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Kultur som friskvård 

– för ökad känsla av sammanhang 
 

Sofia Andersson och Maria Yenioglu 

 

 

Kan kulturaktiviteter vilka erbjuds genom arbetet, resultera i ett ökat 

välmående för den anställde och eventuellt även en ökad känsla av 

sammanhang? Detta är utgångspunkten för uppsatsen, som tar sin 

början i Antonovskys salutogena perspektiv och KASAM, vilket mäts 

kvantitativt på två grupper där Grupp 1 utgjordes av anställda på 

arbetsplatser där kulturaktiviteter regelbundet erbjöds och Grupp 2 av 

anställda på en arbetsplats utan kulturaktiviteter. Genom deltagarnas 

resultat på KASAM formuläret, utlästes att kulturaktiviteter och ett 

deltagande i dessa visar ett samband med en ökad KASAM hos 

individen. Uppsatsen diskuterar sedermera hur kulturkonsumtion kan 

vara en bidragande mental hälsofaktor av lika vikt som den av 

arbetsplatser mer erkända uppbyggnaden av fysisk hälsa, genom 

träning för förebyggande av sjukdom och ohälsa. 

 

Keywords: salutogenic model, sense of coherence, health promotion,  

music/arts/dance/literature activity, work-life balance 

 

 

Inledning 

 
 

Friskhet, kondition, sundhet och vigör är begrepp som beskriver ordet hälsa. Välbefinnande 

definieras med orden ”en känsla av att må bra”, menade Menckel och Österblom (2000). 

Hälsan finns ständigt med oss, och handlar såväl om den mentala hälsan –välbefinnandet, som 

den fysiska. Den följer oss in i olika kontexter av livet, från den privata sfären till den dagliga 

sysselsättningen – arbetet. Var läggs fokus för hälsobegreppet inom arbetslivet? Av tradition 

har det funnits en ton i debatten om hälsan i arbetslivet, som är starkt fokuserad på 

förebyggande av sjukdom och skador. En ton som koncentrerat forskningen kring ett 

ohälsoperspektiv. Antonovsky har ifrågasatt detta och formulerat: ” Att främja hälsa genom 

att undvika påfrestningar räcker inte. Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över 

”livsfloden” så att folk inte hamnar i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma.” 

(Antonovsky, 1987, s. 7). Det är just här som uppsatsen har sin utgångspunkt, i hälsodebatten, 

för i den moderna tiden och i ett land som Sverige, skulle ändå kunna påstås att sista 

trappsteget i Maslows behovshierarki hos många är nått, där behoven återfinns i 

självförverkligandet (Maslow, 1987). Samhällets medborgare vilar på mättade biologiska 

drifter, och har i välfärden den ekonomiska tryggheten som skapar garanti för överlevnad. Om 

det kan vara så att vi står på toppen av Maslows trappa, men fokuserar förebyggandet av hälsa 

på överlevnad (i meningen att inte vara sjuk), riktar vi oss inte bara till ett lägre trappsteg i 

Maslowshierarkin, utan missar också en viktig del av friskhetsbegreppet, nämligen 

självförverkligandet. Att trivas med sig själv, livet och omgivningen och känna möjlighet till 

personlig utveckling, samt uppleva en ökad känsla av sammanhang i sitt liv. Intresset i 

uppsatsen ligger i att lyfta just detta genom att titta på möjligheterna och resultaten av att 



- 2 - 

 

integrera kulturaktivitet med arbetsliv och således att närmare studera hur anställdas 

välbefinnande kan genereras av kulturaktiviteter.  

 

 

Känsla av sammanhang 
 

Salutogena modellen. Lindström (1998) gav sin tolkning av Antonovskys salutogena  

perspektiv, då han förklarade hur en motpol till det patogena perspektivet växte fram. I det 

sistnämnda perspektivet föll fokus på att finna enskilda faktorer vilka orsakar sjukdom och 

ohälsa, vilket också dominerade hälsoforskningen fram till slutet av 40 – talet. Genom 

Antonovsky växte sedan ett nytt, alternativt synsätt fram där han riktade sin uppmärksamhet 

på att undersöka de faktorer som genererade hälsa hos individen. ”The origin of health”, 

(Lindström, 1998) var de ord Antonovsky använde för att förklara sina tankegångar i det 

perspektiv han kom att kalla salutogenesen. Den salutogena frågan bottnade i ett omvänt 

hälsoperspektiv, där intresset låg i att främja hälsan, inte att motverka ohälsan och 

Antonovsky (1987) förklarade det salutogenetiska synsättet genom att likna det vid 

tankeverksamhet som rörde sig mot en frisk pol, istället för att låta tankarna hitta vägar från 

det sjuka och ohälsosamma.   

   Tidigare tankegångar kring ohälsoaspekter såsom exempelvis stress, resulterade i ett synsätt 

där stress sågs som en faktor vilken bröt ner individen och orsakade ohälsa, sjukdom och död. 

I sitt salutogena perspektiv, menade Antonovsky istället att sjukdom och stress ständigt är 

närvarande i livet, och genom detta skall ses som naturliga tillstånd (Lindström & Eriksson, 

2006). I detta synsätt hamnar det relevanta i frågan – vad får oss att må bra och att 

överhuvudtaget överleva?  

När det gäller arbetets påverkan på hälsan, såväl den fysiska som det mentala välbefinnan- 

det, menade stressforskaren Levi (2002), att det är en relation mellan dessa två faktorer som 

påverkar i båda riktningarna. Levi lade i samma artikel fokus på den arbetsrelaterade stressen 

och menade att den är en stor bidragande faktor till depressiva åkommor. Vidare menade han 

att den arbetsrelaterade stressen också påverkar välbefinnandet negativt och minskar 

prestationsförmågan hos individen. Däremot betonade Levi den positiva stressen som en av 

våra viktigaste salutogena faktorer i livet. 

 
Kasam. Antonovsky grundade sitt salutogena tänkande på två faktorer som han myntade  

begrepp för – Sense of coherence (SOC), vilket vi på svenska benämner känsla av 

sammanhang (KASAM), samt de allmänna motståndresurserna (AMR). Med de allmänna 

motståndsresurserna menade Antonovsky faktorer av materiell, biologisk eller psykosocial 

art, vilket i sin tur bl.a. inbegrep kultur, pengar, ideologier, erfarenheter, socialt stöd, 

intelligens och livsåskådning för att nämna några. Antonovsky menade att genom att ha 

tillgång till dessa faktorer, hos oss själva eller i vår närmaste omvärld, får vi det betydligt 

lättare att klara oss, än om vi lever i en avsaknad av dessa. Gemensamt för alla dessa allmänna 

motståndsresurser är att de tillsammans bidrar till en känsla av sammanhang – KASAM. 

Genom att ha en känsla av sammanhang, menade Antonovsky att vi lättare kan hantera de 

negativa och ofta mycket komplexa stressfaktorer i livet som får oss att må dåligt. En person 

med en hög nivå av KASAM, har en stark tro på sig själv att kunna klara av svåra och 

komplicerade situationer, oavsett vad som händer. Lindström (1998) förklarade det som ”[…] 

att KASAM utgör ett människans sjätte sinne för överlevnad och mobiliserar hälsofrämjande 

egenskaper” (s.18). Antonovsky (1987) själv uttryckte det med orden:  

 

The SOC is defined as a global orientation that expresses the extent to which one has a 

pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that (1) the stimuli deriving 
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from one´s internal and external enviroments in the course of living are structured, 

predictable and explicable; (2) the resources are available to one to meet the demands 

posed by the stimuli; and (3) these demands are challenges, worthy of investment and 

engagement. (s. 19) 

 

Lindström (1998) sammanfattade med tydlighet KASAM genom tre huvudkomponenter, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menade Lindström (1998) en 

kognitiv del av Antonovskys resonemang. Hanterbarhet kunde förklaras som en form av 

kontroll, eller en form av beteende, vilket KASAM resulterade i. Meningsfullhet var den 

motiverande komponenten, drivkraften, vilket modellen tillförde individen. Antonovsky ville 

se KASAM som en känslomässig och dynamisk form av livskraft, vilken inte var statisk, utan 

formades och tog nya vändningar under individens liv, men han menade däremot att KASAM 

huvudsakligen tog sin form under en människas tre första decennier. Han såg det som något 

vilket kan tillämpas på såväl individ som gruppnivå utan att vara etnocentriskt – KASAM kan 

således användas inom alla kulturer (Lindström, 1998). Tishelman (1996) diskuterade den 

fattiga empirin kring KASAM i ett kritiskt resonemang om instrumentaliseringen av 

begreppet. Den salutogena basen såg hon som en sympatisk infallsvinkel, men hon var kritisk 

till att använda KASAM som ett instrument då det inte hade någon större empiri bakom sig. 

Tishelman eftersträvade mer forskning kring KASAM som mätinstrument och hävdade att 

många av Antonovskys idéer endast byggde på hypoteser gjorda av honom själv och detta 

menade hon, behövde prövas och ifrågasättas. En annan del av hennes kritik byggde på 

aspekten att se KASAM som en universell modell, då hon poängterade att den är skapad och 

gjord för ett västerländskt samhälle. Hon såg också en fara i att KASAM skulle kunna 

utvecklas till en emotionell form av IQ test, och faran i det påpekade hon var att det då kan 

utvecklas till ett instrument för att skilja de starka från de svaga.  

 

KASAM-formuläret. Antonovsky (1987), deklarerade sitt instrument för att mäta KASAM  

genom den enkät han utvecklade bestående av 29 frågor där personen får skatta sin upplevelse 

av olika känslotillstånd och av händelser. Svaren ges utifrån en sju-gradig Likertskala. En 

något förkortad modell med 13 frågor är den modell som frekvent förekommer i den 

forskning som har KASAM som utgångspunkt. Frågeformuläret är såväl i den långa versionen 

som den korta validitets och reliabilitetstestad på flera språk och förmodas korrelera positivt 

med de subjektiva mått som ges på hälsa och välbefinnande och negativt med mått som härör 

till ångest (Antonovsky, 1993).  

I Langius och Björvells (1996) metodredovisning av KASAM-formuläret redovisades ett  

tydligt samband mellan låg känsla av sammanhang (låga poäng på KASAM skalan) och hög 

grad av upplevd ångest, funktionella hinder för individen utav en psykosocial karaktär, 

perceptuella svårigheter samt en sämre psykisk hälsa. De grundade sitt resultat på en 

undersökning av mellangruppsdesign, där friska personer jämfördes med en patientgrupp och 

graden av KASAM kopplat till ovanstående faktorer mättes efter två, tolv och arton månader 

med samma resultat.  I slutsatsen av deras resonemang tolkades KASAM som ett värdefullt 

instrument för att förbättra situationen för människor som är under omvårdnad. 

 

 

Balans och kontroll för hälsa  
 

Work-life balance. Olson (2004), kritiserade hälsoforskningens höga koncentration på  

ohälsa och dess riskfaktorer, istället för att uppmärksamma utvecklingen av det friska, genom 

att lyfta livskvaliteten och välbefinnandet. Vidare byggde hans rapport på hälsan och 

välbefinnandet, och belyste fördelarna med den goda fritidens verkan på arbetslivet med att 
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konstatera arbetsplatsen som en utomordentlig plattform för gynnande av hälsa genom 

arbetsgivarens stöd till fritidsverksamhet på arbetet. Olson förminskade inte den fysiska 

hälsans betydelse, att friskvård inom företaget möjliggör förebyggande av sjukdom och 

skador genom träning på exempelvis gym eller med tillgång till ”kontorsmassage”. Däremot 

visade han på statens frånvaro av en fritidspolitik och menade att dimensionen välmående och 

att ha roligt borde ingå i friskhetsbegreppet. För att förenkla detta talade Olson om trivsel och 

att utvecklingen behövde gå ”från hälsosamma arbetsplatser till kreativa arbetsplatser” 

(Olson, 2004, s. 48). Detta genom att sammanlänka arbetslivet med fritiden i work-life-

balance, ett begrepp som grundar sig i ekvationen att en positiv fritid genererar en positiv 

arbetstid. Ericsson (2004), gav sitt perspektiv på dessa aspekter när han menade att de som 

mår bra på sin arbetsplats och upplever sitt arbete som stimulerande och intressant, är de som 

även har meningsfulla och berikande fritidssysselsättningar. 

 

Kontroll-krav modellen. I kontroll-krav modellen som introducerades av Karasek men 

utvecklades i samarbete med Theorell (1990) speglades hur kraven som ställs på den 

anställdes arbete motsvaras av de möjligheter som ges för att klara av det. Med modellen, som 

bygger på en studie med nära 5000 anställda, kan kontrollnivåer och psykologiska krav mätas 

och sättas i samband med hälsa. Studien, som pågick i 10 år, visade tydliga samband mellan 

anställda med höga krav och liten kontroll över sitt arbete och arbetsrelaterad ohälsa. Dessa 

personer hade, enligt studien, ökade risker för hjärtattack än anställda som hade stressiga 

arbeten, men med kontroll över sin situation i arbetet och upplevde rimliga krav från 

organisationen.  

Theorell menade att kulturen i fråga om inflytande på arbetet och känsla av delaktighet och  

kontroll var en viktig faktor. I projektet Krokus, som utvärderas av Theorell, undersöks hur 

regelbunden kulturkonsumtion på arbetstid verkar på hälsan och produktiviteten i arbetet. 

Fyra större arbetsplatser i Sundsvall får under tolv veckor genomgå ett av landstinget 

sammansatt kulturprogram, där kulturaktiviteter som konst, teater, musik, film och dans ingår 

som friskvård på arbetstid en gång i veckan. Projektet är pågående, men hade i förstudien 

(Theorell & Hartzell, 2007) av den slutgiltiga utvärderingen följt upp 10 personer från vardera 

arbetsplats med frågeformulär om sinnestillstånd, hälsotillstånd och psykosocial arbetsmiljö, 

samt blodprover och intervjuer. Det emotionella resultatet av projektet i denna fas visade på 

stark effekt på avspändhet och pigghet efter deltagande i kulturaktivitet, samt att de olika 

aktiviteterna gav skilda effekter. De individer som visade högst effekt av pigghet och 

avspändhet var också de som hade mest positiva blodprovsresultat, med sänkt stressreaktion i 

immunsystemet och mycket låg halt av fibrinogen i blodet (hög halt fibrinogen = hög 

stressnivå, vilket får blodet att klumpa sig). Intervjuerna visade också i detta stadium på 

positiva upplevelser. Theorell och Hartzell angav den så kallade Hawthorne-effekten (Olson, 

Verley, Santos & Salas, 2004) som en försvårande omständighet för att fullt ut kunna bedöma 

effekter av kulturell aktivitet på arbetet. Med detta menades att det kan finnas en 

tillfredsställande effekt hos de anställda av att de blir uppmärksammade, och att ”något nytt” 

händer, som kan vara svårt att särskilja från den kulturella aktivitetens verkliga effekt på 

hälsan. För att se permanenta effekter av kulturprogrammet Krokus krävs därför att de 

anställda är fortsatt kulturaktiva även efter programmets avslut, samt att de positiva effekterna 

då kvarstår. 

Även Knudtsen, Holmen och Hapnes (2005) belyste sambandet mellan kulturaktiviteter  

och hälsa, när de lade sitt fokus kring att efterlysa mer empiri av såväl longitudinell art som 

kontrollerade studier. De uppmärksammade frånvaron av denna empiri och gjorde en 

jämförelse med forskning kring hälsa och livsstil (matvanor, rökning, motion) som de ansåg 

hade varit i fokus historiskt sett. Både forskning av kvalitativ som såväl kvantitativ art, sågs 

som ett sunt tillskott till hälsodebatten.  
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Kultur som friskvård 
 

Flertalet forskningsrapporter visade på kulturens betydelse för hälsan. I en studie från Umeå 

universitet (Konlaan, Bjorby, Bygren, Weissglas, Karlsson, Widmark, 2000) testades 

biomedicinska och sociala effekter av kulturaktiviteter på 21 deltagare i åldrarna 18-74.  Nio 

av dessa uppmuntrades till kulturaktivitet under en tvåmånadersperiod medan resterande 

deltog i lättare motion eller varken motion eller kulturaktivitet. Före och efter det åtta veckor 

långa experimentet fick deltagarna göra läkarbesök och fylla i Antonovskys KASAM-

formulär. Resultatet visade inga markanta skillnader i blodtryck bland de deltagare som inte 

engagerats i kulturaktiviteter, men en ökning av HDL-nivån (det goda kolesterolet). Deltagare 

som stimulerats med kulturaktiviteter hade signifikant sänkt blodtryck sedan den första 

läkarundersökningen, samt minskade stresshormoner. Författarnas slutsats var att kulturella 

stimuli kan ha specifika effekter på hälsorelaterade faktorer. 

Den brittiska studien Culture for health (Health developement agency,  2000) 

granskade 90 kulturprojekt för hälsa ur ett socialt perspektiv som alternativ till det medicinska 

perspektivet på hälsa. Rapporten betonade det sociala kapitalet (som tillit, ömsesidighet, 

medborgaranda/engagemang, socialt stöd, sociala relationer), som hälsofrämjande faktor i 

kulturprojekten. Enkäter skickades till 246 projektansvariga av vilka 90 besvarades. 66% av 

dessa menade att kulturprojektet genererat ökad individuell lycka hos deltagarna, och 53% att 

projektet fungerat stressreducerande för deltagarna. 57% menade att deras arbete med 

kulturprojektet verkat som terapi för deltagarna. Resultatet av enkäterna pekade också mot en 

ökad känsla av välbefinnande, samt förbättrande av självkänsla och skolprestationer, genom 

utvecklande av språk och kreativa/sociala färdigheter i kulturprojekten. 

Så drastiska slutsatser som att deltagande i kulturaktivitet korrelerar med lägre dödlighet 

har också dragits (Bygren, Konlaan & Johansson, 1996), genom en svensk studie där 12000 

personer i åldrarna 16-74  intervjuats. Deltagarna intervjuades angående deltagande i 

kulturaktivitet och följdes sedan upp nio år senare, då 7004 personer kunde inräknas i den 

slutliga analysen. Resultatet visade (efter kontroll av samvarierande variabler som ålder, kön, 

utbildning, inkomst, långtidssjukdom, socialt nätverk, rökning och fysisk aktivitet) att 

deltagande i kulturaktivitet har samband med överlevnad. Dessutom räknades en risk på 57% 

att dö i förtid för den grupp som ägnade lite tid och inte deltog i kulturaktivitet. 

Skådebanan i Västra Götaland är en organisation som på regionalt uppdrag arbetar för att 

utveckla mötet mellan kultursektorn och arbetsplatsen. Detta på flera sätt, men dels genom 

kulturprojekt med fokus på arbetslivet genom AIRIS, Artist in Residence, som drivits sedan 

2002 och fått mycket uppmärksamhet i media. Med AIRIS får åtta konstnärer (musiker, 

dansare, bildkonstnärer, skådespelare) anställning på 20% på varsin arbetsplats. Konstnären 

och företaget skapar sedan sitt eget projekt, som kan ha olika form och syfte. Huvudsyftet för 

kulturprojekten är kreativ logik, effektivitetslogik på arbetsplatsen och ett gränsöverskridande 

möte (www.vg.skadebanan.org/airis). AIRIS har löpande följts upp i utvärderingar och 

dokumentationer och i Vilken effekt har en intervention baserade på konst och kultur på 

arbetsplatsen? (Eriksson, 2005) drogs slutsatsen, som byggde på enkäter med anställda före 

och efter konstnärens tillträde och intervjuer med lokal chef och personalrepresentant, att 

AIRIS hade en positiv påverkan på organisationen och medarbetarna. Det kreativa, innovativa 

klimatet hade förbättrats och samarbetet och helhetssynen på arbetet hade påverkats positivt. 

Skådebanans långsiktiga arbete med kultursektorns och arbetsplatsens möte vilar på att  

knyta kulturavtal på arbetsplatser. Med ett kulturavtal får arbetsplatsen ökad tillgänglighet till 

kulturlivet genom kompetensutveckling och erbjudanden, som görs tillgängliga för personalen 

genom kulturombud, som utses på varje avdelning på arbetsplatsen. Dessa får utbildning och 

inspiration av Skådebanan i Västra Götaland genom ombudsträffar med möjlighet till 

nätverkande och fördjupade insikter av kulturutbudet (www.vg.skadebanan.org). 

http://www.vg.skadebanan.org/airis
http://www.vg.skadebanan.org/
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Kulturombudens huvudsakliga uppgift på arbetsplatsen är sedan att förutom att sprida 

information om kulturutbudet även fungera som katalysatorer för upptäckandet av och 

deltagandet i kulturaktiviteter. 

 

 

Syfte, frågeställning och hypotes 
 

Syftet med uppsatsen är att närmare studera vilket samband anställdas välbefinnande har med 

tillgängligheten till kulturaktiviteter och deras deltagande i dessa genom frågeställningen: 

 

 Finns det en skillnad i individers välbefinnande och hälsa i arbetslivet bland anställda 

på företag med kulturavtal och anställda på företag utan kulturavtal? 

 

För att besvara frågeställningen kommer en jämförelse göras mellan företag som erbjuder de 

anställda kulturaktiviteter genom kulturavtal och företag som inte erbjuder sådana. Vår 

hypotes i sammanhanget är att anställda på företag med kulturavtal upplever en högre 

arbetslivskvalitet och känsla av sammanhang i livet jämfört med anställda på företag utan 

kulturavtal. 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Deltagarna i studien bestod av anställda på arbetsplatser som knutit kulturavtal med 

Skådebanan i Västra Götaland, där kulturombud arbetade för att informera och inspirera sina 

arbetskamrater till kulturupplevelser (Grupp med kulturombud, härefter MKO), samt anställda 

på arbetsplatser där inga kulturavtal eller kulturombud fanns (Grupp utan kulturombud, 

härefter UKO). Deltagarna kunde rekryteras med ett bekvämlighetsurval, men efter särskilda 

krav. Kontakt med arbetsplatser där kulturombud verkade värvades genom Skådebanan i 

Västra Götaland, medan kontakt med arbetsplatser utan kulturombud kunde anskaffas genom 

försöksledarnas privata kontakter. Arbetsplatserna utgjordes av ett sjukhus, ett lärararbetslag 

och en industri med tjänstemän och verkstadsarbetare. Urvalet utgjordes av 112 personer men 

ett externt bortfall på 24 personer resulterade i 88 respondenter.  Deltagarna var i 

åldersintervallet mellan 21-62 år, varav totalt 59 var kvinnor och 29 män. 

 

 

Material 

 
Som mätinstrument användes en enkät med demografiska frågor och frågor kring kulturella 

aktiviteter (både aktiva och passiva), följandes av den kortare versionen (13 frågor) av 

Antonovskys Scale of coherence, översatt från Antonovskys frågeformulär The sense of 

coherence questionnaire av Björvell och Langius (1987).  

Kulturdelen av enkäten inleddes med en fråga om det fanns kulturombud på arbetsplatsen, 

för att kunna utreda om det fanns skillnad i kulturkonsumtion mellan anställda på 

arbetsplatser med kulturombud och anställda på arbetsplatser utan kulturombud. Från detta 

följde frågor om kulturella aktiviteter som rörde såväl passivt som aktivt kulturdeltagande, 

dvs både talet om och deltagandet i en aktivitet/upplevelse. Dessutom fick respondenterna 
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skatta kvantiteten av sin kulturkonsumtion, samt det egna intresset av kultur (som att själv 

måla eller spela teater/musik) för att söka skapa en överblick av respondentens livsstil 

gällandes kulturdeltagande i stort. Svaren gavs på en sjugradig likertskala där 1 motsvarade 

sällan eller aldrig och sju mycket ofta.  

Efter kulturfrågedelen följer Antonovskys frågeformulär för att mäta respondenternas 

KASAM (översatt av Björvell & Langius, 1987). KASAM-delen av enkäten består av 13 

frågor, som är urplockade ur den längre versionen av KASAM-formuläret. Denna är 

föreslagen av Antonovsky och reliabilitets- och validitetstestad (Langius & Björvell, 1996). 

Svaren skattas även här i en likertskala från 1-7 och maxpoängen i kortversionen av KASAM-

formuläret är 91; 

 

30-60 = Låg KASAM,  

61-75 = Måttlig KASAM,  

76-91 = Hög KASAM 

 

KASAM-formuläret är uppbyggt på fasett-design, där fem fasetter omringar det dynamiska 

begreppet känsla av sammanhang (Langius & Björvell, 1996). 1) Modalitet, - vilket av våra 

sinnen som berörs vid en viss typ av interaktion, dvs vilken kommunikativ funktion som 

aktiveras; instrumentell, kognitiv eller affektiv. 2) Ursprung, - hälsans ursprung hos 

respondenten; inre, yttre eller båda delar. 3) Krav, - om kraven är konkreta, diffusa eller 

abstrakta. 4) Tidsreferens, - om respondentens förflutna tid, nutiden eller framtiden. 5) 

KASAM, - som bygger på elementen begriplighet, (Händer det att du har känslor inom dig 

som du helst inte vill känna?), hanterbarhet (Har det hänt att människor som du litade på har 

gjort dig besviken?) och meningsfullhet (Hur ofta känner du att det inte är någon mening med 

de saker du gör i ditt dagliga liv). De 13 frågorna i formuläret grundas sedan på dessa fem 

fasetter. I tidigare studier har det visats att Cronbachs alpha för kortversionen varierat mellan  

.84 och .93 (Antonovsky, 1987), vilket tyder på en god reabilitet för KASAM-formuläret. 

Respondentens enskilda KASAM-poäng i enkäten kodades om i SPSS av försöksledarna, som 

1, 2 eller 3,  där 1 = låg KASAM, 2 = måttlig KASAM och 3 = hög KASAM. 

 

 

Procedur 
 

Genom varmt mottagande av Skådebanan Västra Götaland kunde studien förgås av en mindre 

kvalitativ kulturstudie med kulturombud, vilket upprättade kontakt med ombud som verkat på 

sin arbetsplats i flera år och där kulturavtalet var väl förankrat. Skådebanan Västra Götaland 

erbjöd dessutom studiebesök på kulturombudsträffar och mycket bakomliggande information 

kring Skådebanan Västra Götalands arbete med kultur i arbetslivet. I uppsatsarbetets 

inledande fas återupptogs kontakt med kulturombuden via telefon och enkäter skickades ut till 

deras arbetsplatser (Grupp MKO) med bifogade, frankerade svarskuvert. Missivbrev fanns 

häftade på enkäten med en kort förklaring kring uppsatsens generella idé och enkätens 

upplägg, samt etiska regler kring förfarandet av respondenternas enkätsvar. Här fanns också 

löfte om tillgång till uppsatsen då den färdigställts. Efter cirka en vecka följdes 

enkätutskicken upp med telefonsamtal och e-mail, varpå kulturombuden behövde yttrligare tid 

för att samla in enkäterna. Det företag som inte hade kulturombud (Grupp UKO) kunde 

rekryteras genom privata kontakter och arbetsplatsen kunde besökas personligen för att lämna 

ut och samla in enkäter. Även här bifogades missivbrev tillsammans med enkäten och 

försöksledare höll en kortare muntlig presentation om dess innehåll på plats. Då inte alla 

enkäter kunde samlas in vid samma tillfälle på den sista arbetsplatsen fick även denna 

arbetsplats ytterligare två veckor på sig och en tom låda placerades på arbetsplatsen där 



- 8 - 

 

enkäterna kunde lämnas varefter de blev ifyllda. Totalt skickades 88 enkäter tillbaka från 

arbetsplatserna, och ett bortfall på 24 respondenter kunde redovisas.  Bortfallet var 

procentuellt större på arbetsplatsen utan kulturombud, 28%, jämfört med arbetsplatserna med 

kulturombud, som hade ett bortfall på 16%. 

 

 

Resultat 

 
Av de 88 respondenter som besvarade enkäten var totalt 59 (67%) kvinnor och 29 (33%) män. 

I Grupp MKO hade 75% av respondenterna utbildning från universitet eller högskola, och 

motsvarande andel var  5.6% i Grupp UKO, vilket gav en signifikant skillnad i 

utbildningsgrad ( t86 = 6. 15, p < .001). Deltagarna var i åldersintervallet mellan 21-62 år (M = 

41.50 SD = 11.04; Mdn = 43) där Grupp MKO hade deltagare i åldrarna 24-62 år (M = 42.13; 

SD = 10.37; Mdn = 43) och Grupp UKO hade deltagare i åldrarna 21-60 år (M = 41.55; SD = 

11,00; Mdn = 43). Även ålder testades med t-test mellan grupperna, vilket inte gav något 

signifikant resultat (t86 = .65;  p = .52) ns. Efter färdigställd enkätinsamling fanns anledning 

att testa könsfördelningen mellan grupperna, och ett independent t-test visade en signifikant 

skillnad mellan grupperna (se Tabell 1), där Grupp MKO hade övervägande kvinnliga 

respondenter och Grupp UKO till störst del bestod av män. 

 

Tabell 1 

Könsfördelning mellan grupperna________________________________________________ 

          

           Kvinna (%) Man (%)  t  p  

Grupp MKO  45 (87%) 7 (13%)  

     5.3386 < .001* 

Grupp UKO  14 (39%) 22 (61%) 

 

* p < .05 

 

För att utreda skillnader mellan grupperna i kulturdeltagande gjordes ett independent t-test 

mellan grupperna på frågan om hur mycket respondenterna deltagit i kulturlivet det senaste 

året. Här skattade respondenterna från att inte deltagit alls (motsvarande 1) till att ha deltagit 

mer än en gång/vecka (motsvarande fyra). Detta gav en signifikant skillnad, där Grupp MKO 

visade på ett aktivare kulturdeltagande, vilket Tabell 2 visar. 

Likaså frågan om till vilken grad respondenten skattar talet om kultur på arbetsplatsen gav  

en signifikant skillnad mellan grupperna. Ett t-test visade en högre skattning bland 

respondenterna i Grupp MKO än hur Grupp UKO skattade sitt tal om kultur på arbetsplatsen. 

En signifikant skillnad visades också på frågan om respondenterna önskade få delta i mer  

kultur än vad de redan gjorde. Även här var det Grupp MKO som visade ett större intresse för 

kulturen, med ett högre medelvärde än Grupp UKO på frågan. 

Huruvida respondenterna själva uppskattade att utföra kulturaktiviteter, såsom att själva 

sjunga (i kör exempelvis) eller spela teater/måla/skriva osv., visades även här efter ett t-test en 

signifikant skillnad mellan grupperna, där Grupp MKO kunde redovisa ett högre medelvärde 

än Grupp UKO på frågan. (Se Tabell 2 för samtliga resultat). 
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Tabell 2 

Medelvärden, standardavvikelser och signifikanta skillnader i de oberoende variablerna 

mellan grupp MKO och grupp UKO 

 

Beroende variabler Grupp n M     (SD) t p 

Kulturdeltagande MKO 52 2.23 (.70)  

     2.9286 < .005* 

  UKO 36 1.81 (.62) 

  

Tal om kultur på  MKO 52 4.35 (1,43) 

arbetsplatsen     5.5286 < .001* 

  UKO 36 2.53 (1,65) 

   

Önskan om ökat  MKO 52 5.13 (1,75) 

kulturdeltagande    5.1086 < .001* 

  UKO 36 3.22 (1,73) 

   

Hur respondenterna MKO 52 3.75 (2,05)  

själva uppskattar att     3.5086 < .001* 

utföra kulturaktiviteter UKO 36 2.31 (1,67) 

(kör/måla/skriva osv) 

* p < .05  

 

Resultatet angående frågan om det fanns en skillnad i KASAM mellan grupperna visade efter 

independent t-test en signifikant skillnad. Detta indikeras av markant skillnad i medelvärden 

mellan grupperna (se Tabell 3). 

 

Tabell 3 

Medelvärde (och standardavvikelser) i KASAM på grupp MKO och grupp UKO___________ 

Antonovskys 

Scale of Coherence n M (SD)  t p 

Grupp MKO 

Män  7 59.86 (4.34) 

Kvinnor  45 60.98 (4.99) 

Totalt  52 60.83 (4.83)   

     5.8986 < .001* 

Grupp UKO 

Män   22 52.45 (9.66)  

Kvinnor  14 49.86 (10.48)   

Totalt  36 51.44 (9.93)   

 

*p < .05 

 

Då medelvärdet i KASAM fördelade sig olika på grupperna kontrollerades detta genom en 

envägs kovariansanalys (ANCOVA) där kön och utbildning användes som kovariat. Detta 

visade att även om eventuella effekter av kön och utbildning statistiskt elimineras så kvarstår 

resultatet att människor som arbetar på företag med kulturutbud har signifikant högre 

KASAM än de som arbetar på företag utan kulturombud (F1,84 = 17.58, p <  0,001). För att se 

om det fanns något samband mellan KASAM och hur mycket böcker / tidskrifter 



- 10 - 

 

respondenten läste, gjordes ett independent t-test där grupperna bestod av respondenter med 

låg KASAM (1) och respondenter med måttlig KASAM (2). T-test valdes, då ingen 

respondent hade hög KASAM (3), vilket betydde att det endast var två grupper som kunde 

analyseras. Här påvisades en signifikant skillnad mellan grupperna, där respondenter med 

måttlig KASAM också tillhörde den grupp som angett högre poäng som svar på frågan till 

vilken grad respondenten läser böcker eller tidsskrifter. (Se Tabell 4). 

 

Tabell 4 

Medelvärden i läsaktivitet och KASAM____________________________________________ 

 

 KASAM M (SD)  t p 

Läsaktivitet Låg      4.18 (2,02)  

    5.4486 .001*

 Måttlig      6.06 (1,22) 
 

* p < .05 

 

 

Diskussion 

 
Resultaten visade på signifikant skillnad mellan grupperna MKO och UKO i frågan om såväl 

kulturdeltagande som hur mycket grupperna talar om kultur på arbetsplatsen och önskar 

deltaga mer i kulturaktiviteter. Gruppen med kulturombud visade i samtliga dessa tester ett 

högre medelvärde. Dessutom visade resultatet på ett högre medelvärde av KASAM i grupp 

MKO än i grupp UKO. Efter en ANCOVA för att testa om kön och/eller utbildning kunde ha 

någon påverkan på gruppernas skilda KASAM-resultat kunde redovisas att dessa statistiskt 

kunde elimineras. Detta var ett viktigt test för studien, då arbetsplatserna skilde sig åt i kön- 

och utbildningsfördelning. 

Den tidigare forskningen som behandlar effekten av kultur på arbete, visar dels på en 

positiv effekt på de anställdas välmående och arbetsprestation, dels visar den på en efterfrågan 

av mer forskning kring ämnet. En intressant aspekt att ta fasta på framkom i Theorells 

forskning genom den s.k. Hawthorne-effekten (Olson et al, 2004), d.v.s. att det inte är valet av 

aktivitet som är det primära, utan att det överhuvudtaget händer något på arbetsplatsen, att 

man blir uppmärksammad. Detta är ej att förglömma i granskandet av resultatet i denna 

undersökning, som går hand i hand med hypotesen av densamma.  

Den signifikanta skillnaden i KASAM-poäng hos Grupp MKO jämfört med Grupp UKO,  

skulle kunna påvisa det tidigare forskning kommit fram till – att frekvent deltagande i 

kulturaktivitet ger positiv effekt hos de anställda och således även en högre nivå av KASAM. 

Men det skulle dock även kunna bero på Theorells teori gällande kopplingen till Hawthorne-

effekten. I det sistnämnda alternativet är då inte valet av aktivitet det avgörande för resultatet, 

utan som Theorell förklarar det, upplevelsen av att något händer överhuvudtaget.  

Ännu en viktig faktor i sammanhanget är valet av företag för denna undersökning. Grupp 

MKO består dels av en medicinavdelning på ett större sjukhus och dels en skola. Grupp UKO 

representeras av en medelstor verkstadsindustri. Här skulle dels ledningarna och deras 

inställning till de anställdas välmående på de olika arbetsplatserna kunna vara avgörande för 

respondenternas välmående och känsla av sammanhang. En faktor att ta i beaktning är då att 

sjukhusets samt skolans ledning skulle kunna vara mer benägna till att få de anställda att 

känna sig uppmärksammade även genom andra företeelser förutom det faktum att de erbjuder 

kultur till sina anställda. En vilja från ledningen av att bry sig om och sträva efter att de 

anställda trivs och mår bra, skulle eventuellt kunna generera i en hög KASAM-nivå hos de 
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anställda, samt ett högre välmående rent generellt. Det skulle här vara relevant att poängtera 

att det således inte är självklart att förklara kulturaktiviteterna som faktor till denna positiva 

effekt på de anställda, med denna studie, som inte löpt under en längre tid och därmed inte är 

garant till uteslutande av annan prediktor till resultatet. Däremot, med utgångspunkt från de 

resultat som visats här, finns signifikanta skillnader i grupperna i fråga om KASAM, som kan 

relateras till de omfattande skillnaderna i kulturdeltagande, med stöd av tidigare forskning, 

som påvisat såväl längre livslängd bland människor som deltar i kulturlivet i större 

utsträckning (Bygren, et al., 1996), samt mindre sjukfrånvaro på arbetsplatsen och högre 

välbefinnande i allmänhet (Konlaan,et al., 2000).  

Ytterligare en del att reflektera över är graden av utbildning hos de anställda i de båda  

grupperna. En markant skillnad visade sig, där Grupp MKO generellt hade en högre 

utbildning än Grupp UKO. Detta ter sig dock helt naturligt, då ett arbete på ett sjukhus eller 

en skola oftast kräver en högre utbildning än ett arbete på en verkstadsindustri. Dock visade 

analysen efter att utbildning och kön plockats in som kovariat, att dessa två faktorer ej kan ses 

som bidragande till en hög nivå av KASAM.  Detta kan komplettera Tishelman (1990) i 

hennes resonemang, där hon ser en fara i att KASAM kan komma att bli en ny form av IQ 

test. Således skulle resultatet i analysen kunna bidra till en motpol till denna tes. 

Operationaliseringen av begreppet kultur kan också diskuteras. Kopplat till Hawthorne- 

effekten, skulle exempelvis att gå på ett sportevenemang tillsammans med arbetskamrater 

eller vänner kunna liknas vid en kulturupplevelse, då det skulle kunna generera i samma 

positiva effekt som kulturupplevelser visade sig göra. Intressant i sammanhanget hade varit att 

jämföra de olika gruppernas tolkning av begreppet kultur, för att kunna särskilja förståelsen 

för samlingsnamnet kultur och förstå det grundade intresset för företeelsen. Valet av 

arbetsplatser skulle här kunna ha visat på en skillnad, om man gjort en undersökning av vilka 

aktiviteter de anställda föredrog – t.ex. ett sportevenemang eller en teaterupplevelse.  

När det gäller valet av metod där enkäter skickades ut till respondenternas arbetsplatser,  

blev kulturombuden ansvariga för utdelandet av enkäterna på arbetsplatserna där dessa fanns. 

Detta kan givetvis ha påverkat resultatet, då en effekt av social önskvärdhet kan ha 

uppkommit, då en positiv anda till kulturaktiviteter på dessa arbetsplatser säkerligen råder. 

Undersökningsledarnas frånvaro av delgivning av information, utdelning samt insamling av 

enkäterna ska naturligtvis tas med i granskandet av resultatet. Däremot var 

undersökningsledarna delaktiga under hela utdelandet av enkäterna till arbetsplatsen utan 

kulturombud, samt delgav informationen kring dessa. 

    Sammanfattningsvis pekar resultatet av denna undersökning på att anställda på 

arbetsplatser där kulturupplevelser erbjuds, har en högre känsla av sammanhang och mår 

således bättre än de anställda som inte erbjuds någon kultur genom arbetsplatsen. Den tidigare 

forskning som bedrivits inom samma område har till stora delar även den kommit fram till ett 

liknande resultat, samt belyst det faktum att mer forskning kring detta behövs för att öka 

förståelsen för fenomenet i sig. Intressant i detta sammanhang är att titta på hur friskvård i 

bemärkelsen att träna sin kropp rent fysiskt under en lång tid har varit legitimt i 

arbetslivssammanhang, där man rent generellt ser ett tydligt och observerbart resultat i och 

med att risken för arbetsskador kan minska när man tränar upp vissa muskelgrupper som man 

belastar i sitt arbete. Detta kan då arbetsgivaren dra fördelar av genom att sjukdagar minskar 

och eventuellt att de anställda presterar mer rent fysiskt. Här kommer det salutogena 

tänkandet in där fokus ligger på att bygga upp välmåendet istället för att lägga energin på att 

motverka det negativa, i detta fall arbetsrelaterade skador. Det är naturligt att med detta 

perspektiv i tankarna lyfta fram det psykiska välmåendet, vilket troligtvis genererar i ett lika 

positivt resultat för arbetsgivaren, då man säkerligen mår bättre och orkar mer om man mår 

bra och trivs på sitt arbete. Varför är det då så att utvecklingen inom kultur i samband med 

arbetslivsforskning går så långsamt? Är orsaken det traditionella tänkandet om att kultur är 
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något vissa människor sysslar med på sin fritid för avkoppling och förströelse och att det inte 

leder till något annat än avkoppling för stunden? Mer forskning kring ämnet kanske i sådana 

fall kan ändra på detta tänkande, och i ett senare led även bidra till ett bättre och sundare 

arbetsklimat på många arbetsplatser, något som både gynnar arbetsgivare såsom arbetstagare. 

En longitudinell studie på arbetsplatser med kulturombud, motsvarande arbetsplatser utan, 

skulle vara av allra särskilt intressant slag, då detta är ett långsiktigt förändringsarbete av 

kulturens roll i arbetslivet, vars mål är kulturaktivitetens naturliga sociala/kvalitativa inslag i 

arbetskamraternas sociala gemenskap. Att det finns en signifikant skillnad i hur mycket 

individer på en arbetsplats med kulturombud talar om kultur skulle även kunna tydas som att 

samtalen på dessa arbetsplatser abstraheras till en högre kvalitativ nivå, där beskrivandet av 

en kulturupplevelse kan generera i nya termer för att förstå det egna livet och de frågor som 

det innebär. Detta borde även ha betydelse för den sociala dimensionen av arbetsgruppen, då 

den genom att uppleva, tillsammans får nya gemensamma minnen, tankar och emotioner, som 

inte kan motsvaras enbart av samtal om exempelvis TV-program. Att kulturaktivitetsförslagen 

dessutom genom ombud sprids från människa till människa är också en intressant aspekt att 

forska vidare i, eftersom det handlar om att få människor att komma samman i en 

gemensamhet, vilket i denna tid kan vara viktigare än någonsin, då vi rör oss längre och 

längre från känslan av att kunna påverka samhälle och tid, som en gång styrdes från caféer 

och torg, där människor kommit samman för att diskutera konst, kultur, filosofi och politik. 

Känslan av sammanhang torde då ha varit hög, då omvärlden var mer greppbar. Idag, i en 

splittrad, historielös tid, som i sig är fascinerande då det krävs så oändligt mycket mer av 

individen i sina livsval, är känslan av sammanhang och allt som kan stödja och upprätthålla 

den för individen essentiell och grundläggande för välbefinnandet och kulturens roll är i detta 

elementär. Den livskvalitet och hälsoeffekt som kulturen kan införliva i arbetslivet kan vara 

väsentlig för framtida friskvård. 
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Mälardalens högskola 
Instutitionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 

Psykologi C 

 

 

 

 

Kultur och hälsa 
 

 

 

Vi är två studenter vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna som just nu skriver vår c-uppsats i 

psykologi under vårterminen 2007, om kultur och hälsa på arbetet. Din arbetsplats är en av de 

vi valt för att utföra vår undersökning på. 

 

Det skulle vara till stor hjälp om vi fick ta del av Dina synpunkter och erfarenheter kring 

ämnet kultur och hälsa genom denna enkät.  

 

Givetvis kommer Du vara anonym och Dina svar kommer inte kunna spåras till Dig. Efter 

bearbetning av ifyllda svar kommer enkäten att förstöras. 

 

Den färdiga c-uppsatsen kommer att mailas till kontaktpersonen på varje berörd arbetsplats. 

 

 

 

Eventuella frågor kring enkäten kan Du ställa till: 

  

Sofia Andersson  

sofiaandersson@hotmail.com 

 

Maria Yenioglu 

maria-yenioglu-@hotmail.com 

 

 

 

Stort tack på förhand för Din medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

 

 

____________________    ___________________ 

Sofia Andersson      Maria Yenioglu 

 

mailto:sofiaandersson@hotmail.com
mailto:maria-yenioglu-@hotmail.com
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Kultur och hälsa 
 

Enkäten innehåller frågor om kultur och hälsa. Med kultur menas här teater / musik i 

olika former, som att gå på opera eller en konsert, eller att själv sjunga eller spela ett 

instrument. Kultur kan också vara att gå på museum / konstutställning eller måla själv / 

gå på bio / läsa böcker, tidskrifter eller skriva själv. 

 

För varje fråga finns det siffror. Din uppgift är att ta ställning till vilken siffra som bäst 

motsvarar vad Du känner. Ringa in den siffran. Observera att endast en siffra ska ringas 

in! Det är viktigt att tänka på att svara så som du brukar känna och inte hur du känner just 

nu.  

Fundera inte länge på någon fråga utan fyll i enkäten ganska snabbt. 

 

Tack! 

 

 

 

 

1. Man □ Kvinna □ 

 

 

2. Ålder ___________ 

 

 

3. Ensamstående  Sambo  Gift  Särbo   

□  □ □ □ 

 

4. Utbildningsgrad (sätt ett kryss på den högsta nivån av utbildning du har!): 

 

Grundskola  Gymnasium  Högskola/Universitet  Annat  

□  □  □  □ 

 

 

 

 

5. Finns det någon person på din arbetsplats som aktivt arbetar för att informera / 

samordna / kulturaktiviteter, (t.ex ett kulturombud)? 

 

Ja □  Nej □ 
 

6. Uppmuntras du av ditt företag till kulturupplevelser? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket sällan     mycket ofta 

eller aldrig 

Var god vänd! 
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7. Hur ofta har du tagit del av kulturlivet det senaste året? 

 

aldrig □ någon/några ggr/år □  någon/några ggr/månad □ 

någon/några ggr/vecka □ 
 

 

8. Talar du om kultur med dina kollegor / arbetskamrater som ni läst, sett eller upplevt? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

sällan      mycket ofta 

eller aldrig 

  

 

9. Tycker du själv om att utföra kulturaktiviteter såsom att sjunga eller spela instrument, 

amatörteater, måla eller liknande? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

inte alls     väldigt  

mycket 

 

 

 

10. Talar du om kultur med dina vänner? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

sällan      mycket ofta 

eller aldrig 

 

 

 

11. Läser du böcker / tidskrifter? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

sällan      mycket ofta 

eller aldrig 

 

 

 

12. När ni besökt en teater eller annan kulturupplevelse med dina kollegor, talar ni om det 

efteråt?   

 

1 2 3 4 5 6 7 

sällan      mycket ofta 

eller aldrig      

 

 

Var god vänd! 
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13. När ni ska besöka en teater eller annan kulturupplevelse med dina kollegor, talar ni om 

det innan? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

sällan      mycket ofta 

eller aldrig 

 

  

 

14.  Känner du att du skulle vilja ta del av mer kultur än vad du gör idag?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

inte alls     mycket 

gärna 

 

15.  Vad kan hindra dig från att delta i kulturaktivteter? 

 

Inget alls □ tidsbrist □  ekonomi □ 

 

Tillgänglighet (lite kulturutbud i min närhet) □ annat □ 

 

 

 

16. Känner du att en kulturupplevelse påverkar ditt arbete på något sätt? 

 

1   2 3 4 5 6 7 

Inte alls     mycket 

Stimulerande     stimulerande 

För mitt arbete     för mitt  

      arbete 

 

 

 

17. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

 

1        2 3 4 5 6 7 

har aldrig     har alltid  

den känslan     den känslan 

 

 

18. Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet hos personer, som du trodde du 

kände väl? 

 

1       2 3 4 5 6 7 

har aldrig hänt     har ofta hänt 

 

 

Var god vänd! 
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19. Har det hänt att personer du litade på gjort dig besviken? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

har aldrig hänt     har ofta hänt 

 

 

 

20. Hittills har ditt liv: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

helt saknat      genomgående 

mål och mening     haft mål och  

        mening 

 

 

21. Känner du dig orättvist behandlad? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta     mycket sällan 

/aldrig 

 

 

22. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall 

göra? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta     mycket sällan 

      /aldrig 

      

 

23. Är dina dagliga sysslor: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

en källa till      en källa till 

nöje och djup     smärta och leda 

tillfredsställelse      

 

 

 

24. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta     mycket sällan 

      /aldrig 

 

 

 

 

 

Var god vänd! 
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25. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta     mycket sällan 

      /aldrig 

 

 

 

26.  Många människor, även de med stark självkänsla, känner sig ibland som 

”olycksfåglar”. Hur ofta har du känt så? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

aldrig      mycket ofta 

 

 

 

27.  När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

du över- eller     du såg saken 

undervärderade     dess rätta 

dess betydelse     proportion 

 

 

 

29. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta     mycket sällan 

      /aldrig 

 

 

 

30. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta     mycket sällan 

      /aldrig 

 

 

 

 

 


