inom medicin och psykologi. Den nya kunskapen kan 

användas, inte bara för att bota och lindra stressens verkningar, utan även för att förebygga de 

stressrelaterade sjukdomarna. Fredrickson (1998, 2001) utvecklade broad- and build teorin, 

om de positiva emotionerna, som används som ram inom forskningen för att visa att positiva 

emotioner kan bidra till fysiskt och psykiskt välbefinnande genom att leda fram till förhöjd 

effektivitet vid coping. Teorin pekar på att positiva emotioner har en kompletterande effekt 

till de negativa emotioner som finns för vår arts överlevnad. En emotion som exempelvis 

belåtenhet, kan förstärka de kognitiva processerna och underlätta socialt beteende 

(Fredrickson & Losada, 2005). 
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Fredrickson (1998) delar in positiva emotioner i fyra olika grupper. Dessa är: 

 

• Glädje: som är sammankopplad med lycka och viljan att leka, både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Samt att uppfinna och upptäcka nya saker. Breddar tanke och 

handlingssätt. 

• Intresse: innehåller nyfikenhet, upphetsning och funderingar. Genererar vilja till 

engagemang, utforskande och breddning av tankar. 

• Belåtenhet: njutning av det som utförs och åstadkoms, utvecklar självkänsla och 

personliga resurser. 

• Kärlek: är sammankopplat till alla de ovanstående punkterna och handlar inte enbart 

om romantisk kärlek, utan även kärlek till andra personer i individens omgivning och 

förmågan att fästa sig vid nya personer (ibid.).  

 

Bevis att positiva emotioner gör mer för individer än att bara få oss att ”må bra” understryker 

behovet av att studera dem ytterligare (Fredrickson, Mancuso, Branigan, & Tugade, 2000). 

Begränsad uppmärksamhet/koncentration hos individer har framkommit vara kopplat till 

negativa emotioner, ångest och depression. Positiva emotionstillstånd såsom optimism och 

subjektivt välmående, verkar däremot ha förmågan att bredda individens 

uppmärksamhet/koncentration. En fördel men positiva emotioner är att de också verkar hjälpa 

individer att finna positiv mening i stressfyllda situationer (Fredrickson, 2004). Fredrickson 

och Joiner (2002) menar att det existerar en uppåtgående spiraleffekt av de positiva 

emotionerna och även ett breddat tankemönster. Individer som upplever positiva emotioner 

finner lättare mening i negativa händelser och den här meningen som de känner, kan i sin tur 

göra att de positiva emotionerna ökar, detta kallas även the undoing- effect (ibid.).  

Att använda positiva emotioner för att reglera negativa emotioner och stress har 

psykologiska fördelar. Studier visar att positiva emotioner producerar en undoing effect. 

Emotioner som glädje och belåtenhet ökar återhämtningen vid hjärt- och kärlproblem och vid 

upplevelser som utlöser rädsla, sorg eller oro. När individer ser en aktivitet som positiv och 

meningsskapande, produceras signifikanta terapeutiska effekter. Det kan vara återhämtning 

från nedstämdhet, hälsoförbättringar eller psykologiskt välmående, en så kallad undoing- 

effect av nedstämdheten/oron (Fredrickson & Joiner, 2002). Fredrickson et al. (2000) menar 

att the undoing effect har två olika typer av positiva emotioner, nämligen: låg aktivering av 

välmående och belåtenhet och en annan med ett högre tillstånd av belåten sinnesstämning. 



 6 

Det tyder på att båda dessa positiva emotioner, som också enligt Fredrikson et al. är distinkta i 

deras fenomenologiska och aktiverande nivå, delar förmågan att reglera kvardröjande 

negativa aurosal från emotioner. Det viktigaste enligt Fredrikson et al. (2000) är att the 

undoing- effect inte är ett ogrundat påfund, utan det är replikerbart och verkligt. Som ett 

tillskott visar detta ett indirekt stöd för Fredrickson et al. (1998) broad- and build teori om de 

positiva emotionerna. Vid kardiovaskulär aktivering, följer negativa känslor som kroppens 

sätt att preparera sig för specifika handlingar. Det går att förhindra denna aktivering. Isen, 

Johnson, Mertz och Robinson (1985) menar att positiva emotioner hjälper kroppen att ändra 

sig från en inskränkt kognition som endast är nödvändig vid fara, till en bred och mer 

omväxlande kognitionsstil. Det ger individen ett mera öppet tanke- och handlingssätt. Enligt 

Fredrickson et al. (2000) finns bevis för att belåtenhet/nöjdhet inte bara kan reglera negativa 

emotioners arousal utan även kan häva aurosal från negativa emotioner. Detta ger en bra 

grund att föreslå att individer kan lösa upp effekten av negativa emotioner genom att använda 

sig av positiva emotioner. Enligt Block och Kramen (1996), samt Tugade och Fredrikson 

(2004) upplever också resilienta individer fler positiva emotioner än de som inte är resilienta.  

Resilienta collegestudenter som testats före och efter attentatet mot World Trade Center, 

den 11 september 2001 i USA, är ett exempel på detta. Efter attacken upplevde dessa 

ungdomar emotioner som exempelvis tacksamhet, intresse och kärlek. Analyser som utförts, 

visar att dessa positiva emotioner verkar buffrande, som en slags trait-resiliens mot depression 

(Fredrikson, 2003) och att positiva emotioner nära hänger ihop med mediering av resiliens. I 

den litteratur som finns om resiliens och positiva emotioner finns också stöd för att de verkar 

buffrande för individer i stressande situationer (Folkman & Moskowitz, 2000).  

 

1.6 Relevanta psykologiska begrepp till resiliens 

Self-efficacy definierarar Bandura (1997) som den tro och egenförmåga som individen innehar 

när det gäller att organisera och utföra handlingar för att de skall generera ett visst utfall. 

Bachay och Cingel (1999) föreslog tre konstitutionella faktorer som kan förstärka en individs 

resiliens. Här ingår då self-efficacy, ett väldefinierat hoppfullt liv och förmågan att omforma 

svårigheter. I samverkan med dessa emotionella och kognitiva faktorer spelar även, 

nätverksstöd och psykosociala/relationsmässiga faktorer roll i förstärkningen och upplevelsen 

av resiliens. Enligt Bachay och Cingel (1999) är en individs upplevda self- efficacy förmågan 

att utöva kontroll över sin egen funktion och de händelser som påverkar individens liv. Har 

individen en stark tro på sin egen self-efficacy påverkar det livskvalitén, då det gäller 
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funktion, motivation och resiliens vid motgångar och sårbarheten för stress. Risken att bli 

deprimerad påverkas även av en individs upplevda self-efficacy (ibid.).  

Generaliserad self-efficacy har även en mildrande och buffrande effekt mot stress (Lightsey, 

1997; Lightsey & Christopher, 1997). Enligt Bandura (1997) finns det hundratals olika studier 

som stöder hypotesen att self-efficacy resulterar i positiva resultat (Moritz, Feltz, Fahrbach & 

Mack, 2000; Stajkovic & Luthans, 1998). 

Hardiness: Kobasa (1979) har studerat människors stresstålighet i olika livssituationer. 

Hon har byggt upp sin forskning kring Antonovskys (1997) Selyes (1956) studier av 

stresshantering och därigenom bildade hon begreppet hardiness. Maddi et al. (2006) definierar 

hardiness som ett existentiellt mod att möta stressfulla omständigheter öppet och direkt och 

som motivationen att använda sig av coping för att komma till rätta med omständigheterna på 

ett konstruktivt sätt. The hardiness scale (Kobasa, Maddi & Kahn, 1982) var också en av de 

första skalorna som användes för att undersökta konceptet resiliens.  

Socialt stöd: har visat sig vara en skyddande faktor vid stressande livshändelser och 

Maltby, Gillett, Linley och Joseph (2008) har i en studie visat att det sociala stödet även 

verkar buffrande för individen. När det sociala stödet sviktar för individer finns en stor risk 

för ökning av sjukdomar som till exempel depression (Theorell, 2003). Tillgång till socialt 

stöd kan förklaras med att som individ ha starka relationer med familj och vänner och 

samtidigt vara del i ett större nätverk. Att som individ ha goda relationer med andra 

människor ger ett ovärderligt stöd och individer som lever i stödjande, kärleksfulla relationer 

har också större chans till hälsa och välbefinnande och mindre risk att få psykiska eller fysiska 

hälsoproblem (ibid.).  

I en longitudinell studie undersökte Dowrick, Kokanovic, Hegarty, Griffiths och Gunn 

(2008) vilken hjälp individerna valde vid psykologisk ohälsa och depression, den 

professionella eller den mer personliga. Resultatet visade att individerna valde att ta hjälp av 

sin nära omgivning i stället för att vända sig till den professionella vården. 

Stress: Stressorer är händelserna, situationerna eller de individer som framkallar själva 

stressreaktionen (Selye, 1956). Ellneby (1999) menar att stressorerna höjer vår anspänning 

och när individer utsätts för långvarig eller kortvarig stress, kan det resultera i psykisk 

utmattning eller fysisk sjukdom. Forskare är enligt Cassidy (1999) överens om att faktorer 

som låg kontrollerbarhet, låg förutsägbarhet, hot och förlust är det som kännetecknar de flesta 

stressorer. En situation upplevs som hotfull om den är stressande, medan den kan upplevas 

som en utmaning om individen inte anser den som stressande. Individer bör enligt Ekman och 

Arnetz (2005) acceptera att det kommer att finnas en viss nivå av stress i livet och arbeta för 
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att finna vägar som kan hjälpa till att undvika och minimera de negativa konsekvenserna av 

stressen  

Coping: kan beskrivas som en individs olika sätt att hantera uppkomna stressorer, hot 

och svårigheter och består i att individen först gör en primärbedömning av situationen och 

värderar den utifrån sina egna erfarenheter, förväntningar och uppsatta mål. Efter det görs en 

sekundär bedömning där individen bestämmer vilken insats som krävs för att minska hotet. 

Vilken insats som krävs bestämmer sedan individen utifrån sina egna fysiologiska, 

psykologiska, sociala och materiella resurser (Lazarus & Folkman, 1980, 1984). Det är inte 

bara hotande situationer som kräver coping utan även utmaningar. Skillnaden är att 

utmaningar återspeglar tilltro till individens egen förmåga till coping, med de resurser som 

finns tillgängliga och det underlättar också anpassningen i situationen. Om individens 

tolkning är att förmågan och de krav som ställs är i jämvikt med varandra kan stressorn 

upplevas som en positiv utmaning (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman (1984) 

menar att stress härleds från negativa händelser och förändringar. Individer kan låta stressen 

arbeta för att lära sig av den, som en motivation för förändringar. Det är också detta som 

kallas resiliens, människans förmåga att anpassa sig när saker och ting inte får det utfall som 

anses mest gynnsamt (Edward & Warelow, 2005). Weiten (2004) tar upp skillnaden mellan 

den aktiva och den passiva copingen. Den aktiva copingstrategin är antingen en 

beteendemässig eller psykologisk reaktion, som är menad att ändra karaktären på själva 

stressfaktorn eller hur individen tänker kring den uppkomna stressen. Den undvikande 

copingstrategin däremot, handlar om att psykiskt ta sig bort från stressorn. Det kan vara att ta 

till alkohol eller att försöka bortse och negligera det som upplevs som stressande på olika sätt. 

Det anses att aktiva copingstrategier generellt är bättre att använda sig av än de passiva 

strategierna, vare sig de är beteendemässiga eller känslomässiga. Att använda sig av passiva 

copingstrategier kan till och med ses som en psykologisk riskfaktor (Weiten, 2004). 
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1.7 Syfte och frågeställningar 

För att skapa förståelse för återhämtningen vid olika motgångar, förändringar och störningar i 

livet var syftet med studien att, utifrån den positiva psykologins perspektiv, undersöka 

faktorer som har inverkan på individens upplevda resiliens. Syftet var också att undersöka 

deltagarnas egen skattning av resiliens. 

Frågeställningar 

- Hur hanterar individen den stress som uppkommer i samband med olika motgångar, 

förändringar och störningar i livet? 

 
- Vilka positiva emotioner och tankar har individen i samband med olika motgångar, 

förändringar och störningar i livet?  

 
- Hur skattar deltagarna sin resiliens på en resiliensskala? (se Nygren et al., 2004). 

 

2. Metod 
 
2.1 Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ deskriptiv metod. Ansatsen var abduktiv (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) och fenomenologisk hermeneutisk (Sundin, Norberg & Jansson, 2004). Som 

komplement till intervjuerna mättes individernas resiliens med den svenskspråkiga versionen 

av resiliensskalan (RS) som även använts av Nygren et al. (2004). Den abduktiva ansatsen 

valdes genom att den positiva psykologin och begreppet resiliens är relativt nytt och en insikt 

i litteratur och tidigare studier var av vikt för att kunna uppfylla syftet med studien och 

besvara dess frågeställningar. Den abduktiva ansatsen pendlar mellan induktion och 

deduktion, det ger frihet att växla mellan empiri och teori redan i studiens inledning och ta del 

av båda dessa på ett konstruktivt sätt (Egidius, 2005). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Informanterna i studien var inte utvalda efter några speciella inklusionskriterier förutom att de 

var villiga att dela med sig av tankar och känslor som kunde vara relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar. Informanternas subjektiva upplevelser stod i fokus. Snöbollsmetoden 

användes som urvalsmetod vilket innebar att jag tillfrågade en kvinna och en man som jag på 

förhand visste var extroverta personer, som i sin tur skulle kunna rekrytera två personer 

vardera. Det slutgiltiga antalet informanter var sex individer, tre kvinnor och tre män med ett 

åldersspann på 22-70 år.   
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2.3 Procedur 

För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar sammanställdes en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1) och intervjuerna utfördes under en tvåveckorsperiod. 

Intervjufrågorna testades genom en pilotintervju innan studien påbörjades. Denna intervju 

ledde inte till några ändringar i själva intervjuguiden men gav bra insikt i hur följdfrågor 

skulle kunna användas och gav mig ett inre lugn inför de kommande sex intervjuerna. Tid och 

plats för de efterföljande intervjuerna valdes av informanterna själva och alla utom en 

intervjuades i sitt hem. Den person som inte valde att intervjuas i sitt eget hem, valde istället 

att besöka mig i mitt hem.  

För att mäta individernas individuella resiliens användes Nygren et al. validerade 

resiliensskala, som är en resiliensskala som från början utarbetats av Wagnild och Young 

(1993). Det tog informanterna cirka 10 minuter att fylla i formuläret med resiliensskalan. 

Informanterna tillfrågades om jag fick använda deras ifyllda resiliensformulär som en 

jämförande faktor tillsamman med intervjuerna vid den senare tolkningen och analysen. Det 

betyder att resiliensskalorna inte avkodades. Alla informanter gav sin tillåtelse till detta. 

Intervjuerna varade i snitt 45 minuter. Med tanke på tillförlitligheten under själva intervjun, 

utfördes dessa i enskildhet i en lugn och harmonisk miljö där inga andra än jag och 

informanten var närvarande. Intervjuerna spelades in med en digital diktafon med god 

ljudåtergivning. Efter intervjuerna gjordes en sammanfattande muntlig genomgång med 

informanten av vad som framkommit under intervjun, för att ytterligare ge tillfälle för 

tillrättavisningar och kompletteringar (Ryen, 2004; Kvale, 1997). 

 

2.4 Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades direkt efter varje utförd intervju, för den samtida validitetens 

skull. Genomläsning i olika omgångar och analyserande med hjälp av den hermeneutiska 

spiralen har använts. Delar och helhet i intervjuerna har jämförts i olika stadier och 

intervjuerna har även jämförts med varandra för att upptäcka mönster, skillnader och likheter i 

informanternas beskrivningar. De riktlinjer som finns inom fenomenologin har även varit till 

hjälp då jag pendlat mellan det individspecifika och det gemensamma mönstret i intervjudata 

(Ryen, 2004). Karaktärer och strukturer lyfts fram genom att den fenomenologiska ansatsen 

och betonar individens subjektiva meningsinnehåll och de skapande processerna (Allwood & 

Eriksson, 1999). Teman valdes och sorterades ut från det transkriberade intervjumaterialet och 

överflödigt material som jag tolkade som oväsentligt, plockades bort. Upprepningar plockades 

också bort, då de inte var meningsbärande. Ad hoc användes som analysmetod och detta är ett 
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eklektiskt tillvägagångssätt där integrering och en kombination av flera metoder används. 

Detta betyder att jag använt både kategorisering, uppdelning av teman, koncentrering, 

beskrivning och tolkning i analysen (Kvale, 1997). En uppdelning gjordes för att kunna få 

överblick av vilket/vilka teman som var dominerande bland informanternas uttalanden. 

Uttalandena sammanfattades genom meningskoncentrering där en sammanfattning av enheter 

och uttalanden gjordes för att korta ner dessa. De mer berättande avsnitten i materialet 

urskildes som ett sista steg. Materialet tolkades och analyserades sedan utifrån tidigare 

forskning, de två frågeställningarna och den föreliggande studiens syfte (Kvale, 1997; Patton, 

1987). 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Ett muntligt informerat samtycke införskaffades från samtliga informanter minst en vecka före 

intervjuerna där de fick veta att deltagandet var absolut frivilligt och att de om de ville, kunde 

avbryta intervjun när som helst. Information om att intervjuerna önskades spelas in lämnades 

också och det var ingen av informanterna som motsatte sig detta. Studiens generella syfte och 

hur förfarandet under intervjun skulle gå till, lyftes också fram. Jag berättade om min 

institutionsanknytning till Högskolan i Gävle, att jag var psykologistuderande och att 

intervjustudien skulle ingå i min kandidatuppsats.  

Enligt konfidentialitetskravet informerades informanterna om att ortsnamn och namn på 

personer skulle tas bort i syfte att säkra informanternas anonymitet. Här informerades även 

om att den inspelning som skulle göras av intervjun skulle raderas så snart den inte behövdes 

längre för studiens syfte och att allt material tillhörande studien skulle förvaras på ett sådant 

sätt att inte obehöriga kunde ta del av det. Informanterna har erbjudits att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna innan tematisering och kategorisering för att de på så sätt skulle få 

chans att påpeka meningsinnehållet i intervjun för eventuell ändring (Ryan, 2004). Med tanke 

på nyttjandekravet upplystes informanterna om att det endast var jag i mitt studiesyfte som 

skulle lyssna på inspelningarna och handskas med intervjumaterialet. De forskningsetiska 

riktlinjer som finns har följts (Vetenskapsrådet, 2008).  
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3. Resultat  

Resultatet presenteras utifrån de tre frågeställningarna som underrubriker. Svaren från 

intervjuerna har sammanställts i kategorier. Den föreliggande studien är gjord för att 

undersöka informanternas upplevda resiliens och lyfta fram och undersöka de faktorer som 

hade inverkan på deras upplevelse. Kvinnor och män kommer inte att jämföras utifrån något 

genusperpektiv. Eftersom jag använt en fenomenologisk hermeneutisk analysmodell innebär 

det att data inte enbar kommer att analyseras utifrån informanternas rena beskrivningarna utan 

även tolkas, för att kunna uppnå ett analytiskt djup (Kvale, 1997). Tolkningen kommer att 

ingå i diskussionsdelen. Sist i resultatet förmedlas informanternas resilienspoäng. 

Informanterna i studien får hädanefter, för avidentifieringens skull, namnen ip1 - ip6, där ip 

står för informant person. 

 
3.1 Hur hanterar informanterna den stress som de upplever i samband med sina 

motgångar och förändringar?  

Det går här att se hur informanterna på olika sätt beskriver sina själviakttagande och 

tillbakablickande tankar när det gäller att hantera olika uppkomna stressande motgångar och 

förändringar. Informanterna använder olika copingstrategier utifrån sina individuellt upplevda 

situationer. Under denna frågeställning har fyra kategorier framkommit. 

 
3.1.1 Att ha människor bredvid mig  

Här beskriver informanterna hur de använder de människor som finns i deras närhet och det 

går att utläsa att det ibland kan räcka med att veta att det finns personer som finns där ifall 

att… 

 
Det kan vara skönt att vända sig till människor som har gått igenom samma sak 

I början pratade jag med andra som haft infarkt för att få 
lite råd och så (ip6). 

 

Det kan också handla om tillit till en nära person 

Jag fick ont i bröstet igen och då ringde jag morsan och 
hon vet ju… hon har också haft en infarkt. Sambon har 
varit toppen… hon har pysslat om mig… jag har nästan 
blivit påpackad stöd. Jag har en nära kompis … vi har 
hållit ihop sedan vi var fem… är det nåt ringer jag honom. 
Han är som en brorsa för mig… jag litar lika mycket på 
honom som jag litar på min sambo (ip6).  
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Närhet till familjen är bra men informanten menar att det även går bra att prata med ”vem som 
helst” 

Jag har alltid haft min mamma… nu är ju hon sjuk så det 
funkar inte längre då. Jag pratar med min man… eller 
vem som helst egentligen (ip1). 
 
Man mår bra att de nära finns där. Vid mina 
panikattacker har min man hjälpt mig… han har stöttat 
mig. Vi har levt på som vanligt… och det har hjälpt mig 
(ip1).  

 
En beskrivning av att det sociala stödet inte behöver bestå av ”många människor” utan hellre 
av ”rätt slags” människa för individen i fråga 

 

Jag har en riktig bästis som jag kan ringa när som helst... 
hon ställer alltid upp. Jag finner stöd i min make när jag 
känner mig orättvist behandlad. Hellre färre vänner och 
kvalité, än många och dålig kvalité (ip2). 

 

Ett socialt stöd i bakgrunden som ”back up” och som alltid finns till hands 

Jag använde mitt sociala stöd… jag ringde min väninna… 
henne kan jag ringa och komma till när som helst… natt 
som dag. Hon har tydligt uttryckt att hon finns… alltid.  
Hon ringde och frågade hur jag mådde… drog med mig 
på promenader… det bästa stödet i världen… hon är bara 
bäst (ip3). 

 

Uppskatta sina vänner och tänka tanken att de finns där och att de är viktiga och värdefulla. 

Vännerna finns där ifall att något jobbigt och oförutsett händer 

Satt i bilen och ringde min tjejkompis. Jag umgås med 
kompisarna… mina vänner betyder massor. Om jobbet 
skulle vara min sociala aktivitet… fy fan!… Tänk att bara 
ha jobbet och mamma och pappa… det skulle jag vägra 
(ip5). 
 

Att veta att familjen finns där alldeles intill  

Vetskapen om att jag har mina nära och kära (ip4).  
 
Koppla av med familjen (ip4). 
 

Eller att göra nya bekantskaper 

Att träffa nya människor hjälper mig (ip2). 
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3.1.2  Att veta och förstå att jag kan 

Kategorin innehåller beskrivningar av hur förståelse och god självkännedom kan hjälpa 

individer i motgång. 

 
Självinsikt och en känsla av kraft 

Jag känner en styrka i mig själv (ip4). 
 

Mitt i smeten kände jag… att jag är starkare än jag själv 
tror… nu tar lidandet slut och det kan bara bli bättre 
(ip3).  

 
Förståelse gör att det går att ta sig vidare 

�är jag har förstått det som hänt reser jag mig sakta och 
försöker ta dag för dag (ip1). 
 

Om man förstår vad som hänt tror jag att man förstår 
situationen och då klarar jag lättare av det (ip1). 

 

Att jag förstår att det inte va mitt fel att det hände (ip1). 
 

Självkännedom och vetskap om vad som fungerar 

Jag vet att jag har kapacitet och insikt i vad som fungerar 
för mig (ip4). 
 

En medvetenhet om att man klarar av situationer 

Jag har kommit till rätta med alla de gamla grejerna… det 
är klockrent… jag mår bra… det kommer alltid nya 
saker… men det ska jag fixa (ip5). 
 

Att använda sig av de erfarenheter som finns sedan tidigare 

Det här är en tillfällig nedgång… jag har ju klarat svåra 
saker förut (ip4). 
 

Viljan att sträva vidare efter en jobbig tid och vända det till något användbart 

Man får en kalldusch… jag blir kall… allt krackelerar och 
jag dimper i backen. Det känns i hela kroppen. Sedan ska 
man ta itu med det. Tårarna kommer först dom. Sedan är 
det bara att börja resa sig. Sedan börjar man tänka… ska 
ta itu med det hela… jag kunde grina fyra dagar i streck… 
Sedan försöker jag förstå vad som har hänt, varför det har 
hänt, hur det har hänt… försöker att förstå det. �är jag 
har förstått det, tar jag mig upp på knä och reser mig 
sakta och försöker ta dag för dag. Tillslut vaknar man en 
dag och så är allting borta… jag ska förstå vad som har 
hänt och ska försöka bygga nåt bra av det som hänt (ip1). 
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3.1.3 Vara verklighetsnära 

Informanterna visade att de hade insikt i den reella situationen och utgår därifrån 
 
En förståelse och insikt i att det inte går att slippa undan det som är jobbigt 

Det ska göras (ip3). 
 

Veta vem man är och att gå sin egen väg 

Jag tar en sak i taget för att det fungerar för mig (ip1).  
 

Jag fläker inte ut allt, utan jag tar det lugnt (ip1). 
 

Minimera sin motgång och tänka att det kan vara värre 

Vid störningar kan jag tänka… vad fan är det här att bry 
sig om när jag kanske ligger på sjukhus och har cancer. 
Huvudsaken att barnen är friska (ip1). 

 

Att verkligheten blir vad man gör den till 

Jag tror det hjälper att vara realist och se på situationen 
som den verkligen ser ut… det är så lätt att tänka 
eländestankar (ip3). 

 

Leva i verkligheten, göra det som krävs och skynda långsamt 

Jag gör prioriteringar (ip6). 
 

Jag är realist och försöker vänta in att motgången ska 
lägga sig (ip2). 
 

Förstå att det finns möjligheter trots svårigheter 

Fast det ibland ser så mörkt ut försöker jag att tänka att 
det kommer att gå över och att jag alltid har ett val (ip3). 
 

Känna sig själv och veta vem man är 

Jag bjuder på mig själv och blir därigenom sårbar och 
därför upplever jag ibland motgångar på grund av mitt 
sätt att vara (ip2). 
 

Ett aktivt val att flytta betyder inte att det är helt problemfritt. 
Det är en förändring för kvinnan och hon säger så här efter flytten  
 

Jag måste tänka om… för att vi har det trångt nu (ip2). 
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Att vara klarsynt och våga leva här och nu i livets karusell 

Att kunna hantera motgångar är ingen garanti för att inte 
hamna där igen. Livet är som det är och man måste leva 
med det på nåt sätt… hur det än är (ip1). 

 

Vara saklig och att ha en inneboende tro när det känns jobbigt 

Mina styrkor är nog att jag är ödmjuk och realist och att 
jag har en tro på att det ska lösa sig på nåt sätt… alltså, 
det som är jobbigt (ip3).  
 

Två månader innan intervjun hade en av informanterna en hjärtinfarkt. Det första uttalandet 
handlar om tiden före infarkten och det andra om tiden efter infarkten 
 

Jag har levt med en förberedelse inför det här och var 
beredd (ip6). 

 

På jobbet lyckas de inte stressa mig… duger det inte eller 
går tillräckligt fort … får någon annan göra det (ip6). 
 

Det va så många måsten… har man haft en infarkt kan 
man få fler och nu … det är inte säkert att det går lika bra 
nästa gång… det är viktigt att ha roligt… att ha kul (ip6).  

 

Att rannsaka sig själv och sin situation och komma till insikt  

Vi har haft det jobbigt, men nu har vi kommit till en ände 
han och jag… men det är inte slut här … det finns en 
framtid hur den än kommer att se ut (ip3). 
 

Jag upplever att jag kan komma till rätta med stressen… 
men att jag samtidigt är sårbar och kan lätt bli stressad 
igen (ip3). 
 

Prioritera och omorganisera sitt liv 

�är jag låg på sjukhuset tänkte jag att jag ville hem… det 
fanns ingenting att göra där. �u gör jag prioriteringar 
och känner mig lugnare (ip6). 

 

3.1.4  Ta tag i saken genom att göra något aktivt  

Röra på sig på ett eller annat sätt 

Jag hanterade stressen genom att ta promenader… jag 
impulsshoppade (ip3).  

 

Komma till rätta med sina tankar 

Jag skrev ned mina tankar för det hjälpte mot 
frustrationen (ip3). 
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Det är nödvändigt att ta hand om sig efter en infarkt 

Jag går på hjärtgympa på lasarettet (ip6). 
 

Att aktivt skapa en annan synlig självbild 

Ibland gjorde jag mig extra fin för att skapa en positiv syn 
av mig själv i spegeln… det funkade faktiskt (ip3). 
 

Att flytta är kanske jobbigt men det har fördelar för kvinnan 

En stor förändring som gjort mig gott. Det positiva gör ju 
att jag känner mig frisk. Jag behöver positiva känslor och 
jag skapar dom själv. Det positiva för mig får ta 
överhanden… känslan av att jag kan se den här stadens 
alla fördelar (ip2). 
 

Fast beslutsamhet kan vara ett knep 

Jag tvingar mig att tänka positivt för att skapa någon 
känsla av lust att göra nåt överhuvudtaget (ip3).  

 

 

3.2 Vilka positiva emotioner kan informanterna beskriva att de upplevt vid sina 

stressande motgångar och förändringar?  

 
Informanterna upplevde positiva känslor och tankar vid de stressande motgångarna, 

förändringarna och störningarna, fast på olika sätt. Här framkommer tre kategorier. 

 
3.2.1 En känsla av kärlek  

Närhet till sig själv och känna sig älskad 

Kärleken till min sambo. Jag lever och känner en 
kapacitet och har en känslan att jag kommer att klara att 
komma tillbaka. En inneboende styrka att komma igen. Att  
jag kommer att klara det till slut… och att jag är bra (ip4). 

 

Detta upplevde en informant när separationen var oundviklig. 

Jag kände desperation frustration… ledsamhet och 
ångestkänslor och hat till hela situationen som övergick i 
någon slags… kärlekskänsla… till mina tre barn… och 
när jag tänkte på dem så började mina tankar arbeta på 
nåt sätt… det kom en konstig känsla av lugn och ro och 
någon slags andlighet över det hela … att det fanns 
någonting större än det här (ip3).  
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3.2.2 En känsla av lycka 

Omvärdering av vardagen 

Glad och uppskattade jobbet mer… underbart att gå dit 
efter den negativa händelsen. Inga tider att passa… skönt 
att jobba då (ip5).  

 

Välja sin egen väg och bli nöjd med det 

Inre lycka… jag kan känna att jag grejade det … jag tog 
inte det lättaste vägen men jag lyckades och jag gjorde det 
som kändes bra för mig. Jag är lugn med det hela (ip1). 

 

3.2.3 En känsla av frihet 

En känsla av oberoende  

Frihet… jag kunde göra saker jag inte gjorde innan… jag 
kunde göra som JAG ville (ip5). 

 
 
3.3 Hur skattar deltagarna sin resiliens på en resiliensskala? 

Resultatet från resiliensformuläret presenteras i tabell 1. Med utgångspunkt från Nygren et al. 

(2004) räknas en poäng på 146 och däröver som hög resiliens. Hög resiliens innebär att 

individen visar upp en positiv beteendeanpassning vid motgångar och förändringar. Låg 

resiliens innebär att individen har svårt att hantera motgångar och inte visar en god 

beteendeanpassning vid förändringar. Poäng under 121 räknade Nygren et al. som låg 

resiliens. Resultatet i föreliggande studie visar att majoriteten har hög resiliens och ingen har 

låg resiliens. För resilienspoäng per fråga (se bilaga 2). 

 

 

Tabell 1. Informanternas ålder och resilienspoäng. 

 
Informant  Ålder  Poäng 
ip1  48  152 

ip2  70  129 

ip3  46  146 

ip4  63  152 

ip5  22  146 

ip6  50  135 

 

Lägsta möjliga medelpoäng: 25. Högsta möjliga medelpoäng: 175. 
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4. Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 

Resultaten som framkom från mätningen på resiliensskalan visar att de sex informanterna har 

olika grad av resilienspoäng (129-152 p.). De efterföljande intervjuerna visar att faktorer som 

spelar roll för hur informanterna upplevde återhämtningsprocessen kan härledas till bland 

annat positiva emotioner och socialt stöd. Informanterna beskrev att de hanterar och kan se 

mening trots motgångssituationer och förändringar. De använder även olika copingstrategier. 

Det som gemensamt framkom under intervjuerna, var att informanternas beskrivning om 

motgång alltid slutar med ett uttryck om de positiva emotioner som de retrospektivt uttalar att 

de upplevt.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att behandla de tidigare presenterade kategorierna som här nu 

får en teoretisk koppling genom min egen tolkning och analys.  

Resultatet från resiliensformuläret kommer att ingå i diskussionen som en jämförande 

faktor i de fall där jag anser att det kan tillföra något, eller är speciellt intressant för studiens 

syfte och dess frågeställningar. Detta gäller även begrepp som hitintills inte förekommit i 

studien, utan framkommit genom min egen tolkning och analys av det framkomna resultatet. 

För att resultatdiskussionen ska bli så relevant som möjligt, blandas ibland begreppen mellan 

kategorierna med varandra. 

 

4.2.1. Hur hanterar individen den stress som uppkommer i samband med olika motgångar, 

förändringar och störningar i livet? 

Här nedan diskuteras den första av de två frågeställningarna genom att kategorier får en 

koppling till befintliga begrepp och teori. De begrepp som främst kommer att diskuteras är 

socialt stöd, self efficacy, hardiness, stress. 

I den longitudinella studie som Dowrick, Kokanovic, Hegarty, Griffiths och Gunn 

(2008) utförde, framkom att individer som var deprimerade eller hade andra psykologiska 

problem sökte stöd hos sina närmaste vänner eller sin familj i stället för att söka professionell 

hjälp. I den föreliggande studien framkommer samma sak. En av informanterna (ip5) 

beskriver hur viktiga kompisarna kan vara genom att utrycka att vännerna betyder massor och 

samtidigt visar beskrivningen att det inte räcker med att ha jobbet som social aktivitet. Just 

vid den motgång som informanten genomgår visas att det är vännerna som betyder mest, 
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sedan kommer jobbet och föräldrarna. Informanten visar med en svordom att jobbet inte 

överhuvudtaget är det sociala stödet vid motgången.  

Ett undantag där inte det fungerar med enbart vänner och föräldrar är när en hjärtinfarkt 

drabbar en av informanterna (ip6). Här krävs en vidgning av det sociala stödet och 

informanten får ligga på sjukhus. Men där känner inte informanten sig bekväm, utan vill hem. 

Jag tolkar att det var viktigt för informanten att få stöd av familjen och vänner. Det fanns 

inget att göra på sjukhuset. Jag tolkar in en otålighet i situationen när informanten dagen efter 

en infarkt vill åka hem för att det inte finns något att göra på sjukhuset. En slags flykt från 

situationen för att slippa greppa den. Att negligera en infarkt kan ses som en undvikande 

copingmetod (Weiten, 2004). Jag menar, informanten behövde verkligen ligga på sjukhus. 

Informanten nyttjar sitt sociala stöd vid hemkomsten i form av sin mor, som har erfarenhet av 

en egen infarkt och verkar ha en lugnande effekt på informanten. Sambons stöd upplever 

informanten lite som att bli påpackad stöd. Enligt Theorell (2003) vill många sjuka som tar 

emot socialt stöd återgälda den tjänsten, trots sin sjukdom. Detta kan göra att det sociala 

stödet som informanten får av människor omkring, till viss del kan hota självkänslan 

(Theorell ,2003). 

Att ha en god vän, är både positivt för självkänslan och välbefinnandet enligt Rydén och 

Stenström (2008). Utveckling/transformation genom relationer gör inte bara att individen kan 

komma tillbaka till det föregående stadium som fanns innan den stressande händelsen, utan 

individen kan få en ny och mer omfattande personlig och relationsmässig integration (Jordan, 

1992). Det ger även en trygghetskänsla och den anser jag gör informanten mindre stressad 

vilket även detta är till fördel för hälsan (Lundberg & Wentz). Jag menar att alla informanter 

använde sitt sociala stöd på ett sådant sätt att en relationsmässig integration var möjlig. De 

effekter som uppkommer av positiva emotioner kan också göra gott genom att dessa har en 

positiv effekt på återhämtningen hos individer med hjärt-kärlsjukdomar, enligt Fredrickson 

och Joiner (2002). Fredrickson och Joiner menar även att de positiva emotionerna har en 

terapeutisk effekt och jag gör här en tolkning att informantens (ip6) uttalande om att det är 

viktigt att ha roligt, att ha kul, kommer att göra gott om det sätts i verket, då informanten på 

det viset får ta del av de läkande effekter som de positiva emotionerna medför (Fredrickson & 

Joiner, 2002). 

Ett gott upplevt socialt stöd handlar inte alltid om att ha många vänner, utan kan istället 

vara kopplat till ”en specifik vän” som ställer upp i vått och torrt. Två informanter beskriver 

sina bästisar i form av att de även är deras sociala stöd. Vetskapen om att som individ ha ett 

bra socialt stöd som finns där ifall att det behövs, hävdar jag har ett stort värde för den 
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enskilda individen. Morrison och Bennett (2006) menar att det upplevda sociala stödet 

betyder i vilken grad en person uppfattar att människor i närheten är beredda att ge stöd när 

det behövs. Upplevt social stöd speglar då också därför den enskilde individens attityd till de 

sociala relationer som finns omkring.  

Enligt Bandura (1997) finns många studier som stöder att self-efficacy är lyckosam vid 

coping och även att starka upplevelser formar self-efficacy. (Ip1) mobiliserar sin egen 

inneboende förmåga och tro på sig själv genom att skynda långsamt, ta dag för dag och säga 

till sig själv att det finns värre grejer än den motgång som just pågår. Informanten möter sina 

utmaningar genom sina egna resurser och det menar också Maddi (2002) är meningsskapande. 

Informanten gör först situationen begriplig för sig, innan det är dags att agera, vilket är 

fungerande enligt Antonovsky (1997). Individer som innehar hög self-efficacy använder i 

större utsträckning sig av problemfokuserade copingstrategier och dessa anses bättre än de 

känslomässiga strategierna, en fördel är att den problemfokuserad copingen även förstärker 

self-efficacy hos de individer som redan har en stark sådan (Kinicki & Latack, 1990; Lazarus 

& Folkman, 1984). Jag hävdar att den här informanten speglar en hög self-efficacy genom sitt 

agerande. 

En annan informant säger att: jag vet vad som fungerar för mig, det menar jag visar på 

en självinsikt (ip4). Informanten beskriver även en upplevd kapacitet. Jag menar att genom att 

koppla av med familjen återhämtar informanten sig, som en copingmetod som samtidigt är att 

nyttja socialt stöd. Jag anser att informanten har vetskap om sin egen förmåga och känner till 

sina gränser, hanterar och använder sin förmåga för att åstadkomma ett visst utfall vid sina 

motgångar och det anser jag är att vara self-efficient såsom också Bandura, 1997, beskriver 

det. En kontroll i situationen beskrivs, som då är en del av hardinessbegreppet enligt Maddi 

(2002). Informanten har även en bra relation till sin familj och genom den relationen går det 

lättare att komma tillbaka efter motgången (Theorell, 2003). Den relationsmässiga 

gemenskapen stärks och det är positivt vid motgångar (Jordan, 1992). 

Jag gör mig fin för att orka se mig i spegeln, uttrycker (ip3). Detta tolkar jag som att 

informanten vet att detta förfarande ger ett bättre mående. Detta kan ses som en copingmetod 

då Tugade, Fredrickson & Feldman (2004) menar att det går att återskapa positiva emotioner 

genom erfarenheten av hur de verkar och därigenom tillföra ett bättre mående.  

Ett annat uttryck från samma informant är att: jag tvingade mig att tänka positiva tankar 

för att skapa en känsla av lust att göra något överhuvudtaget, det här anser jag är att vara 

emotionell intelligent och även att inneha hardiness, som Kobasa (1979) beskrivit. Emotionell 

intelligens avser förmågan att identifiera, uttrycka och förstå känslor, att införliva känslor i 
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tanken och att normalisera både positiva och negativa känslor Matthews, Zeidner, och Roberts 

(2002), samt Garnefski, Kraaij, och Spinhoven (2001) menar att de attityder som ligger till 

grund för den emotionella intelligensen är kraftfulla genom att de möjliggör för individer att 

aktivt och effektivt använda sina copingresurser. Det är egentligen inte så att emotionellt 

resilienta människor vet mer om coping och copingresurser än människor som inte är 

resilienta. Det är istället så att de på ett bättre sätt tillämpar de copingresurser som de vet att 

de har. Nämnas kan att (ip3) hade hög resiliens på mätningen. Genom att informanten gör 

situationen lösbar, tar kontroll och engagerar sig för att hantera sin stress, går det att se en 

transformatorisk coping (Maddi, & Kahn, 1992) som gör att situationen kan tolkas på ett mer 

relevant sätt av informanten. Jag menar att informanten åter igen använder sin erfarenhet av 

de positiva emotionerna som nu återskapas genom det agerande som används och fungerar för 

informanten (Tugade et al. 2004). 

Enligt Waaktaar och Christie (2000) påverkar resiliensfaktorer graden av stressreaktion 

hos en individ, och det sociala stödet är en av resiliensfaktorerna. Alla informanter hade inte 

en hög resiliens i resiliensmätningen, men de nyttjar alla sitt sociala stöd som finns där i form 

av familj och vänner. Resilienta individer tror på att de kan hantera den uppkomna situationen 

och de som inte är resilienta har inte samma slags tro och det får konsekvenser på deras stress- 

coping försök. Jag hävdar att de startar i underläge genom att inte tro på några 

copingstrategier. Jag menar att människor låter bli att använda copingstrategier, om de inte 

tror att det kan hjälpa dem. Coping är inte bara en anpassningsform anser jag, utan individer 

växer utav att använda coping, genom att de då kan bemästra olika stressfyllda situationer. 

Det går även att utläsa i de olika intervjuerna.  

Stress är inte alltid negativ. Det går att se när (ip2) berättar om sitt flytt. Jag tycker att 

den här informanten pendlar mellan att känna sig stressad och känna lust och längtan, hon 

hanterar en situation som både är drivande och motiverande. Detta kan ses som en utmaning 

och det är enligt Lazarus och Folkman (1984) kopplad till fokus på tänkbara vinster och 

genom detta även associerad med flera positiva känslor såsom upprymdhet och glädje. 

Stressorn kan upplevas som en positiv utmaning när den ställs i jämvikt med individens 

förmåga enligt Lazarus och Folkman (1984). Informanten talar om fördelarna som finns i den 

nya staden och jag anser att detta tillför en positiv syn på den stressade situationen som ger 

motivation, som här blir till en drivkraft. Informanten klarar detta fast det är en stressande 

förändring. En känsla av intresse i sin stressande förändringssituation kan enligt Fredrickson, 

(1998) ses som en positiv känsla som jag menar hjälper den här informanten att hantera sin 

stress. 
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 National Wellness Institute (2004) menar att individer skall låta stressen arbeta för att 

lära sig något av den, som motivation för förändringar. Det här finner jag är det som (ip1) gör 

och i stor utsträckning tolkar jag att informanten beskriver sitt liv som en slags skola. Det 

finns här en vana vid motgångar hos informanten som upplevs som om de är hanterbara. Jag 

menar att den här informanten inte skärras av nya motgångar som eventuellt kan dyka upp. 

Det kan även ses som att uttrycket att ”spara på krutet” gäller för (ip1) vad det gäller coping, 

vid mindre motgångar och jag bedömer genom den beskrivning som ges, att informanten 

samlar sina krafter tills de behövs på riktigt. Stressen verkar här vara överkomlig även i svåra 

motgångssituationer. Paterson och Neufeld (1987) menar att det är viktigt att kunna sprida 

sina emotionella resurser och det anser även Block och Kremen (1996).  Här uppmättes en 

hög resilienspoäng och jag anser att detta visar sig i att informanten responderar effektivt vid 

förändringar. Waugh, Fredrickson och Taylor (2008) menar just att respondera effektivt, är en 

förmåga som uppstår i och med att en individ är resilient. I det här fallet anser jag även att 

(ip1) använder en väl fungerande emotionell coping (Weiten (2004). 

 

4.2.2 Vilka positiva emotioner och tankar har individen i samband med olika motgångar, 

förändringar och störningar i livet. 

Här diskuteras den andra frågeställningen genom sina framtagna kategorier. De begrepp som 

främst diskuteras är teorin broad- and build, the undoing effect och resiliens.  

Informanterna beskriver att de har positiva tankar och känner emotioner såsom 

exempelvis: lust, uppskattning, frihet, skönt, underbart, kärlek, lycka, lugn och mening och 

dessa framkommer i samband med motgångar. De positiva emotionerna finns inkodade 

genetiskt från evolutionens början enligt Fredrickson (2009). 

En beskrivning där det går att se hur det på bara några minuter går att vända en starkt 

negativ känsla till något betydligt mer positivt är när (ip3) beskriver sin separationsångest. 

Från början är informanten desperat, frustrerad, ledsen och har ångest, sedan kommer känslan 

av kärlek till barnen och ett uttalande: mina tankar började arbeta på något sätt. Efter detta 

beskriver informanten känslan av lugn, ro och andlighet, att det finns något större än detta. 

Vad är det som händer här egentligen? I och med en jobbig motgångssituation som pågått 

länge och som nu går in i en slutfas som består av en separation, anser jag att informanten 

känner en mening i motgånssituationen. (Francl, 1963; Updegraff, Silver & Holman, 2008). 

Jag ser den upplevda känslan av mening som en följd av broaden and build teorin och the 

undoing effect (Fredrickson, 2000). En fördel med positiva emotioner är nämligen att de 

verkar hjälpa individer att finna positiv mening vid just stressfyllda motgångar (Fredrickson, 
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2004; Fredrickson & Joiner, 2002). Fredrickson och Joiner (2002) menar att det existerar en 

uppåtgående spiraleffekt av de positiva emotionerna och att den effekten gör att 

tankemönstret breddas. Här menar jag att den kärleken till barnen, som informanten känner 

som Fredrickson (1998) anser är en positiv emotion, gör att informanten lättare tacklar 

motgången och kan känna ett lugn i form av andlighet infinna sig. Andlighet är en form av 

existentiell ensamhet, där individen söker något som är större än sig själv. Vid studier av 

Lundman et al. (2007) och Wagnild och Young (1993) framkom i deras faktoranalyser att just 

existentiell ensamhet och meningsfullhet är bakomliggande strukturer i resiliens. Detta 

framkommer alltså även i den föreliggande studien, fastän endast hos denna informant. (Ip3) 

innehar hög resiliens, enligt den mätning som gjorts och här menar jag att den nivå av 

resiliens som finns, gör att det är lättare att uppleva positiva emotioner och känna mening vid 

motgången som en respons till en stressfylld situation. Resilienta individer upplever enligt 

Block & Kramen (1996) samt Tugade & Fredrickson (2004) lättare positiva emotioner än 

individer som inte är resilienta. Den uppåtgående spiraleffekten sätter igång utav de positiva 

emotionerna som upplevs i situationen och gör att informanten lättare kan återhämta sig från 

den oro och ångest som finns. Detta är the undoing- effect (Fredrickson & Joiner, 2002). 

Kärlekskänsla känner även (ip4), till sin sambo. Det kan vara en av orsakerna till att 

informanten också kan känna den kapacitet och inneboende styrkan som beskrivs, trots 

motgången. Detta tolkar jag som att hans kärlekskänsla gör att även de andra faktorerna blir 

förstärkta och det sker en undoing effect av de negativa känslor informanten burit på och här 

går det också att utläsa en tacksamhet i uttrycket: jag lever och har känslan av att kunna 

komma tillbaka. Det går att se det som Fredrickson (2000) kallar för en belåtenhetskänsla som 

i sig ger en utveckling av personliga resurser. Jag anser sedan tidigare att den här informanten 

visar hög grad av self efficacy (Bandura, 1997) och även hardiness (Maddi & Kahn, 1982). 

En god självkänsla visas genom uttrycket: jag är bra. Dessa föregående faktorer, tolkar jag 

sammantaget, gör att informanten lättare kan nå sitt mål att komma tillbaka, genom sitt 

existentiella mod, sin förmåga att omforma svårigheter, sina personliga och sociala resurser. 

Jag ska klara det här, säger (ip4). 

Att vara glad kopplar Fredrickson (1998) ihop med lycka och en samtidig breddning av 

tankereportoaren. En av informanterna (ip5) beskriver en belåtenhet som enligt Fredrickson 

(1998) utvecklar personliga resurser och en utvecklad självkänsla. Informanten beskriver även 

ett nytt intresse för sitt jobb som uppstått efter motgången. Jag bedömer att den här 

informanten förmår att se det som är fungerande i situationen i stället för att enbart se på de 

negativa bitarna. Att bygga på det som fungerar är också den positiva psykologins perspektiv 
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(Seligman, 2007). Det nya intresset för sitt arbete kan även generera i viljan att engagera sig 

(Fredrickson, 1998). Dessa emotioner är positiva och jag anser att de är till förmån för 

informanten i den motgång han genomgår genom att de skapar en undoing effect av de 

negativa emotionerna och häver effekten av dessa (Fredrickson & Joiner, 2002).  

En inre lycka beskrivs av informanten (ip1) när en motgång börjar gå in i ett lugnare 

skede och här framkommer att det inte alltid är den lättaste vägen som leder till lycka, utan att 

det kan vara den egna, valda vägen. Ett visat intresse att vilja lösa sin svåra situation redan 

från början, går att tolka in här. När en liten tid gått utrycker informanten att: jag är lugn med 

det hela. Ett uttryck av nöjdhet. Även en mild form av en positiv emotion som nöjdhet kan 

exempelvis öka den kardiovaskulära återhämtningen och skapa fler positiva emotioner som är 

till hjälp för en god kognition och breddad handlingsrepertoar i motgånssituationen 

(Fredrickson, 1998). Här ses en hög resilienspoäng, 152 och det går att se alla faktorer som 

hittills framkommit vara viktiga för resiliens i den föreliggande studien, i hög grad hos 

informanten. Seligman (2007) menar också att det är styrkorna och förmågorna som visas upp 

i de svåra stunderna som bildar kvalité i individers liv. Den här informanten har gått igenom 

många motgångar, jag tolkar det som att dessa upplevelser har stärkt den här informantens 

individuella resiliens. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Den abduktiva ansatsen har gjort att jag genom hela forskningsförfarandet har pendlat mellan 

insamlad empiri och de begrepp och teorier som finns inom resiliensens och de positiva 

emotionernas område. Personligen ser jag positivt på detta arbetsförfarande då 

resiliensforskningen inte kan ses som stabil ännu och inga direkta teorier om resiliens finns 

inom området, utan ligger mera på ett modellstadium. Genom den abduktiva ansatsen stärks 

även studiens trovärdighet/giltighet. Att använda triangulering har gjort att det blivit lättare att 

förstå resiliensens innebörd, då frågorna i resiliensskalan som används i den föreliggande 

studien är validerade och kontrollerade för sin reliabilitet sedan tidigare. Kvalitén i studien 

höjs därmed och en mer nyanserad bild kan framträda. Tillsammans med mina intervjufrågor 

bedömer jag att det framkommit ett tillförlitligt resultat att analysera och diskutera kring i den 

senare resultatdiskussionen. Abduktionen har varit en hjälp för att uppfylla syftet och få svar 

på frågeställningarna. Skulle enbart en intervjustudie ha utförts hade en induktiv ansats varit 

möjlig, men jag menar att den metod som används i den föreliggande studien passar syftet 

med studien, då det varit önskvärt att från början ta del av teorier och begrepp. Induktiv metod 

används annars ofta i intervjustudier för att inte färga forskaren inför insamlandet av empiri 
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(Repstad, 2007; Kvale, 1997). Den förförståelse som blev kontentan av att jag innan 

insamlandet av empiri läst en mängd litteratur och rapporter om just fenomenet resiliens, 

upplevde jag inte var störande på något sätt. Tvärtom anser jag att det gjort mig mer 

avslappnad och införstådd med vad som framkommit under intervjuerna. Det kändes även 

som en inte alltför krånglig process att konstruera en intervjuguide som halvstrukturerad 

skulle styra mig mot delmålet med intervjuerna och studiens uppbyggnad, vilket jag tillskriver 

den abduktiva ansatsen. Att ta del av intervjupersonernas livsvärld och deras subjektiva 

berättelse om hur de upplever stressen vid motgångar i livet, och om de har några positiva 

känslor som uppkommer i samband med dessa situationer har varit spännande då tanken om 

att jag troligt inte valt en frågeställning med frågan om vilka positiva känslor som uppkommer 

vid stressande motgångar, om jag hade valt en induktiv ansats. Vinklingen i frågeställning 

framstod som mer naturlig genom den förförståelse jag skaffat mig om ämnet resiliens och 

motgångar, innan frågeställning och intervjuguide växt fram. Just positiva känslor och 

motgångar kan kännas motsägelsefulla, men det var positivt att min förförståelse gjort att jag 

förstod att det var en helt rimlig frågeställning att ta med i sammanhanget. Vid intervjuerna 

har jag beaktat att interaktionen med informanterna kan innebära snedvridning, som då kan 

leda till att informanterna inte svarar tillräckligt subjektivt på frågorna. Samtidigt så kan 

intressanta så kallade ”spin-off effekter” och ny kunskap framkomma ur just ett sådant 

förfarande enligt Ryen (2004). Jag har dock inte utnyttjat spin of effekten under intervjuerna. 

Fenomenologin syftar till att beskriva de psykologiska fenomenen så som de upplevs 

och jag känner att det är upplevelser av olika slag som jag fått beskrivna för mig under 

intervjuerna. Objektiva orsakssamband är inte tillämpbara i studier av medvetandet, utan de 

enda samband mellan företeelser som uppmärksammas är meningssamband (Langemar, 

2005).  

Den hermeneutiska ansatsen har jag burit med mig under hela arbetet med studien då 

jag hävdar att tolkning sker på ett eller annat sätt genom hela arbetsförfarandet, från början till 

slut. Blandningen mellan det informanterna framför och min tolkning blir en del av studiens 

behållning. En enbart fenomenologisk ansats hade inte krävt någon direkt inledande 

teorikunskap på området men jag ansåg att teorikunskap var nödvändig för den föreliggande 

studiens uppbyggnad utifrån en fenomenologisk hermeneutisk ansats, för att informanternas 

upplevelser och min tolkning av dessa, skulle komma så nära verkligheten som möjligt. Jag 

anser att jag använt tolkning vid urval av teman och kategorier. En annan person skulle vid 

tolkning av samma data, troligt inte kodat och plockat ut exakt samma teman och kategorier. 

Jag menar att jag använder tolkning för att kunna ge studien ett analytiskt djup som enligt 
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Kvale (1997) är det som skiljer kvalitet från rent arbete. Jag pendlar mellan delarna och 

helheten i data. Det analytiska ramverk som skapas härigenom, ger mening åt det som empirin 

genererar. Den abduktiva ansatsen blir relevant då den gör att det på ett naturligt sätt, genom 

tolkning likt den hermeneutiska cirkeln, går att koppla data till relevanta redan befintliga 

teorier och begrepp. Det är enligt Kvale (1997) bra att gå ett steg längre än till informanternas 

egna beskrivningar, för att kunna utveckla en argumentation och belysa deras beskrivningar 

på ett mera tydligt sätt. Att vara väl förberedd teoretiskt är då också viktigt för att kunna 

urskilja teorier och begrepp vid analysen som kanske inte direkt är synliga i informanternas 

rena beskrivningar. På detta sätt förfinas data och lyfts fram (Kvale, 1997; Miles & 

Hubermass, 1984). 

Den interna giltigheten anser jag är hög i den föreliggande studien och den har skapats 

genom att jag använt en kommunikativ validitet/giltighet i metoddelen, där jag beskriver 

förförståelse, datainsamling, urvalsmetod och analysprocess grundligt.  

Metodologiska nackdelar med denna studie är att jag ensam kategoriserat data utan 

någon medbedömare och att ingen kontrollerat min noggrannhet. Detta kan påverka 

tillförlitligheten negativt. Den som senare läser denna studie blir så att säga, utelämnad åt 

forskarens val (Ryen, 2007). Ingen av informanterna visade intresse när de erbjöds 

medlemsvalidering, vilket betyder att ingen av dem läst transkriptionerna eller den färdiga 

uppsatsen, för att se om min analys och tolkning stämmer med deras egna uttalanden och 

upplevelsevärld. Detta kunde i annat fall varit ett sätt att ytterligare kontrollera giltigheten i 

studien (Ryen, 2007). I själva intervjusituationen finns en möjlighet att informanterna gett 

svar som de tror, att jag som intervjuare vill ha. Skulle så vara fallet påverkar det pålitligheten 

negativt. Även den förförståelse om ämnet som fanns kan vara en nackdel. Med förförståelse i 

bagaget kan det vara svårt att vara objektiv i intervjusituationen. Jag hade detta i åtanke under 

intervjuerna och anser att jag inte speglade kunskap om studiens föreliggande ämne. Den 

externa giltigheten kan inte anses hög i den föreliggande studien genom att resultatet inte kan 

generaliseras till en större population. Tanken på att hög tillförlitlighet inte garanterar en hög 

giltighet har funnits med mig under hela arbetsförfarandet och även det faktum att hög 

giltighet faktiskt förutsätter en hög tillförlitlighet (Kvale, 1997; Patton, 1987). 
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4.4 Allmän diskussion  

Den stress som uppkommer vid motgång och förändring hanterar informanterna olika, 

beroende på vilka förutsättningar de upplever sig ha och vilken slags motgång det handlar om. 

Förståelse för återhämtning i motgångssituationer framkommer genom analys av de faktorer 

som visat sig ha betydelse för hur informanterna hanterar dessa situationer. Enligt Waaktaar 

och Christie (2000) är det resiliensfaktorerna som påverkar graden av stressreaktionen hos 

individer. Den uppmätta resilienspoängen kan då även ses som en faktor vid återhämtning, 

fast jag menar att det är svårt att göra en direkt jämförelse med intervjuerna då de är för få och 

underökningsgruppen inte är homogen, utan utvald för att de var villiga att dela med sig av 

tankar och känslor runt motgångar och förändringar. Vid jämförelse ses skillnader i 

resilienspoäng. Det går även genom intervjuerna att urskilja att informanterna använder de 

olika faktorerna, som tagits upp i kategorierna, i olika mängd och på olika sätt. Varför de 

skilde sig åt på den högre delen av resiliensskalepoängen kan intervjuerna endast svara på till 

viss del. Att vara äldre och inte ha hög resiliens är enligt Resnick (2005) ovanligt, men jag 

anser att de faktorer som kan inverka på hur de äldres resiliens ser ut är otaliga. Bland annat 

hävdar jag att det rent fysiska måendet hos en äldre individ kan vara svårhanterat och blandas 

det med ett dåligt psykiskt mående anser jag att det kan anses som en riskfaktor. Det finns 

ändå gränser för hur mycket en människa kan hantera utan att det påverkar den strävan och tro 

och hoppfullhet som anses finnas hos de individer som innehar hög resiliens. Jag anser även 

att resiliens som fenomen är kontextberoende. Jag hävdar att en individ kan visa en hög 

resiliens i en situation och en lägre resiliens i en annan. Människor har alla olika erfarenheter 

och dessa menar jag, speglas i en slags kontextuell resiliens. Även Lundman et al. (2007) 

visar i sin undersökning att resiliens ökar med ålder. I min undersökning pekar den äldre 

informanten på att de motgångar som hennes liv innehållit inte varit många. Detta uttrycktes 

dock efter att diktafonen stängts av. Detta ser informanten som positivt. Denna informant 

hade även den lägsta resilienspoängen av de sex informanterna och det stämmer då inte 

överens med Resnick (2005) om äldre och hög resiliens. Det som däremot talar för Resnicks 

uttalande i den föreliggande studien är att den näst äldsta informanten har den högsta 

resilienspoängen. Jag anser som sagt att det är svårt att spegla resilienspoängen direkt till det 

som beskrevs under intervjuerna i vissa fall. Det som gjorde att jag kunde spegla den 

informant med lägst resilienspoäng till vad som framkom i intervjun var informantens 

uttalande om de få motgångar som upplevts av informanten. Skulle inte den det uttalandet 

framkommit hade jag troligt antagit att informanten haft en hög resiliens, med utgångspunkt 
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från enbart intervjun. Det resiliensskalan ger kan därför ses som en tillgång i undersökningen 

både som jämförande faktor och sedd för sig anser jag. 

Att positiva emotioner kan vara ett sätt att hantera motgångar verkar inte vara något som 

alla informanter medvetet använder sig av. Däremot upplever alla informanterna de positiva 

emotionerna på många olika sätt. Fredrickson (2009) säger att vi ska investera i saker som ger 

oss positiva emotioner, för gör vi det, investerar vi i vår framtid och det är också därför som 

hopp är bättre än rädsla. Jag bedömer att rädslan för förändringar, som ofta kan följa 

motgångar, blir en del i motgången. En slags låsning som kan vara svår att hantera och det blir 

mycket svårt att finna hopp och framtidstro när man känner sig rädd. Rädslan är stressande för 

individen. Stressen ger en ökning av kortisol som är nödvändig att hantera för individen 

(Ekman & Arnetz, 2005). Det kan vara svårt att förstå hur det går att bli hjälpt av positiva 

emotioner vid stressande motgångar och det kan kännas både ovant och motsägelsefullt att ta 

till en sådan metod för att komma tillrätta med en jobbig motgångssituation Jag menar att det 

kan vara lätt att missförstå vad som är en positiv emotion. Det handlar ju inte om att gå 

omkring med ett leende på läpparna hela dagarna. Vi måste på något sätt få människor att 

förstå att den långvariga stressen är lika farlig som en kraftig kortvarig stress. En av 

informanterna uttryckte även detta efter att diktafonen stängs av, att det inte fanns tid att vara 

stressad vid motgången. Antonovsky (1990) menar att de ofta inom stressforskningen 

misslyckas med att känna igen de stressfylla situationerna och då kan jag även förstå att andra 

människor har svårt att känna igen dem. Antonovsky (1990) menar att stressorer borde 

definieras som ”en stimulus” som blir ett krav som inte individer har några direkta färdiga 

responser till. Stressen blir som en slags fråga som inte har något färdigt svar. Människor 

behöver lära sig vilka copingstrategier som fungerar som svar på stressen, för just dem. Det 

kräver självkännedom och mod, anser jag. En self-efficient strävan mot uppsatta mål vid 

motgångar och förändringar underlättas av en tro på sig själv i motgångssituationen och det 

kan leda till en högre resiliens genom ett stärkt självförtroende. 

 

Konklusion 

Syfte med den föreliggande studien anser jag har uppfyllts, genom att en större förståelse för 

vilka faktorer som påverkar upplevelsen av den stressande motgången eller förändringen har 

framkommit och resiliens som begrepp blir då även mer begripligt. Det kommer att behövas 

mer forskning som stärker förståelsen för hur individen hanterar motgångar och förändringar i 

sitt liv Att undersöka homogena grupper av individer och göra det genom kvalitativa 

intervjuer och longitudinella studier anser jag skulle föra det föreliggande ämnet framåt. Om 
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forskare lyckas överföra den positiva psykologin till fungerande interventioner och samtidigt 

göra den lättfattlig, rak och begriplig kan det finnas chans för individer att anamma den. Jag 

anser annars att det finns en fara med begrepp som exempelvis resiliens och det är att de 

riskerar att drunkna och gå förlorade i sig själva, genom att den stora massan människor inte 

kommer att förstå dem. Människor lever i ett stressat samhälle och kommer det begrepp som 

är svåra att förstå, kommer troligt inte heller människor att bry sig om dem. Det är här den 

positiva psykologins perspektiv kan vara fungerande. Bland annat för att här ställs frågar om 

vad som är rätt? vad som fungerar? inte i första hand, vad som är fel och behöver ändras. Ett 

positivt psykologiskt tankesätt kan därför vara en bra inkörsport till ett nytt tänkande för 

individer och jag bedömer det lättare att hitta något meningsfullt att bygga på, om man utgår 

ifrån det som redan fungerar.  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide 
 
  1. Beskriv någon motgång, förändring eller störning som du upplevt i ditt liv och som du 

upplevt som stressande.  
 
  2. Beskriv känslan/känslorna som uppkom i samband med den situationen.  
 
  3. Beskriv vad du tänkte när den känslan/känslorna infann sig.  
 
  4. Om det infann sig positiva känslor i samband med den här situationen, vilka var i så fall 

dessa? 
 
  5. Beskriv vad du tänkte när de positiva känslorna infann sig.  
 
  6. Beskriv hur du hanterade den här stressen som uppkom på grund av situationen. 
 
  7. Beskriv några andra strategier/coping som du har använt dig av för att hantera motgång, 

förändring eller störning som medfört stress.  
 
  8. Hur utnyttjar du ditt sociala stöd? 
 
  9. Upplever du att du kommit till rätta med de motgångar, förändringar eller störningar som 

med fört stress?  
 
10. Vilka av dina strategier/coping upplever du att har fungerat väl för att komma till rätta 

med den upplevda stressen vid motgångar, förändringar och störningar i ditt liv? 
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Tabell 2.  Fullständigt resultat av undersökningen av resilienspoäng enligt den svenskspråkiga 
versionen av Nygren et al.(1994) resiliensskala. 
 

   
A B  C     

   
A B  C     

   
A B  C     

   
A B  C     

   
A B  C     

   
A B  C 

1 5 125   1 6 150   1 6 150   1 5 125   1 4 100   1 6 150 

2 7 175   2 7 175   2 7 175   2 7 175   2 7 175   2 7 175 

3 5 125   3 5 125   3 6 150   3 4 100   3 7 175   3 5 125 

4 5 125   4 6 150   4 6 150   4 5 125   4 6 150   4 7 175 

5 5 125   5 5 125   5 7 175   5 6 150   5 6 150   5 6 150 

6 7 175   6 5 125   6 7 175   6 5 125   6 6 150   6 6 150 

7 7 175   7 5 125   7 5 125   7 6 150   7 5 125   7 4 100 

8 5 125   8 4 100   8 4 100   8 6 150   8 7 175   8 5 125 

9 6 150   9 6 150   9 6 150   9 2 50   9 6 150   9 3 75 

10 5 125   10 6 150   10 5 125   10 6 150   10 6 150   10 5 125 

11 6 150   11 4 100   11 4 100   11 6 150   11 5 125   11 7 175 

12 7 175   12 6 150   12 5 125   12 6 150   12 5 125   12 3 75 

13 7 175   13 4 100   13 7 175   13 5 125   13 7 175   13 7 175 

14 5 125   14 4 100   14 5 125   14 4 100   14 4 100   14 3 75 

15 5 125   15 6 150   15 6 150   15 4 100   15 6 150   15 5 125 

16 7 175   16 4 100   16 6 150   16 6 150   16 7 175   16 5 125 

17 6 150   17 4 100   17 6 150   17 6 150   17 7 175   17 6 150 

18 6 150   18 6 150   18 6 150   18 6 150   18 7 175   18 6 150 

19 6 150   19 4 100   19 7 175   19 7 175   19 7 175   19 5 125 

20 7 175   20 6 150   20 7 175   20 7 175   20 6 150   20 7 175 

21 7 175   21 6 150   21 6 150   21 7 175   21 6 150   21 6 150 

22 7 175   22 4 100   22 5 125   22 6 150   22 6 150   22 3 75 

23 6 150   23 4 100   23 7 175   23 6 150   23 7 175   23 6 150 

24 6 150   24 6 150   24 4 100   24 7 175   24 5 125   24 6 150 

25 7 175   25 6 150   25 6 150   25 7 175   25 7 175   25 6 150 

 
 
Kolumn A är de numrerade 25 frågorna i resiliensformuläret.  
Kolumn B är informanternas valda alternativ, 1-7, på respektive fråga. 
Kolumn C är informanternas uppnådda resilienspoäng på respektive fråga.  
Resilienspoängen beräknas genom att svarsalternativen multipliceras med faktorn 25 
där svarsalternativ 1 ger 1*25 = 25 p,  alt 2 ger 2*25 = 50p,  alt 3 ger 3*25 = 75p etc. 
 
 


