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SAMMANFATTNING 

Regeringen vill lägga mer vikt på att stärka möjligheten till kultur och social delaktighet. De 

belyser vikten av att skapa trygghet och att minska isolering inom grupper som till exempel 

långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Kulturaktiviteter som konst, film, musik och 

teater har bevisats ha en positiv effekt på hälsan genom bland annat ökad social funktion, 

ökad livskraft och ökad fysisk hälsa. Det avser både att delta i samt att uppleva utan att delta i 

kulturen.  

Syftet med denna studie var att undersöka om kulturaktiviteter kan påvisa en skillnad i 

återgång till arbete och psykisk ohälsa hos långtidssjukskrivna personer med psykisk ohälsa, 

samt undersöka vilken påverkan egna förväntningar har på återgång till arbete. Det 

insamlade materialet kom från enkätdata ur projektet Kultur och hälsa, genomförd av 

landstingets enhet Kompetenscentrum för hälsa i Västerås stad. Resultatet visade att andelen 

som åter var i arbete efter deltagande i kulturaktiviteter hade ökat och den psykiska hälsan 

hade förbättrats, men inga statistiska samband kan fastställas i denna studie. Mer forskning 

behövs inom området kultur som hjälp för återgång till arbete efter långtidssjukskrivning. 

Nyckelord: Arbetsåtergång, förväntningar, KASAM, kulturaktiviteter, psykisk ohälsa. 

 



  

 

ABSTRACT 

The government wants to put more emphasis on strengthening the ability to culture and 

social participation. They highlight the need to provide security and to reduce the isolation of 

groups such as long-term sickness and unemployed. Cultural activities such as art, film, 

music and theater have proven to have a positive effect on health by, improved social 

functioning, increased vitality and physical health. It refers both to participation in and to 

experience without participating in culture.  

The aim of this study was to investigate whether cultural activities may effect in a difference 

in the return to work and mental illness among long-term sick people with mental health 

problems, and investigate the impact of their own expectations on return to work. The 

collected material was taken from the project Culture and Health, made by Department of 

public health, Västmanland County council in Västerås. The results showed that the 

proportion of who was back in work after participating in cultural activities had increased 

and mental health had improved, but no statistical link could be established in this study. 

More research is needed in the area about if culture help people to return to work after long 

term sickness. 

Keywords: Return to work, expectations, KASAM, Cultural activities, mental health 

problems. 
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INTRODUKTION 

Att människor mår bra av att arbeta är sedan länge känt, att den största anledningen till att 

människor inte arbetar beror på psykisk ohälsa är mindre omtalat. Detta gör denna grupp av 

människor till en intressant och viktig population att studera. Allt eftersom den fysiska 

hälsan genom åren förbättrats har den psykiska hälsan blivit ett större folkhälsoproblem. 

Att detta ämne valdes beror på intresset för psykisk ohälsa och den svåra vägen tillbaka till 

psykiskt välmående. Vägen är inte rak och självklar, den kräver ofta hjälp utifrån men även 

individuella insatser. Grundtanken med studien baseras på vetskapen om att människor mår 

bra av att arbeta, därför borde detta område prioriteras så att fler människor får 

förutsättningar att kunna arbeta samt få hjälp och stöd vid eventuella hinder. 

Det finns många metoder för att förbättra hälsan hos människor med psykisk ohälsa, men 

många av dessa kan medföra risker. Om kultur fungerar som ett komplement för 

rehabilitering av långtidssjukskrivna personer med lättare psykisk ohälsa, kan detta vara en 

mildare behandlingsmetod. Och förhoppningsvis kan den få processen att komma tillbaka till 

arbete att fortlöpa. Det finns väldigt få studier om att använda kultur som hjälpmedel för att 

minska sjukskrivning för personer med psykisk ohälsa vilket gör att denna studie har ett högt 

vetenskapligt värde. 

Denna undersökning baseras på data från projektet Kultur och hälsa, gjort av landstingets 

enhet Kompetenscentrum för hälsa. Studien syftar till att undersöka skillnader innan och 

efter projektet, vad gäller återgång till arbete och psykisk hälsa. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Kultur inom politiken 

För att minska hälsoklyftorna bland olika grupper av människor samt förbättra folkhälsan för 

befolkningen bestämde sig regeringen att arbeta fram ett övergripande mål för folkhälsan i 

Sverige. Det slutliga övergripande målet kom till att vara; 

 ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”(Socialdepartementet 2002/03:35, s.1). 

Det övergripande målet delades upp i elva detaljerade målområden och flera av dessa 

målområden har en anknytning till kultur och arbetsliv (Socialdepartementet 2002/03:35). 

Målområde ett som handlar om delaktighet och inflytande i samhället, beskriver kultur och 

det sociala kapital som det skapar. Regeringen vill lägga mer vikt på att stärka möjligheten till 

kultur och social delaktighet, samt belyser vikten av att skapa trygghet och att minska 

isolering inom grupper som till exempel långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Detta 

kan göras genom ökad delaktighet ibland annat kulturverksamheter. Även målområde fyra 

om ökad hälsa i arbetslivet, ger förslag på en rad lösningar för att minska ohälsa i arbetslivet. 

Där finns bland annat kulturaktiviteter med som en del av de lösningar som skulle kunna 

förebygga ohälsa och stress och även främja hälsan. Målområde sex nämner vidare vikten av 

en hälsofrämjande hälso-och sjukvård, där kultur har visat sig kunna vara värdefull inom 

vård och rehabilitering (Socialdepartementet  2002/03:35).  

Kultur kan inte styras genom politik, men politik kan skapa förutsättningar för ett 

utvecklande och stärkt kulturliv. Människor har alltid sökt sig till kulturen för att skapa 

sammanhang och för att få nya perspektiv på tillvaron. I takt med att kultur och 

kreativitetens betydelse förstärkts skapade regeringen år 2009 en proposition för att förnya 

kulturpolitiken. Propositionen presenterar de kulturpolitiska målen som beskriver hur 

regeringen vill att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, samt ge kulturen 

förutsättningar för att vara en obunden kraft i samhället. Propositionen tar också upp 

positiva samband mellan deltagande i kultur och en förbättrad hälsa. Regeringen har gett 

kulturdepartementet i uppgift att vara kulturens informatör, där ny forskning, nya metoder 

och annat inom kulturen tas upp (Kulturdepartementet 2009/10:3). Kultur kommer i denna 

undersökning att definieras som dans, musik, teater, bio/kvalitetsfilm, och utställning. 

 

1.2 Kultur och hälsa 

Kulturaktiviteter som konst, film, musik och teater har bevisats ha en positiv effekt på hälsan 

genom bland annat ökad social funktion, ökad livskraft och ökad fysisk hälsa. Det avser både 
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att delta i samt att uppleva utan att delta i kulturen (Bygren m.fl., 2009). Forskning visar  

även på att kultur kan ha betydelse för livslängden. De som ofta deltar i kulturevenemang har 

visats ha längre livslängd än de som sällan deltar (Bygren, Konlaan & Johansson, 1996) 

Det finns många studier som visar att olika typer av kultur kan påverka hälsan positivt, till 

exempel studerades kvinnor som till följd av sitt insjuknande i bröstcancer hade blivit 

diagnostiserade med depressioner. Detta förlängde ofta sjukhusvistelsen, därför studerades 

huruvida musikterapi kunde fungera som hjälp för att minska depressionen. Resultatet 

indikerar på att musikterapi fungerar som hjälp för att minska depression (Zhou m.fl., 2011).  

Teater är också en vanlig form av kultur som används för att studera hur kultur kan påverka 

hälsan. Teater kan ge många goda effekter på hälsan, improvisationsteater kan till exempel 

stärka självkänsla och personlig utveckling. Det är också en konstform som bygger på sociala 

sammanhang och empatiskt lyssnade, vilket tros kunna främja läkning av psykisk ohälsa 

(Moran & Alon, 2011). 

 

Stress är en vanlig riskfaktor för att senare i livet drabbas av psykisk ohälsa. Det finns studier 

om personer med stressproblem som indikerar på att miljö, natur och kultur kan vara 

avstressande och viktiga i rehabiliteringsarbetet (Werne, Severi, Carvalho, Juuena, 2011). 

Stress och även ångest verkar kunna minskas med hjälp av exempelvis yoga, rörelse, och 

dans (Barton, 2011). 

1.3 Arbetsliv och psykisk ohälsa 

Att uppmuntra till deltagande i kulturaktiviteter har visat sig vara en hälsofrämjande faktor 

inom arbetslivet. Genom att studera en grupp människor i åldern 18-74 år med syftet att 

undersöka kulturaktiviteters effekt på hälsan utfördes en studie. Där uppmuntrades ca 

hälften av deltagarna att delta i kulturaktiviteter under en åtta veckors period. För att 

undersöka effekten av studien fick deltagarna innan och efter studien göra ett läkarbesök. 

Läkarbesöken visade skillnader i exempelvis sänkt blodtryck och sänkt stresshormon, vilket 

indikerade på att kultur har goda effekter på hälsan. (Konlaan, Bjorby, Bygren, Weissglas, 

Karlsson, Widmark, 2000). 

 

Psykisk ohälsa är förknippat med sjukskrivning och långvarig oförmåga att arbeta (Hardy, 

Woods & Wall, 2006). Att inom arbetslivet utföra interventioner för att ändra livsstil är 

vanligt. Att erbjuda sina anställda hjälp till förändring genom bland annat deltagande i 

hälsoutvecklingsprogram har visat sig effektivt inom det hälsofrämjande arbetet. Dessa 

personer har visat sig göra förändringar som verkar positivt på den personliga hälsan både 

fysiskt och psykiskt (Addley, Boyd, Kerr, McQuillan, Houndmont, & McCrory, 2014). 

 

Det finns forskning som visar på att arbetslöshet kan orsaka psykisk ohälsa. Att hamna i en 

situation där arbetslöshet uppstått har visat en tydlig förändring till det sämre på den 

psykiska hälsan (Gathergood, 2013). Arbete är något som fungerar hälsofrämjande för 

psykiskt välmående, och återanställning vid arbetslöshet kan återigen förbättra den psykiska 

hälsan (Frances, Zhaoli, Connie & Angelo, 2005). Arbetslösa vuxna människor löper också en 
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större risk att drabbas av depressioner. För dessa individer rekommenderas att de erbjuds 

extra stöd eller liknande för att se till att det inte inträffar. Personer som drabbats av 

depression men ändå kan arbeta bör därför få extra stöd i arbetet som försiktighetsprincip 

(Jefferis et al., 2011., Stankunas, Kalediene, Starkuviene, & Kapustinskiene, 2006). Många 

gånger används sjukskrivning som lösning vid lindriga former av ångest och depression. 

Detta bör dock undvikas och istället ersättas av deltidssjukskrivning om behovet finns 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Stöd från arbetsplatsen har visat sig ha en stor inverkan på den psykiska hälsan. Arbetsledare 

och arbetskamraterna verkar vara den största hälsofrämjande insatsen för att motverka 

psykisk ohälsa i arbetslivet (Joyce, McMillan & Hazelton, 2009). Psykisk ohälsa är inte heller 

vad en arbetsgivare ser som en bra merit hos en anställd. Många chefer (27 %) kan helt enkelt 

inte tänka sig att arbeta med någon som ha psykisk sjukdom. Detta gör att det är svårt att bli 

accepterad på arbetsmarknaden. Personer som har psykisk ohälsa blir idag ofta orättvist 

behandlade. Inom den psykiatriska vården känner sig nästan häften av de som haft kontakt 

med personalen att de blivit kränkta, ifrågasatta eller att någon pratat nedlåtande till dem 

(Regeringskansliet, 2012). 

Att komma tillbaka till arbete har visat sig att vara svårare för personer med psykisk ohälsa. 

Ju mer och ju svårare psykisk ohälsa en person har, desto lägre är förväntningarna för 

återgång till arbetet (Lovvik, Overland, Hysing, Broadbent & Reme, 2014). Även gemenskap 

är en viktig faktor  som kan användas för att få personer att vilja stanna på sin arbetsplats.  

Gemenskap är något som är viktigt i kulturella sammanhang och detta kan komma att vara 

ett verktyg på arbetsplatsen för att skapa sammanhållning i en grupp. Kulturen kan påverka 

sammanhållningen i en grupp samt skapa en känsla av samhörighet. Kultur är ett bra 

komplement för sammanhållning på arbetsplatsen men också för kompetensutveckling för 

medarbetarna (Hartzell & Theorell, 2007). Förväntningen av återhämtningstiden är också en 

viktig indikator vad gäller den verkliga tiden det tar för en person med psykisk ohälsa att ta 

sig tillbaka i arbete (Nieuwenhuijsen, Verbeek, de Boer, Blonk & van Dijk, 2006).  

1.3.1 Långtidssjukskrivning 

Att vara långtidssjukskriven på grund av psykisk ohälsa påverkar många aspekter av livet, 

både positivt och negativt. Till det negativa hör att synen på sig själv blir sämre och att den 

psykiska hälsan också blir värre. Sömn och sociala relationer är också två komponenter som 

påverkas negativt vid långtidssjukskrivning (Floderus, Göransson, Alexanderson & Aronsson, 

2003). 

De vanligaste besvären för långvarig sjukskrivning (över 60 dagar) är depression, ångest eller 

stressrelaterade sjukdomar. Bland kvinnor är nu psykisk ohälsa den största anledningen till 

långtidssjukskrivning med 32 procent, och män ligger inte långt ifrån med 25 procent 

(Försäkringskassan, 2007).  Den stora ökningen av långtidssjukskrivningar som pågått sedan 

90-talet beror till största del på sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, speciellt inom 

yrken där personalen har ansvar för andra människor. Oftast är den psykiska ohälsan 

relaterad till arbetet och har pågått under en längre tid. Symptomen som ofta beror på 

http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/LinkTarget/resultListbSearch?sid=92a83316-246f-494f-a7b7-0ba7b7a5e7cb@sessionmgr4004&vid=6&term=AR%2b%2522Reme%252C%2bSE%2522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Verbeek%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16539174
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underliggande stress börjar ofta med trötthet och smärta i rörelseorgan, andra symptom som 

följer kan vara sömnsvårigheter, hjärtklappning, magproblem och problem att minnas eller 

koncentrera sig. Ofta följs detta av nedstämdhet, och fler och fler uppfyller kriterierna för en 

diagnos av depression som är en vanlig anledning till sjukskrivningen (Socialstyrelsen, 

2003). För sjukskrivning hos människor som lider av psykisk ohälsa finns några faktorer som 

tros kunna påverka. Några exempel är vilken yrkesgrupp personen har, vilket socialt stöd, 

vilka krav, och om personen känner stimulans med sitt arbete. Utanför arbetsplatsen tros det 

sociala nätverket betyda mycket, familjeförhållandet är betydelsefullt. Även faktorer som 

påverkat personen under ungdomen är betydelsefulla (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2003). 

För arbetsåtergång efter en långtidssjukskrivning är det av stor vikt att kontakten med 

arbetsplatsen upprätthålls samt att individen känner tillhörighet till arbetsplatsen (Svenning, 

1993). 

1.3.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan vara allt från oro och nedstämdhet till psykiska sjukdomar som 

depression, allt beroende på sammanhanget. Att ha lättare psykisk ohälsa betyder inte alltid 

att vård och behandling behövs, men det kan fortfarande påverka välbefinnandet och 

försvåra människors vardag. Viktigt är att besvären eller diagnosen tas på allvar och 

omhändertas tidigt för att besvären inte ska bli värre eller mer långvariga (Socialstyrelsen, 

2013).  

Psykisk ohälsa såsom depressioner och ångestsyndrom är allvarliga sjukdomstillstånd som är 

vanligt förekommande i Sverige. Dessa sjukdomstillstånd försämrar livskvaliteten och kan 

skapa svårigheter att klara av det vardagliga livet. Perioder av depressioner går ofta över av 

sig själva men risken för återfall uppkommer ju fler perioder en person haft, och i vissa fall 

kan sjukdomen övergå till ett kroniskt tillstånd. Utan vård finns risk för försämring av både 

livskvalitet och sjukdomsgrad och risken höjs också för självmordstankar och självmord. Men 

psykisk ohälsa behöver inte bara bestå av depression eller ångest utan kan förekomma som 

stress, tvångssyndrom, oro eller nedstämdhet etc. (Socialstyrelsen, 2010) 

1.3.3 Förekomst och behandling av psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2010) drabbas 25 procent av Sveriges befolkning någon gång under 

sin livstid av ångestsyndrom. De beskriver även depressioner, där 15 procent av alla män 

samt 25 procent av alla kvinnor någon gång i livet kommer att behöva behandling för en 

depression. Många psykiska sjukdomar kan ha liknande symptom och en diagnos kan därför 

vara svår att ställa i ett tidigt stadie. Upp till 50 procent av de som uppsöker vård för sitt 

tillstånd diagnostiseras inte eftersom de uppvisar kroppsliga symptom som kan misstas för 

annan sjukdom. Vanliga metoder som har effekt på depression och ångestsjukdomar är 

exempelvis fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi (KBT) eller antidepressiva mediciner. Att 

använda sjukskrivning vid lindriga former av ångest och depression är inte den bästa 
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lösningen på problemet och bör därför undvikas, däremot kan deltidssjukskrivning vara ett 

tillfälligt alternativ (Socialstyrelsen, 2010). 

1.3.4 Socialt stöd 

Heiskanen, Salonen & Sassi (2012) beskriver flera skyddsfaktorer för psykisk ohälsa, bland 

dessa beskriver de socialt stöd och vänner som viktigt. Att hålla kontakt med sina vänner och 

närstående och inte bli isolerad från samhället är en viktig friskfaktor för att inte drabbas av 

psykisk ohälsa. Det är även nyckeln till återhämtande för en person som lider av psykisk 

ohälsa att få stöd från sina närstående under tiden de tar kontroll över sina problem 

(Heiskanen, Salonen & Sassi, 2012). Forskning finns som visar på att låga nivåer av socialt 

stöd ofta leder till lägre nivåer av livskvalitet och återhämtning. Detta bör tas i åtanke vid 

rehabilitering av personer med psykisk ohälsa (Chronister, Chou & Liao, 2013). 

Betydelsen av socialt stöd som skydd för att senare i livet undvika att utveckla depressioner 

beskrivs också i en artikel av Stice, Ragan & Randall (2004). Undersökningen visade att 

socialt stöd från föräldrar under tonårstiden kunde leda till en minskad risk för att utveckla 

depressioner senare i livet (Stice, Ragan & Randall, 2004).  

1.4 Teoretiskt perspektiv 

1.4.1 Self efficacy 

Det finns ett flertal teorier som ur olik perspektiv försöker ge förklaringar till människors 

beteende. Self efficacy är en av dessa teorier, den handlar om hur personer bedömer sig 

kunna klara av en framtida situation, alltså tilltro till egen förmåga. Detta har ett samband 

med hur personen tidigare i livet klarat av situationer och har att göra med bland annat 

självförtroende, samt hur höga mål och hög motivation som finns. Denna tilltro till sig själv 

kan öka förmågan till en viktig förändring (Bandura, 1977). 

 

Att använda teorin self efficacy för att undersöka processen inom återgång i arbete har visat 

sig vara effektivt. Långtidssjukskrivna med låg self efficacy är mindre framgångsrika i sin 

återgång till arbetet än vad personer med hög self efficacy är. Self efficacy kan justeras så att 

teorin passar perfekt för just återgång i arbetslivet (Lagerveld, Blonk, Brenninkmeijer & 

Schaufeli, 2010)  

 

1.4.2 KASAM 

KASAM är en teori vilken syftar på att människor behöver känna ett sammanhang i livet för 

att må bra. För att känna sammanhang behöver tre faktorer uppfyllas; meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Teorin utvecklades av Aron Antonowsky, och förklarar att 

hälsa inte bara handlar om fysiskt och psykiskt tillstånd utan har mycket att göra med 
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omgivningen runt oss. Han studerade en grupp mycket psykiskt traumatiserade människor 

som alla hade gemensamt att de tagit sig ur traumat och kunde uppleva god  hälsa igen. Han 

fann tre faktorer som alla dessa människor hade gemensamt, vilka var meningsfullhet 

begriplighet, och hanterbarhet. För att inte vara hjälplös i svåra situationer behöver 

människor känna att de har resurser för att hantera livet och dess motgångar, därmed 

begreppet hanterbarhet. Det är också viktigt för människor att förstå varför någonting hänt 

och kunna förklara det så att det känns verkligt, därmed begreppet begriplighet. Den tredje 

och sista delen i sammanhanget handlar om att människors handlingar behöver vara av 

värde och kännas meningsfulla, därmed meningsfullhet (Antonowsky, 2005).  

2 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om deltagande inom kulturaktiviteter kan utgöra 

en skillnad inom återgång till arbete och psykisk ohälsa hos långtidssjukskrivna personer 

med psykisk ohälsa, samt undersöka vilken påverkan individens egna förväntningar har 

gällande återgång till arbete. 

 

1. Hur påverkar deltagande inom kulturaktiviteter återgång till arbete? 

2. Hur påverkar deltagande inom kulturaktiviteter psykisk hälsa? 

3. Vilken påverkan har individens egna förväntningar gällande återgång till arbete? 

 

3 METOD 

3.1 Studiedesign 

Denna studie är deduktiv och stöds av teorin KASAM och self efficacy. Studien utgår ifrån en 

kvantitativ ansats gjort på material från projektet Kultur och hälsa genomförd av 

Kompetenscentrum för hälsa (KCH) i Västerås stad. Kvantitativ ansats används när resultatet 

avses att kunna kvantifieras och generaliseras genom till exempel statistik (Ejlertsson, 2012).  
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3.2 Material 

Projektet Kultur och hälsa utfördes genom en randomiserad kontrollerad interventionsstudie 

gjord av KCH. Syftet med denna interventionsstudie var att ta reda på om kulturinsatser kan 

leda till bättre psykisk hälsa hos personer som står utanför arbetsmarknaden (Landstinget 

Västmanland, 2013). 

Populationen var avgränsad till personer med lättare psykisk ohälsa i åldern 18-65år som 

varit långtidssjukskrivna i mer än 90 dagar men mindre än två år. Populationen var bosatt i 

Västerås kommun och valdes ut av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i samarbete 

med KCH efter dessa kriterier. Därefter valdes 707 personer ut möjliga deltagare i 

interventionen. För att öka intresset för studien skickade KCH ut ett första informationsbrev 

till de utvalda. I detta brev blev de informerade om att de snart skulle bli inbjudna att delta i 

en studie. Dessa personer fick sedan ett andra informationsbrev hemskickat där de 

informerades om syftet med studien och ett frågeformulär med frågor ur frågebatteriet 

MadrS vilket genom ett antal frågor kan mäta depression, samt en basmätning för projektet 

(Mothgomery & Åsberg, 1979) (bilaga 1). Det andra informationsbrevet innehöll också en 

talong för samtycke om deltagande i studien som vid intresse skulle fyllas i och skickas 

tillbaka till KCH.  

Efter brevens utskick var det 191 personer som tackat ja till att delta i projektet. Hantering av 

deltagarnas personuppgifter skedde i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). MadrS 

skala som blivit medskickad i informationsbrevet användes som en sista avgränsning för de 

personer som tackat ja men hade för svår psykisk ohälsa för att delta i interventionen, 20 

personer sållades bort vilket lämnade en population på 171 personer. De personer som tackat 

ja till studien men inte kommit med på grund av för svår psykisk ohälsa, fick av KCH på 

något sätt hjälp för sina problem.  

Populationen delades sedan slumpmässigt in i två grupper, en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen deltog i en kulturaktivitet per vecka i tio veckor, vilka 

valdes utav deltagaren själv utifrån tre möjliga val (bilaga 2). Kontrollgruppen deltog inte i 

någon kulturaktivitet alls. Detta utfördes genom tre etapper under cirka ett år med alla de 

deltagande uppdelade i tre grupper för att inte bli för många vid varje kulturtillfälle. 

Kulturdeltagandet skedde alltså inte under samma period för alla deltagare, men utförandet 

var densamma för alla i respektive grupp som alla fyllde i samma enkäter och 

sammanställdes i samma resultatfil för att kunna utvärderas tillsammans.  

Dessa personer fyllde under deltagandets gång i tre enkäter var, en basmätning innan 

projektets start (bilaga 1), en eftermätning direkt efter projektet, d.v.s. tio veckor efter (bilaga 

3), samt långtidsuppföljning sex månader efter projektet. Dessa enkätsvar inmatades i 

statistikprogram (SPSS) för vidare analys.  

Hitintills har ingen uppföljning gjorts på dessa enkäter då KCH tillsammans med Centrum 

för klinisk forskning gjort en beräkning på att minst 300 personer i vardera grupp skulle ge 

ett statistiskt signifikant resultat.  
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3.3 Avgränsning 

Det insamlade materialet utgår från oarbetad data från projektet Kultur för hälsa. . 

Materialet för denna studie inhämtades från Kompetenscentrum för hälsa i form av sex SPSS 

filer. Filerna var uppdelade i en basmätning, en eftermätning samt en långtidsuppföljning för 

intervention respektive kontrollgrupp. Denna studie avgränsades till att endast undersöka de 

40 deltagande i interventionsgruppen, eftersom denna grupp ensam kan besvara 

frågeställningarna. Endast basmätning innan projektet samt uppföljningen efter tio veckor 

kom att användas. Denna studie avgränsades även till att endast undersöka deltagande i 

kulturaktiviteter, återgång i arbete, psykisk ohälsa samt betydelsen av förväntan till 

förändring. Denna avgränsning gjordes eftersom det på bästa sätt kunde besvara 

frågeställningarna för studien. 

3.4 Externt och internt bortfall 

 

Bortfall i en studie uppkommer i det flesta fall både externt och internt. Externt bortfall 

innebär att en deltagare i urvalsgruppen av någon anledning inte vill eller kan delta i studien. 

Internt bortfall betyder att en deltagare inte svarat på en del av de frågor som ställts men 

ändå deltagit i enkäten (Ejlertsson, 2005).   

  

Totalt svarade 191 av 707 personer ja på förfrågan till deltagande i studien, medan 20 

personer av dessa exkluderades. Av de deltagande kom 86 personer att tillhöra 

interventionsgruppen och av dessa kom 40 personer att avsluta projektet, samt fylla i 

basmätningsenkäten men endast 39 personer fyllde i uppföljningsenkäten 

 

Tabell 1. Redovisar internt bortfall genom redovisning av svarsfrekvens på respektive 

enkätfråga. 

Variabler Arbetar du? Psykisk 

ohälsa 

Förväntningar 

på återgång till 

arbete 

Deltagit i 

kulturaktiviteter 

Basmätning 39 (97,5%) 38 (95%) 39 (97,5%)  

Uppföljning  38 (97,4 %) 38 (97,4%) 37 (94,9) 39 (100%) 
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3.5 Databehandling 

3.5.1 Variabler 

Det frågor som undersöks med hjälp av enkätfrågor kallas variabel. Vissa av de frågor som 

kommer att användas för att besvara syfte och frågeställningar har gjorts om till att bli 

dikotom vilket betyder att flera svarsalternativ har grupperats ihop till endast två 

svarsalternativ (Bryman, 2011).  

 

För att besvara frågeställning 1: Hur påverkar deltagande inom kulturaktiviteter återgång till 

arbete? användes frågan arbetar du? samt hur många kulturaktiviteter har du deltagit i? 

 

För att besvara frågeställning 2: Hur påverkar deltagande inom kulturaktiviteter psykisk 

hälsa? användes summaindexet för GHQ12. 

 

För att besvara frågeställning 3: Vilken påverkan har individens egna förväntningar gällande 

återgång till arbete? användes frågan förväntar du dig att ditt hälsotillstånd kommer att 

förbättras inom sex månader? och frågan arbetar du? 
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Tabell 2. Visar vilka frågor som kommer att användas för varje variabel. 

Variabel Enkätfråga (mätning) 

Arbetsåtergång (beroende) Arbetar du? (Basmätning) 

Arbetar du? (Uppföljning) 

Hur många kultur aktiviteter har du deltagit 

i? (Uppföljning) 

Psykisk ohälsa Samlat GHQ12 - Psykisk välbefinnande – 

(Basmätning) 

Samlat GHQ12 – Psykisk välbefinnande – 

(Uppföljning) 

Hur många kultur aktiviteter har du deltagit 

i? (Uppföljning) 

Förväntningar Jag bedömer att min hälsa kommer att 

förbättras inom sex månader – (Basmätning) 

Jag bedömer att min hälsa kommer att 

förbättras inom sex månader – 

(Uppföljning) 

Arbetar du? (Uppföljning) 

Kultur Hur många kulturaktiviteter har du deltagit 

i? (Uppföljning) 

 

3.5.2 Sammanslagning av svarsalternativ 

Flera frågor i enkäten gjordes dikotoma för analysen i denna studie och processen 

presenteras här via text och tabell. 

Frågebatteriet GHQ12 består utav 12 frågor som avser att mäta psykiskt välbefinnande (se 

nedan) (Folkhälsomyndigheten, 2014). För att kunna mäta deltagarnas psykiska ohälsa 

skapades ett summaindex av GHQ12 frågor i SPSS. Alla frågorna slagits ihop till en ny 

variabel som döptes till samlat värde GHQ12. Genom att slå ihop dessa ges ett värde från 1-

12 för varje deltagare. Sedan dikotomiserades denna fråga till ej psykisk välbefinnande för de 

deltagare som hade ett värde på över 3, och psykiskt välbefinnande för de som har värdet 3 

eller under. Denna procedur genomfördes på både basmätning och uppföljning ett. 
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Tabell 3. Tabellen visar dikotomisering av svarsalternativ för de frågor som innehållit fler 

svar än två. 

Fråga Svarsalternativ Dikotomisering     Ny kod 

 
Hur många 

kulturaktiviteter har du 

deltagit i? 

 

(1) Jag har deltagit vid alla 10 

tillfällen 

(2) 8-9 tillfällen 

(3) 6-7 tillfällen 

(4) 4-5 tillfällen 

(5) 2-3 tillfällen 

(6) 1 tillfälle 

(7) Jag har inte deltagit vid 

något tillfälle 

(1) Jag har deltagit vid alla 

10 tillfällen 

(2) 8-9 tillfällen  Deltagit                       (1) 

(3) 6-7 tillfällen 

(4) 4-5 tillfällen 

(5) 2-3 tillfällen    

(6) 1 tillfälle Ej deltagit                  (0) 

(7)Jag har inte deltagit vid   

något tillfälle 

GHQ12, fråga 1-3 

1. Har Du under de senaste 

veckorna kunnat 

koncentrera Dig på allt Du 

gjort? 

2. Har du under de senaste 

veckorna kunnat fatta 

beslut i olika frågor?  

3. Har du under de senaste 

veckorna kunnat ta itu 

med dina problem? 

 

 

(1) Bättre än vanligt 

(2) Som vanligt 

(3) Sämre än vanligt 

(4) Mycket sämre än vanligt 

 

(1) Bättre än vanligt Psykiskt välbefinnande  (0) 

(2) Som vanligt 

(3) Sämre än vanligt Psykisk ohälsa                  (1) 

(4) Mycket sämre än 

 vanligt 

GHQ12, fråga 4-12 

4. Har du under de senaste 

veckorna haft svårt att 

sova på grund av oro?  

5. Har du under de senaste 

veckorna känt dig spänd?  

6.Har du under de senaste 

veckorna känt att du inte 

orkat med dina egna 

problem?  

7. Har du de senaste 

veckorna känt dig olycklig 

och nedstämd? 

8. Har du de senaste 

veckorna förlorat tron på 

dig själv?  

9. Har du tyckt att du varit 

värdelös de senaste 

veckorna? 

10.Upplever du att du gjort 

nytta de senaste veckorna? 

11. Har du under de senaste 

veckorna känt att du 

kunnat uppskatta det du 

gjort om dagarna? 

12. Har du på det hela taget 

känt dig någorlunda 

lycklig de senaste 

veckorna? 

 

(4) Inte alls  

(3) Inte mer än vanligt 

(2) Mer än vanligt   

(1) Mycket mer än vanligt 

   

(4) Inte alls                                                   Psykiskt välbefinnande  (0)  

(3) Inte mer än vanligt   

(2) mer än vanligt                                       Psykisk ohälsa                 (1) 

(1) Mycket mer än  

vanligt 

 
Jag bedömer att min hälsa 

kommer att förbättras 

inom sex månader. 

 

(1) Stämmer helt 

(2) Stämmer ganska bra 

(3) Stämmer inte särskilt bra 

(4) Stämmer inte alls 

 

(1) Stämmer helt Förväntar             (1) 

(2) Stämmer ganska bra   

(3) Stämmer inte särskilt bra  Förväntar ej          (0) 

(4) Stämmer inte alls 

 

0

0

0 
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3.5.3 Analys  

Analysen gjordes via SPSS Statistic. Via frekvenstabeller redogjordes för deskriptiv data. 

Frekvenstabeller visar varje svarsalternativs svarsfrekvens samt andel av den totala 

svarsfrekvensen (Eliasson, 2006). För statistisk analys användes Chi2-test för att analysera 

sambandet mellan två variabler, för att få svar på om de påvisade sambandet var statistiskt 

signifikant. Signifikans test utförs för att påvisa hur sanna de framkomna sambanden är för 

att se till att inte slumpen avgjort (Bryman, 2011). För att kunna använda sig av Chi2-test och 

få ett giltigt statistiskt resultat behöver antalet deltagare vara minst 30 personer vilket 

uppfylldes i denna undersökning (Ejlertsson, 2012). Testets signifikansnivå valdes till att 

vara p=<0.05 vilket betyder att man accepterar en fem procent chans till att resultatet kan 

bero på slumpen (Bryman, 2011). GHQ12 är ett frågebatteri som mäter psykiskt 

välbefinnande men i denna studie användes den som ett mått på psykisk hälsa/psykisk 

ohälsa.  

 

För att besvara frågeställningen: På vilket sätt påvisas skillnader i återgång till arbete före 

och efter kulturaktiviteter? utfördes ett CHI2-test mellan frågorna hur många kultur 

aktiviteter har du deltagit i? och arbetar du? 

  

För att besvara frågeställningen: På vilket sätt påvisas skillnader i psykisk ohälsa före och 

efter kulturaktiviteter? utfördes ett chi2-test mellan frågorna hur många kultur aktiviteter 

har du deltagit i? och indexet - samlat GHQ12 värde. 

För att besvara frågeställningen: På vilket sätt kan egna förväntningar påverka återgång 

till arbete? utfördes ett CHI2-test mellan frågorna jag bedömer att mitt hälsotillstånd 

kommer att förbättras inom sex månader och arbetar du?  

3.6 Kvalitetskriterier 

Kvaliteten i en kvantitativ undersökning handlar om kontroll av validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet handlar om att undersökningen mäter det som den är avsedd att 

mäta med minimala systematiska fel. Vid utformning av ett enkätformulär är det viktigt att 

frågorna är validerade, så att frågorna ställs på rätt sätt och forskaren får svar på den 

information som eftersökts. Denna validitet kan uppnås genom att antingen använda redan 

validerade frågor som testats förut, eller genom att själv testa och på så vis validera sina 

frågor på en mindre grupp innan utskick av enkäten. Reliabiliteten i en studie avser att se till 

att vi får samma resultat varje gång vi mäter. Det handlar om att minska slumpmässiga fel för 

att öka tillförlitligheten i studien (Bryman, 2011). Detta kan göras genom exempelvis en 

noggrann metodförklaring. Generaliserbarheten handlar om huruvida en undersökning kan 

användas på en annan population. För att kunna göra detta krävs dock att en del saker är 

gjorda. Bland annat måste både externt och internt bortfall vara litet och analyserats, 

validiteten och reliabiliteten vara hög, felkällor i urvalet måste vara borttagna, resultatet 

kontrollerat samt möjliga bakomliggande confounders analyserats (Olsson & Sörensen, 

2007).  
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Validiteten i denna undersökning stärks med frågebatteriet GHQ12 som ses som en utav de 

mest testade och validerade måtten inom området hälsa (McDowell, 2006). GHQ12 används 

även inom den i Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor (Folkhälsomyndigheten, 

2014). 

3.7 Etik 

Inom forskningen kommer ofta många etiska ställningstaganden att behöva övervägas. Och 

ibland kommer deltagarnas integritet att vägas mot forskningens kvalitet och det är alltid upp 

till forskaren att se till att båda dessa delar uppfylls (Ejlertsson, 2012). Grundläggande inom 

svensk forskning ligger fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. En forskare ska informera 

sina undersökningspersoner om undersökningens syfte samt deltagarnas frivillighet. 

Deltagarna själva, samt deras personliga information ska behandlas med konfidentialitet och 

materialet ska endast användas i forskningssyfte (Bryman, 2011).  

 

KCH ansökte om en prövning hos den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala för att med 

säkerhet ur etisk synpunkt kunna utföra det planerade projektet Kultur och hälsa 

(projektnummer 10365). Denna ansökan godkändes. Deltagarnas personuppgifter hanterades 

i enlighet med personuppgiftslagen (PUL)(1998:204). Deltagarna informerades också om 

studiens syfte, användning, deras frivillighet och konfidentialitet. Detta gjordes genom ett 

missivbrev med ett medföljande samtyckesformulär. Deltagarna kunde när som helst avbryta 

sitt deltagande i projektet utan anledning.  

 

Deltagarna från projektet har inte kunnat informeras om denna studies syfte och 

användningsområde, vilket kan gå emot samtyckeskravet. Inga personuppgifter till 

deltagarna har behövts uppvisats för författaren av denna studie då enkäterna redan varit 

insamlade och inmatade i SPSS och ingen persons personliga svar kan identifieras.  

4 RESULTAT  

 

Deskriptiv data beskrivs inledande (tabell 4) och därefter redovisas resultaten efter 

ordningen i frågeställningarna. 
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Tabell 4. Visar en deskriptiv beskrivning av studiens deltagare. 

 Basmätning: n(%) Uppföljning: n (%) 

Arbetar 23 (57,5 %) 24 (61,5 %) 

Har psykisk ohälsa 36 (90 %) 28 (71,8 %) 

Har positiva 

förväntningar 

30 (75 %) 32 (82,1 %) 

Kulturdeltagande -- 33 (84,2 %) 

 

4.1 Återgång i arbete och kultur. 

 

Totalt deltog 33 personer (84,2%) av interventionsgruppen i kulturaktiviteterna. Inget 

signifikant samband mellan deltagande i kultur och återgång i arbete hittades då (p=0.264). 

 

Tabell 5. Visar hur många som arbetar vid basmätning samt uppföljning. 

 Basmätning: n(%) Uppföljning: n(%) 

Arbetar 23 (57,5%) 24 (61,5%) 

Arbetar ej 16 (40%) 14 (35,9%) 

 

4.2 Psykisk ohälsa och kultur 

Fler deltagare i studien har inte längre psykisk ohälsa efter de tio veckorna i projektet (tabell 

6). Indikationer påvisades gällande samband mellan förbättrad psykisk hälsa och deltagande 

i kultur, genom ändrat värde i GHQ12 (tabell 7). Dock kunde sambandet inte styrkas med 

statistisk signifikans (p=0.901).  
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Tabell 6. Visar psykisk ohälsa respektive ingen psykisk ohälsa i basmätning och 

uppföljning. 

 Basmätning: n (%) Uppföljning: n (%) 

Psykisk ohälsa 36 (94,7%) 28 (73,7%) 

Ingen psykisk ohälsa 2 (5,3%) 10 (26,3%) 

 

Tabell 7. Antal personer uppdelat i antal poäng i frågebatteriet GHQ12, i basmätning samt 
uppföljningsmätning. 

Värde GHQ12 Basmätning: n (%) Uppföljning: n (%) 

0-3 (God psykisk hälsa) 2 (5,3%) 10 (26,3%) 

4-6 (Psykisk ohälsa) 16 (42,1%) 18 (47,4%) 

7-9 (psykisk ohälsa) 14 (36,8%) 7 (18,4%) 

10-12 (psykisk ohälsa) 6 (15,8%) 3 (7,9%) 

 

4.3 Förväntningar och återgång till arbete. 

 

En stor del av deltagarna förväntar sig en förändring av hälsan inom sex månader. Inget 

statistiskt samband finns mellan förväntan till förbättrad hälsa inom sex månader och 

återgång i arbete, p=0.956 

 

Tabell 8. Visar förväntningar om förbättrad hälsa inom sex månader i basmätning 

respektive uppföljning. 

 Basmätning: n(%) Uppföljning: n(%) 

Förväntar sig en 

förändring inom sex 

månader 

30 (75%) 32 (82,1%) 

Förväntar sig inte en 

förändring inom sex 

månader 

9 (22,5%) 5 (12,8%) 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Denna studie är en kvantitativ studie gjord på sekundärdata ifrån projektet Kultur och hälsa 

genomförd av KCH. I en kvantitativ studie kan en större grupp människor studeras med små 

ekonomiska medel. Det fungerar bra när syftet med studien är att ta fram objektiv fakta om 

en population (Eliasson, 2006).  

Eftersom denna studie var ett uppdrag från KCH och datamaterialet redan blivit insamlat var 

valet mellan kvalitativ och kvantitativ ansats inte svårt att avgöra. Dock fördes diskussionen 

kring om det var en epidemiologisk studie eller studie med kvantitativ ansats. Tanken med 

denna studie var från början att endast undersöka psykisk ohälsa. Det ändrades eftersom det 

vetenskapliga värdet av att undersöka återgång i arbete tyngde mer för att skapa meningsfull 

forskning. På det sättet var syftet mer inriktat på återgång till arbete passade för en 

kvantitativ studie. 

Valet av metod grundas mycket i syftet, och är för denna studie att genom statistisk data 

undersöka om skillnader i återgång i arbete och psykisk ohälsa kan påvisas genom 

kulturaktiviteter. Denna typ av undersökning kan inte göras genom kvalitativ dataanalys 

eftersom den på ett djupare plan undersöker ett fåtal personers personliga upplevelser 

(Bryman, 2011). Styrkor med kvantitativ metod är att fler kan undersökas under kortare tid 

vilket kan skapa en större sannolikhet att det avspeglar en hel population än en kvalitativ 

metod kan göra (Andersson, 2011). Svagheter med metoden är att den inte kan ge djupare 

information om problemområdet som undersöks. Inga personliga svar kan ges utan endast 

svarsalternativ får stå för en liknelse av deltagarnas åsikt. 

Att använda sig av sekundärdata ses som en kostnads- och tidssparande lösning när 

datamaterialet redan finns tillhands genom andra större organisationer. På så sätt sparar alla 

tid, även undersökningsgrupperna som slipper besväras av intervjuer eller enkäter alltför ofta 

(Bryman, 2011). Genom en sekundär analys finns mer tid till själva analysen och 

diskussionen istället för att mycket tid går bort till utdelandet av enkäten och inväntandet av 

svar. Dessutom är datamaterialet också mer ofta av god kvalitet eftersom personer som 

arbetar med forskning utfört studien. En ny analys också ge en annan synvinkel på problemet 

(Bryman, 2011). Det finns också nackdelar med sekundärdataanvändning då det inte finns 

någon möjlighet att påverka planering eller genomförandet av det som undersöks. 

 

Anledningen till avgränsningen att endast undersöka basmätningen och första uppföljningen 

gjordes eftersom materialet begränsades när frågan om hur många kulturaktiviteter 

deltagarna deltagit i, inte fanns med i långtidsuppföljningen. Detta försvårade en del analyser 

vilket gjorde att beslut togs om att bortse från hela långtidsuppföljningen för att inte försvåra 

metod och resultat. Detta beslut verkar för det negativa vad gäller resultatet i denna studie då 

det troligtvis är där som det verkliga resultaten för projektet hade kunnat visats. Att efter tio 

veckor redan ha återgått i arbete är inte något som förväntades, utan det verkliga resultatet 
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hade förmodligen visats i långtidsuppföljningen. Dikotomiseringen av hur många tillfällen av 

deltagande i kulturaktiviteter som räknats med i gruppen deltagit bestämdes till minst fyra 

tillfällen. Detta för att göra en avgränsning till hur många tillfällen som tros kunna göra en 

påverkan på deltagarna. Att ha deltagit två till tre tillfällen eller mindre bedömdes inte kunna 

göra någon större påverkan på deltagarna. Andra frågor som dikotomiserades var enklare att 

dela in eftersom de innehållit fyra svarsalternativ, två positivt och två negativt laddade svar. 

På detta sätt har de delats upp på mitten för att ge ett positivt och ett negativt svar. 

 

Vid analys kunde statistisk signifikans inte påvisas, främst av orsaken till detta var för få 

individer vilket minskade studiens power. Att få statistisk signifikans med den grupp som 

studerades var inte förväntat, och det var på många sätt svårt att arbeta med så få personer. 

Till exempel var det svårt att använda alla frågors egna svarsalternativ då varje frekvens 

(svarsalternativ) helst måste få minst fem svar. Annars måste dessa göras om till färre 

svarsalternativ för att CHI2-test ska fungera (Ejlertsson, 2012). Det fick användas vid de 

flesta variablerna då det ofta kunde bli väldigt liten del svar på varje svarsalternativ. Det 

externa bortfallet i denna studie var ganska stort, vilket förmodligen har varit en stor 

anledning till varför ingen signifikans kunde utläsas. I denna studie plockades endast ett fåtal 

frågor ut från enkäten. Det skulle kunna påverka hur resultatet annars skulle blivit. Om 

deltagarna istället skulle svarat på en enkät om återgång i arbetlivet hade svaren kunnat bli 

annorlunda. Frågan som berörde förväntan om att hälsan skulle bli bättre inom sex månader 

hade kanske inte gett samma svar om dessa personer hade svarat på en enkät utan att de 

sedan skulle delta i ett projekt som syftade till att förbättra hälsan.  

 

Kvaliteten på denna undersökning ses som god, frågebatteriet GHQ12 har använts för att 

uppmäta psykiskt välbefinnande, vilket är ett validerat frågebatteri som används ibland 

annat ”hälsa på lika villkor”. Detta frågebatteri är en utav de större mätningarna i denna 

undersökning vilket indikerar på ett validerat resultat. De övriga frågorna i undersökningen 

kunde ha valts ut från mer validerade undersökningar. Att generalisera denna studie till 

andra grupper skulle förmodligen inte fungera så bra. Populationen är en svårundersökt 

grupp eftersom varje individs tillstånd är annorlunda, och dessutom är varje individ inne i 

olika tidpunkter av sin psykiska ohälsa. Vissa dagar kan kanske generellt kännas bättre än en 

annan vilket skulle ge helt annorlunda svar i en enkät om den skickades ut en annan dag. 

Därför behövs troligtvis en betydligt större del av populationen inkluderas vid studier av 

personer med psykisk ohälsa för att kunna utläsa en signifikans av en sådan studie.  

 

Flera frågor i denna undersökning kan ha med omständigheter och tillfällighet att göra, men 

detta är svårt att bortse från även om samma frågor hade använts i en egen 

enkätundersökning som inte var kopplad till ett projekt. Frågor om hur en människa känt sig 

under de senaste veckorna kommer alltid bara vara en tillfällig bild av personens känsloliv. 

För att kunna få en heltäckande bild skulle dessa personer behöva följas under en längre tid, 

förslagsvis genom en kohortstudie. Men det väsentliga med detta är att denna studie 

troligtvis inte påverkats av att endast några frågor är utvalda ur materialet. 

För att undersöka sambandens signifikans användes chi2-test. Eftersom projektets deltagare 

var så få kom svaren att behöva dikotomiseras eftersom de inte uppfyllde kraven för att ett 
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chi2-test skulle fungera. Chi2 tycktes passa eftersom svarsalternativen uppvisades i en 

nominalskala. Testets signifikansnivå valdes till att vara p< 0.05 vilket betyder att risken för 

att få ett samband i studien som inte kan generaliseras till populationen inte är större än fem 

procent. Att detta valdes och inte p=<0.01 beror på att populationen är så pass liten och 

svårundersökt att en procents felmarginal kändes för liten. p=<0,05 nivån är en vanlig 

felmarginal som används och känns därför tillräcklig.  

5.1.1 Etikdiskussion 

 

Extern etik 

Forskningsetik finns till för att skydda försökspersoner från skador och kränkningar. Det 

syftar till att diskutera eventuella frågor och funderingar kring etik och forskning. De etiska 

kraven speglas av både forskaren och undersökningens genomförande samt inriktning  

(Vetenskapsrådet, 2011).   

 

Många etiska dilemman kan uppkomma vid en randomiserad kontrollerad studie. Bland 

annat blir en av grupperna behandlad för sina besvär medan den andra inte blir det, och det 

kan ifrågasättas om det är etiskt försvarbart att bara behandla en grupp. Men eftersom 

projektet är ett test för att se om metoden fungerar och kanske i framtiden kan bli en 

rehabiliteringsmodell för alla långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa kan det försvara detta 

etiska dilemma. Men trots det måste medkänsla ges åt dem individer som känt att deras 

uteslutande från interventionsgruppen är ett personligt misslyckande. Dessa personer borde 

ges stöd av någon form för att motverka ett eventuellt förvärrande av sin psykiska ohälsa. Ett 

annat etiskt dilemma som uppkom i och med projektet var att endast en grupp får delta i 

kulturen medan de andra i kontrollgruppen inte får det. Detta kan komma att kännas som 

ännu ett misslyckande för individen.  

 

Populationen för projektet är långtidssjukskrivna människor med lättare psykisk ohälsa. 

Etiken för detta projekt bör ha varit av stor vikt. I början av projektet skickades en förfrågan 

till den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala eftersom populationen i detta fall kan 

vara känslig. Denna kommitté är experter inom området och bedöms kunna avgöra om det 

var etiskt försvarbart att utföra projektet. Eftersom kommittén givit sitt godkännande ses 

undersökningen som etisk försvarbar. Vinsterna med undersökningen ses som större än 

riskerna eftersom vinsterna består av ny kunskap inom vad som kan tänkas förbättra den 

psykiska hälsan samt vad som kan få tillbaka människor med psykisk ohälsa i arbete.  

 

Intern etik 

Konfidensialeitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet samt samtyckeskravet, alla de 

forskningsetiska principer följdes inom projektet. Och dessa principer försvarades också i 

denna studie. Eftersom KCH av olika skäl valt att inte sammanställa det kvantitativa data 

som samlats in under projektet har det genom kontakt med Mälardalens högskolas 

Folkhälsoprogram tagit tillvara på undersökningsmaterialet genom samarbete med en 

studentuppsats, på detta sätt har inte deltagarnas ansträngningar med enkäterna gått till 
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spillo. Konfidentialitetskravet följs eftersom inga utomstående har fått ta del av 

personuppgifter för dem deltagande som skyddas av personuppgiftslagen. Samtyckeskravet 

för denna studie kan ifrågasättas eftersom personerna fick information om att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. Detta gäller även efter projektet då projektledaren ansvarar 

för att ta bort all information och material från denna deltagare. Problemet är att personerna 

som deltagit i projektet inte har vetskap om denna studie vilket betyder att dem inte kan 

avbryta sitt deltagande. Samma dilemma uppstår vid informationskravet då de deltagande 

inte har vetskap om denna studie. 

 

En aspekt som skulle varit väldigt intressant att undersöka hade varit könsfördelningen. Men 

eftersom studiepopulationen var så pass liten och antalet män i studien allt för få, skulle 

detta kunna riskerat integriteten hos männen i studien. Av etiska skäl valdes 

könsfördelningsfrågan bort. Att studiens deltagare till största del bestod utav kvinnor  

ifrågasättas också av etiska skäl. Bland kvinnor är nu psykisk ohälsa den största anledningen 

till långtidssjukskrivning med 32 procent, och män ligger inte långt ifrån med 25 procent 

(försäkringskassan, 2007). Att den största delen av långtidssjukskrivna på grund av psykisk 

ohälsa är kvinnor kan kanske vara anledningen till varför de flesta i studien var just kvinnor. 

Men det mest etiskt försvarbara hade varit att från början antingen gjort ett stickprov av 

populationen eller jämnfördelat antalet deltagare på kön.  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Återgång i arbete och kultur 

De 39 personer som deltog i denna studie är inte tillräcklig för att statistiskt kunna säkra 

några svar utan kan endast indikationer på eventuella resultat samt ge förslag på fortsatt 

forskning. Enligt Moran & Alon (2011) kan teater ge många goda effekter på hälsan, 

improvisationsteater kan stärka självkänsla och personlig utveckling. Resultatet av studien 

visade på förbättrad självkänsla, en känsla av sammanhang och en mer empatisk syn på 

andra människor. Denna studie visar det vetenskapliga värdet i Kultur och hälsa projektet, 

eftersom kultur skapar självkänsla, KASAM, och empati. Författaren av denna studie menar 

att arbetet med psykisk ohälsa kan grundas i teorierna KASAM och self efficacy. Genom 

kulturen kan en känsla av sammanhang och förbättrad självkänsla skapas och även en tilltro 

till sig själv. 

 

Att använda teorin self efficacy för att undersöka processen inom återgång i arbete har visat 

sig vara effektivt. Långtidssjukskrivna med låg self efficacy kommer att vara mindre 

framgångsrika i sin återgång till arbetet än vad personer med hög self efficacy kommer att 

vara (Lagerveld, Blonk, Brenninkmeijer & Schaufeli, 2010). Många av de tillfrågade i denna 

studie hade en förväntan att deras hälsa skulle förändras inom sex månader, detta kan ha ett 

samband med att deras self efficacy är ganska hög. Men samtidigt kan de lika gärna bero på 

att de tror att problemen löser sig på grund av projektet. En tredje infallsvinkel skulle kunna 

vara att projektet höjt deltagarnas self efficacy, genom att satsa och investera i dem. 
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Deltagarnas tilltro till sig själv kan ha uppstått på grund av att de blivit utvalda att delta, men 

kan också kan höjts genom projektets utbud. 

 

Kulturen i sig kanske inte är lösningen, utan sammanhanget individen hamnar i när de får 

uppleva kultur i umgänge med andra individer i samma situation kan vara grunden till en 

lösning på detta folkhälsoproblem.  

5.2.2 Psykisk ohälsa och kultur 

Resultatet indikerar att den psykiska ohälsan hade minskat hos deltagarna. Frågan är om 

personerna som fått minskad psykisk ohälsa fått det på grund av kulturaktiviteterna eller om 

det ändå kunde ha minskat av sig själv. Kulturen kan delvis ha hjälp deltagarna att skynda på 

sitt tillfrisknande, med tanke på att tio veckor inte är så mycket tid för att någon bara skulle 

bli frisk av sig själv. Det kan också vara blandningen av att någon satt in resurser för att få 

individen att må bättre, vilket indikerar på socialt stöd från omgivningen och 

kulturaktiviteterna i en blandning. Denna typ av confounder är väldigt svår att ta bort innan 

studien, då den kanske inte säkert finns.  

Forskning finns som visar på att låga nivåer av socialt stöd ofta leder till lägre nivåer av 

livskvalitet och återhämtning (Chronister, Chou & Liao, 2013). Personerna som deltagit i 

projektet kan ha känt sig sedda av samhället och känt stöd från sin omgivning när de blivit 

utvalda att delta i något som de tror ska hjälpa deras hälsa. Bara stödet kan vara anledningen 

till att de tillfrisknat, det behöver inte vara kulturen i sig.  

 

Regeringen vill lägga mer vikt på att stärka möjligheten till kultur och social delaktighet. De 

belyser vikten av att skapa trygghet och att minska isolering inom grupper som till exempel 

långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Det kan göras genom ökad delaktighet i bland 

annat kulturverksamheter (Socialdepartementet  2002/03:35). Att ha psykisk ohälsa och 

samtidigt vara långtidssjukskriven skapar lätt isolering och otrygghet. Denna otrygghet kan 

också skapa en ond cirkel eftersom att vara otrygg i sig själv och sin omgivning kanske gör att 

isoleringen blir större. Att ta kontakt med andra människor, att prata eller att be om hjälp 

kan bli skamfyllt och stöts kanske bort. Att någon utifrån vill hjälpa individen att må bättre 

vilket detta projekt syftade till kan ha gett deltagarna motivation till att våga komma ut och  

våga prata med människor. Möjligtvis kan det vara bättre att prata med människor som vet 

precis hur det är att ha psykisk ohälsa, kanske var detta steget som behövdes för att komma 

tillbaka till sig själv. Kultur innebär i många fall ett deltagande, om inte fysiskt så psykiskt. 

Att få vara del av ett sammanhang med flera människor inblandat kan också vara nyckeln till 

tillfrisknande.  

 

Grundtanken med teorin KASAM för denna undersökning var just att personer som lider av 

lättare psykisk ohälsa kan ibland kanske bara behöva lite hjälp med att få livet att gå ihop. De 

kanske har tappat ett par av de trådar som knyter samman ett sammanhang i livet. Stress kan 

ofta vara den utlösande faktorn till psykisk ohälsa och ibland kan lite hjälp vara det som 

behövs för att komma tillbaka till sig själv. Kultur kan öppna dörren för socialt stöd och 

självkänsla, kanske inte vara själva tillfrisknandet men ändå nyckeln till lösningen. Det 
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verkar finnas flera olika faktorer för att komma tillbaka eller vidmakthålla sin plats i 

arbetslivet. Exempel är stöd, gemenskap, inställning och motivation. Detta kan bara 

förtydliga vikten av KASAM för denna population. 

 

En studie visade också att socialt stöd mestadels från föräldrar under tonårstiden kunde leda 

till en minskad risk för att utveckla depressioner senare i livet (Stice, Ragan & Randall, 

2004). Denna typ av studier kan tyda på att socialt stöd kan verka positivt för att minska 

risken för att utveckla depressioner även i vuxen ålder.  Studien var gjord på ungdomar men 

borde kunna vara överförbar även på en vuxen befolkning. I det fallet kan den sociala delen 

vara den viktiga nyckeln för framgång när det gäller att minska psykisk ohälsa. Och ett bra 

sätt för att föra in personer med psykisk ohälsa i ett socialt sammanhang skulle kunna vara  

just kultur.  

5.2.3 Förväntningar och återgång till arbete 

Att komma tillbaka till arbete har visat sig att vara svårare för personer med psykisk ohälsa. 

Ju mer och ju svårare psykisk ohälsa en person har, desto lägre förväntningar finns när det 

gäller att kunna gå tillbaka till arbetet (Lovvik, Overland, Hysing, Broadbent & Reme, 2014). 

De personer som deltog i projektet Kultur och hälsa hade alla lättare psykisk ohälsa. På så 

sätt bör de enligt denna artikel ha en ganska hög förväntan till att återgå till arbete. Och 

eftersom de är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa bör deras förväntan till 

förbättrad hälsa också påverka ifall deltagaren är på väg tillbaka i arbetslivet. De flesta av 

deltagarna trodde att deras hälsa skulle förändras inom sex månader, vilket också indikerar 

på en god chans till återgång till arbetet. Denna förväntan att förbättra sin hälsa kan ha 

uppkommit på grund av att omgivningen visat intresse för dessa individer genom att 

inkludera dem i projektet. Att flera personer tillfrisknat från sin psykiska ohälsa kan kanske 

ha att göra med att deras förväntan att bli bättre fanns med dem. Fler personer blev under 

projektets gång också mer förväntansfulla till bättre hälsa. Det skulle kunna finnas en 

koppling mellan förväntad bättre hälsa och förbättrad psykisk hälsa. 

 

En intressant aspekt gäller förväntan av att hälsan ska förbättras inom sex månader, där 

nästan alla förväntade att den skulle förbättras. Detta skulle kunna ha att göra med att de 

redan från början fått veta vilken grupp de tillhört och i och med detta trott att det var 

lösningen på deras problem.  

 

Denna studie skulle kunna användas som en förstudie till en större undersökning, eftersom 

resultatet indikerar på att kultur kan förbättra den psykiska hälsan.  

5.2.4 Framtida forskning 

Eftersom populationen och materialet för denna undersökning var så pass liten krävs mer 

forskning för att undersöka ifall kultur kan hjälpa långtidssjukskrivna människor tillbaka in i 

arbetslivet.  Mer forskning behövs också inom hur kultur rent fysiologiskt påverkar 

http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/LinkTarget/resultListbSearch?sid=92a83316-246f-494f-a7b7-0ba7b7a5e7cb@sessionmgr4004&vid=6&term=AR%2b%2522Reme%252C%2bSE%2522
http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/LinkTarget/resultListbSearch?sid=92a83316-246f-494f-a7b7-0ba7b7a5e7cb@sessionmgr4004&vid=6&term=AR%2b%2522Reme%252C%2bSE%2522
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människors kropp och sinne. Om kulturen haft en påverkan på belöningssystemet, och hur 

detta kopplas till att minska psykisk ohälsa.  

Mer forskning behövs inom det sociala samspelet som uppstår vid kulturaktiviteter och hur 

det kan påverka tillfrisknandet av psykisk ohälsa, eller är det kanske självkänslan som 

uppstår vid kulturaktiviteter som växer och förbättrar tillfrisknandet? 

Intressant vore att veta vem som styr tillfrisknandet. Ligger allt i händerna på omgivningen? 

Eller är det bara individen själv som kan lösa sin egen situation. Mycket kan diskuteras om 

vad som är grunden till tillfrisknande inom psykisk ohälsa, och viken bör ligga på kulturen 

och alla goda effekter den verkar bära med sig.  

6 SLUTSATSER 

Mer forskning behövs inom området kultur som hjälp för återgång till arbete efter 

långtidssjukskrivning. 

Kulturaktiviteter verkar ha en positiv effekt åt förbättrad psykisk hälsa, dock är inte resultatet 

signifikant. 

Förväntningar verkar inte ha något samband med återgång till arbete. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev, samtyckesformulär, MadrS formulär samt baslinjeenkät. 

________________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Informationsbrev 

 

Bakgrund och syfte 

Det har i flera forskningsprojekt visats att det finns ett tydligt samband mellan 

kultur och hälsa. Det behövs dock mer forskning inom området och nu vill 

Landstinget Västmanland genomföra en rehabiliteringsstudie för att undersöka om 

kulturinsatser såsom musik, teater, bio/kvalitetsfilm, dens och utställningar kan 

påverka hälsan positivt hos långtidssjukskrivna personer med psykisk ohälsa. 

 

 

Förfrågan om deltagande 

Målgruppen för studien är vuxna personer mellan 18 och 64 år som är 

inskrivna i Försäkringskassan och har varit det i mer än 90 dagar, men 

mindre än två år, samt boende i Västerås kommun. 

 

Vi har fått ditt namn av Försäkringskassan i Västerås eftersom du stämmer 

in på denna beskrivning och undrar därför om du kan tänka dig/skulle vara 

intresserad av att delta i studien.  

 

 

Hur går studien till? 

För att kunna få svar på syftet med studien så kommer de personer som 

väljer att delta att slumpmässigt delas in i två olika grupper. Gemensamt för 

båda grupperna är att sammanlagt tre enkäter kommer fyllas i och sändas 



 

 

tillbaka till oss. En första enkät (som är bifogad i detta brev) där eventuellt 

några personer måste exkluderas från studien, sedan en enkät vid studiens 

början och en efter studiens slut. Den ena slumpmässigt utvalda gruppen 

kommer att få besöka 1 kulturaktivitet/upplevelse per vecka under en 

period på 10 veckor. Den andra slumpmässigt utvalda gruppen får två 

biobiljetter som tack för sitt deltagande efter att samtliga enkäter är ifyllda 

och inskickade.  

Hantering av data och sekretess 

Alla uppgifter som kommer oss till del kommer att behandlas på ett sådant 

sätt att inga obehöriga får ta del av dem. Det material och den information 

som inhämtas kommer inte att användas i något annat syfte än forskning. I 

rapporten där studien sammanställs presenteras resultatet på gruppnivå 

och är anonymiserat. 

Hantering av personuppgifter 

Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Personuppgiftslagen 

(1998:204). Ansvarig för dina uppgifter är Landstinget Västmanland. 

Personuppgifterna som behövs för studien är kön, ålder, namn, adress samt 

sjukskrivningsorsak och längd på sjukskrivningen. Dessa uppgifter hämtas 

från Försäkringskassan. Du har rätt att kostnadsfritt få ta del av samtliga 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade. Kontakta i så fall Maria 

Lehrberg (se kontaktuppgifter i slutet av brevet). 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Studiens resultat förväntas vara klart under hösten 2012 och självklart 

får du, om du önskar, ta del av resultatet genom att du kontaktar 

Maria Lehrberg (se kontaktuppgifter i slutet av brevet). 

 

 



 

 

6.1 Försäkring, ersättning 

Då du deltar i studien omfattas du av sedvanlig patientförsäkring. Om du 

tillhör den slumpmässigt utvalda gruppen som erbjuds besöka 

kulturaktiviteter/upplevelser så är dessa kostnadsfria för dig som deltagare. 

6.2 Frivillighet 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst, utan 

särskild förklaring, välja att avbryta ditt deltagande utan att det på något 

sätt medför negativa följder för dig. 

 

Om du bestämmer dig för att delta i studien blir vi väldigt tacksamma! 

 

Vi ber dig i så fall att fylla i samtyckesformuläret samt enkäten och sända dessa 

tillbaka till oss i bifogat svarskuvert så fort som möjligt,  

dock senast XXXX. 

 

Forskningshuvudman:   Kontaktperson: 

Landstinget Västmanland  Maria Lehrberg,  

721 89 Västerås     Projektledare 

021-173000    Kompetenscentrum för hälsa 

Landstinget Västmanland 

      Tfn: 0733-902992 

    E-post: maria.lehrberg@ltv.se 

 

 

____________________________________ 

________________________________________ 



 

 

 

Samtyckesformulär   

________________________________________ 

_____________________________________ 

 

Samtyckesformulär    

Jag har läst informationsbrevet och på så vis fått skriftlig information om studien ”Kultur och 

hälsa – en framtida rehabiliteringsmodell?”    

Jag samtycker till att delta i studien, vilket är helt frivilligt och jag är medveten om att jag när 

som helst har rätt till att avbryta mitt deltagande, utan särskild förklaring eller negativa 

följder.     

 

……………………………………………… ……………………………………...….  

Underskrift    Ort och datum     

……………………………………………………… ………………………………………………….      

 Förnamn    Efternamn            

OBS! Detta exemplar samt enkäten (självskattning) sänder du tillbaka till oss genom att 

använda svarskuvertet.   

____________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MadrS 

självskattning 

 

 

I detta frågeformulär som består av nio frågor vill vi att du ska gradera hur du mått under de 

senaste tre dygnen. Formuläret innehåller en rad påståenden om hur man kan må i olika 

avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, frånvaro av obehag till maximalt 

uttalat obehag. 

 

Du väljer det alternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre 

dagarna. Kryssa endast i ett alternativ per fråga. Tänkt inte alltför länge, utan fyll i det 

som först känns rätt och gå vidare till nästa fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Sinnesstämning 
 

Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller 

dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i 

humöret eller om det har varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt 

komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt något positivt. 

 

0  Jag kan känna mig glad eller ledsen, allt efter omständigheterna. 

 

1   

 

2  Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare. 

 

3   

 

4  Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig åt 

sådant som vanligen skulle göra mig glad. 

5   

 

6  Jag är totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 

 

 

2. Oroskänslor 
 

Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust 

och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur 

intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått eller funnits hela tiden. 

 

0  Jag känner mig mestadels lugn. 

 



 

 

1   

 

2  Ibland har jag obehagliga känslor av inte oro. 

 

3   

 

4  Jag har ofta en känsla av inre oro som ibland kan bli mycket stark, och som jag 

måste anstränga mig för att bemästra. 

5   

 

6  Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor. 

 

 

3. Sömn 
 

Här ber vi Dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god 

sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt 

sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din 

markering vid 0. 

 

0  Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga 

särskilda svårigheter att somna. 

1   

 

2  Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare 

och oroligare än vanligt. 

3   

 

4  Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under 

natten, även om jag inte blir störd. 

5   



 

 

 

6  Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt. 

 

4. Matlust 
 

Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt 

skilt sig från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, 

markera då det på 0. 

 

0  Min aptit är som den brukar vara. 

 

1   

 

2  Min aptit är sämre än vanligt. 

 

3   

 

4  Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga 

mig att äta. 

5   

 

6  Jag vill inte ha någon mat. Om jag skall få någonting i mig, måste jag övertalas 

att äta. 

 

 

5. Koncentrationsförmåga 
 

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera 

dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver 

olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt 

tidningstext och TV-tittande. 



 

 

 

0  Jag har inga koncentrationssvårigheter. 

 

1   

 

2  Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle 

fånga min uppmärksamhet (t ex läsning eller TV-tittande). 

3   

 

4  Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver 

någon ansträngning från min sida (t ex läsning el samtal med andra människor). 

5   

 

6  Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 

 

6. Initiativförmåga 
 

Här ber vid dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller 

svårt för att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning 

du måste över vinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något. 

 

0  Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter. 

 

1   

 

2  Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare 

än vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 

3   

 



 

 

4  Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och 

bekanta. 

 

5   

 

6  Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för 

mina närmaste. 

 

 

7. Känslomässigt engagemang 
 

Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för 

andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje. 

 

0  Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig 

både nöje och glädje 

1   

 

2  Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare 

än vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 

3   

 

4  Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och 

bekanta. 

 

5   

 

6  Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även 

vör mina närmaste. 

 

8. Pessimism 



 

 

 

Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. 

Tänk efter i vilken utsträckning du ger dig självförebråelser, om du plågas av 

skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex din ekonomi eller din 

hälsa. 

 

0  Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med 

mig själv. 

1   

 

2  Ibland klandrar jag mig själv och tycker att jag är mindre värd än andra. 

 

3   

 

4  Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller 

dålig, även om andra tycker annorlunda. 

5   

 

6  Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var 

en alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon 

förlåtelse för det hemska jag gjort. 

 

9. Livslust 
 

Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i 

så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg? 

 

0  Jag har normal aptit på livet. 

 

1   

 



 

 

2  Livet känns inte särskilt meningsfullt men jag önskar ändå inte at jag vore död. 

 

3   

 

4  Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte 

önskar det, kan självmord ibland kännas som en möjlig utväg. 

5   

 

6  Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker 

mycket på hur jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HÄLSOENKÄT 

Baslinjeenkät 

 

 

 

 

Detta är ett frågeformulär som består av 34 frågor.  

Svara på varje fråga genom att välja ett svarsalternativ. 

 

Tack för din medverkan!



 

 

 

1. Är Du man eller kvinna? 
 

 Man  

 Kvinna 

 

2. Vilken är den högsta utbildning Du har? 
 

 Folkskola eller grundskola 

 Realskola eller flickskola 

 2-årigt gymnasium eller yrkesskola 

 3-4 årigt gymnasium  

 Universitet eller högskola 

 Annan utbildning………………………………… 

 

SF12____________________________________________________________

__________ 

 

3. I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är 
 

 Utmärkt  

 Mycket god  

 God   

 Någorlunda  

 Dålig   

 

De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig 

dag. Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är 

fallet, hur mycket? 

 

4. Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, 
skogspromenader eller trädgårdsarbete 
 



 

 

 Ja, mycket begränsad  

 Ja, lite begränsad 

 Nej, inte alls begränsad  

 

5. Gå upp för flera trappor  
 

 Ja, mycket begränsad  

 Ja, lite begränsad  

 Nej, inte alls begränsad  

 

Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller 

med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga hälsotillstånd? 

 

6. Uträttat mindre än Du skulle ha önskat 
 

 Ja  

 Nej  

 

7. Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter 
 

 Ja  

 Nej 

 

Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller 

med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga problem (som t 

ex nedstämdhet eller ängslan)? 

 

8. Uträttat mindre än Du skulle ha önskat 
 

 Ja  

 Nej  

 

9. Inte utfört arbete eller andra aktiviteter så noggrant som vanligt 



 

 

 
 Ja  

 Nej 

 

10. Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt 
normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? 
 

 Inte alls 

 Lite  

 Måttligt  

 Mycket  

 Väldigt mycket  

 

Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra 

veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. 

 

Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna... 

11. …har du känt dig lugnt och harmonisk? 
  

 Hela tiden   

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

 

12. …har Du varit full av energi? 
 

 Hela tiden   

 Största delen av tiden 

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   



 

 

 Lite av tiden   

 Inget av tiden   

 

13. …har Du känt dig dyster och ledsen? 
 

 Hela tiden   

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   

 Lite av tiden   

 Inget av tiden   

 

14. Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga 
hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (t 
ex hälsa på släkt, vänner, etc)? 
 

 Hela tiden   

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   

 Lite av tiden   

 Inget av tiden   

 

 

GHQ12___________________________________________________________

________ 

 

15. Har Du under de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt Du gjort? 
 

 Bättre än vanligt  

 Som vanligt  

 Sämre än vanligt 



 

 

 Mycket sämre än vanligt 

 

16. Har Du under de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? 
 

 Bättre än vanligt   

 Som vanligt   

 Sämre än vanligt  

 Mycket sämre än vanligt  

 

17. Har Du under de senaste veckorna kunnat ta itu med Dina problem? 
 

 Bättre än vanligt   

 Som vanligt   

 Sämre än vanligt  

 Mycket sämre än vanligt  

 

18. Har Du under de senaste veckorna kunnat haft svårt att sova på grund av oro? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt   

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

19. Har Du under de senaste veckorna känt Dig spänd? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

20. Har Du under de senaste veckorna känt att Du inte orkat med Dina egna problem? 
 

 Inte alls   



 

 

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

 

21. Har Du de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

22. Har Du de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

23. Har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

24. Upplever Du att Du gjort nytta de senaste veckorna? 
 

 Mer än vanligt   

 Som vanligt   

 Mindre än vanligt  

 Mycket mindre än vanligt  



 

 

 

25. Har Du under de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om 
dagarna? 
 

 Mer än vanligt   

 Som vanligt   

 Mindre än vanligt  

 Mycket mindre än vanligt  

 

26. Har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? 
 

 Mer än vanligt   

 Som vanligt  

 Mindre än vanligt 

 Mycket mindre än vanligt  

 

 

Mastery__________________________________________________________

___________ 

 

27. Det finns verkligen inget sätt på vilket jag kan lösa de problem jag har 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

28. Ibland känner jag att jag flyter omkring i tillvaron 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   



 

 

 

29. Jag har dålig kontroll över saker som händer mig 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

30. Jag kan genomföra nästan vad som helst som jag bestämt mig för 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

31. Jag känner mig ofta hjälplös när jag ställs inför problem i livet 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls  

 

32. Det som händer mig i framtider beror till största delen på mig själv 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

33. Det finns inte mycket jag kan föra för att förändra de viktiga faktorerna i mitt liv 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  



 

 

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls 

 

 

Dina 

förväntningar_________________________________________________

_____ 

 

34. Jag bedömer att min hälsa kommer att förbättras inom 6 månader 
 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Exempel på valbara kulturaktiviteter  

________________________________________  

_____________________________________            

VAL AV KULTURAKTIVITETER   

På baksidan av detta blad ser du utbudet av kulturaktiviteter för hela perioden 

(du kan läsa mer om varje aktivitet i bifogat informationshäfte).   

Välj vilken aktivitet du vill delta i genom att sätta ett kryss i rutan till  höger om 

aktiviteten!            

Ditt namn: ……………………………………………………………. (behövs för att vi ska 

kunna skicka hem det slutgiltiga schemat till dig över de kulturaktiviteter 

just du ska delta i under de här 10 veckorna)        

__________________________________________________________

________________   

 

 

Vecka 10 

Torsdag 8 mars 

19:00 JA é JA, é JA!? 

Lördag 10 mars 

14:00 Obesvarad kärlek 

Söndag 11 mars 

16:00 Le Corsaire 

Vecka 11 

Torsdag 15 mars 

17:00 My Quiet of Gold 

Lördag 17 mars 

16:00 En kokt två grillade och ett pucko 

Vecka 12 

Tisdag 20 mars 

14:00 Mimer, motorer och människor 

Onsdag 21 mars 19:00 

Café Global gränslös musik!  Tablamästaren Suranjana Gosh 

Lördag 24 mars 



 

 

14:00 Aniara 

Vecka 13 

Lördag 31 mars 

14:00 Torbjörn Grass Musikaliska Rum! 

Lördag 31 mars 

19:30 Nu är det klippt 

Söndag  1 april 

16:00 Orphei Drängar: Vårkonsert 

Vecka 14 

Onsdag 4 april 

12:00 Torbjörn Grass Musikaliska Rum! 

Söndag 8 april 

15:00 Manon 

Vecka 15 

Torsdag 12 april 

14:00 Mimer, motorer och människor 

Fredag 13 april 

19:00 Vårens nyckelord är ångvält 

Söndag 15 april 

15:00 La Traviata 

Vecka 16 

Tisdag 17 april 

9:00 Frikar Dance Company - Kruk 

Onsdag 18 april 

19:00 Ur vulkanens mun 

Lördag 21 april 

19:00 JA é JA, é JA!? 

Vecka 17 

Måndag 23 april 

19:00 JA é JA, é JA!? 

Tisdag 24 april 

14:00 AVTRYCK – tid, ting och minne 

Torsdag 26 april 

17:00 Knutte Wester 

Vecka 18 

Onsdag 2 maj 

14:00 Mimer, motorer och människor 

Torsdag 3 maj 

15:00 Svennes Teater 

Vecka 19 

Torsdag 10 maj 

14:00 AVTRYCK – tid, ting och minne  

Torsdag 10 maj 

17:00 Flower 

    



 

 

 

Bilaga 3 

Hälsoenkät uppföljning. 

________________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Hälsoenkät 

Uppföljningsenkät 

 

 

  

 

 

Detta är ett frågeformulär som består av 51 frågor. 

Svara på varje fråga genom att välja ett svarsalternativ. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________ 

________________________________________ 

 

1. Hur många av de tio kulturaktiviteterna har du deltagit i? 
 

 Jag har deltagit vid alla, 10 tillfällen 

 8 – 9 tillfällen 

 6 – 7 tillfällen 

 4 – 5 tillfällen 

 2 – 3 tillfällen 

 1 tillfälle 

 Jag har inte deltagit vid något tillfälle 

 

2. Har du upplevt att dessa tillfällen varit till glädje för dig? 
 

 Ja 

 Nej 

 

3. Har du mått bra av att delta i kulturaktiviteterna? 
 

 Ja 

 Nej 

 

4. Är du inskriven som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen? 
 

 Ja 

 Nej 

  

5. Arbetar du? 
 

 Ja 

 Nej 



 

 

 

6. Om Ja, i vilken omfattning? Ange i procent……………% 
 

7. Var i så fall arbetet 
 

 Inte subventionerat arbete 

 Subventionerat arbete  

 Eget företag 

 

8. Studerar du? 
 

 Ja 

 Nej 

 

9. Om Ja, i vilken omfattning? Ange i procent……………% 
 

10. Erhåller du ersättning från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen? 
  

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

 Inget av ovanstående 

 

11. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
Försäkringskassan 

 sjukskriven, men har arbetsgivare 

 sjukskriven, men har ingen arbetsgivare 

 har sjuk- eller aktivitetsersättning, men har arbetsgivare 

 har sjuk- eller aktivitetsersättning, men har ingen arbetsgivare 

 annat …………………………………………………………. 

 

Arbetsförmedlingen 

 A-kassa 



 

 

 Aktivitetsstöd 

 annat …………………………………………………………. 

 

12. Hur länge har du varit i behov av offentlig försörjning? 
Ange antal påbörjade år (bortse från kortare perioder av arbete) 

 

Upp till ……….. år 

 

 

 

SF12____________________________________________________________

__________ 

 

13. I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är 
 

 Utmärkt  

 Mycket god  

 God   

 Någorlunda  

 Dålig  

 

De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig 

dag. Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är 

fallet, hur mycket? 

 

14. Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, 
skogspromenader eller trädgårdsarbete 
 

 Ja, mycket begränsad  

 Ja, lite begränsad 

 Nej, inte alls begränsad  

 



 

 

15. Gå upp för flera trappor 
  

 Ja, mycket begränsad  

 Ja, lite begränsad  

 Nej, inte alls begränsad  

 

Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller 

med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga hälsotillstånd? 

 

16. Uträttat mindre än Du skulle ha önskat 
 

 Ja  

 Nej  

 

17. Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter 
 

 Ja  

 Nej 

 

Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller 

med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga problem  

(som t ex nedstämdhet eller ängslan)? 

 

18. Uträttat mindre än Du skulle ha önskat 
 

 Ja  

 Nej  

 

19. Inte utfört arbete eller andra aktiviteter så noggrant som vanligt 
 

 Ja  

 Nej 

 



 

 

 

20. Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt 
normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? 
 

 Inte alls 

 Lite  

 Måttligt  

 Mycket  

 Väldigt mycket  

 

 

Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra 

veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. 

 

Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna... 

21. …har du känt dig lugnt och harmonisk? 
  

 Hela tiden   

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

 

 

 

 

 

22. …har Du varit full av energi? 
 

 Hela tiden   

 Största delen av tiden 



 

 

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   

 Lite av tiden   

 Inget av tiden   

 

23. …har Du känt dig dyster och ledsen? 
 

 Hela tiden   

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   

 Lite av tiden   

 Inget av tiden   

 

24. Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga 
hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (t 
ex hälsa på släkt, vänner, etc)? 
 

 Hela tiden   

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden   

 Lite av tiden   

 Inget av tiden   

 

GHQ12___________________________________________________________

________ 

 

25. Har Du under de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt Du gjort? 
 Bättre än vanligt  

 Som vanligt  

 Sämre än vanligt 



 

 

 Mycket sämre än vanligt 

 

26. Har Du under de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? 
 Bättre än vanligt   

 Som vanligt   

 Sämre än vanligt  

 Mycket sämre än vanligt  

 

27. Har Du under de senaste veckorna kunnat ta itu med Dina problem? 
 

 Bättre än vanligt   

 Som vanligt   

 Sämre än vanligt  

 Mycket sämre än vanligt  

 

28. Har Du under de senaste veckorna haft svårt att sova på grund av oro? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt   

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

29. Har Du under de senaste veckorna känt Dig spänd? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

30. Har Du under de senaste veckorna känt att Du inte orkat med Dina egna problem? 
 

 Inte alls   



 

 

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

31. Har Du de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

32. Har Du de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

33. Har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna? 
 

 Inte alls   

 Inte mer än vanligt  

 Mer än vanligt   

 Mycket mer än vanligt  

 

34. Upplever Du att Du gjort nytta de senaste veckorna? 
 

 Mer än vanligt   

 Som vanligt   

 Mindre än vanligt  

 Mycket mindre än vanligt  

 



 

 

35. Har Du under de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om 
dagarna? 
 

 Mer än vanligt   

 Som vanligt   

 Mindre än vanligt  

 Mycket mindre än vanligt  

 

 

36. Har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? 
 

 Mer än vanligt   

 Som vanligt  

 Mindre än vanligt 

 Mycket mindre än vanligt  

 

 

 

Mastery__________________________________________________________

___________ 

 

37. Det finns verkligen inget sätt på vilket jag kan lösa de problem jag har 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

38. Ibland känner jag att jag flyter omkring i tillvaron 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  



 

 

 Stämmer inte alls   

 

39. Jag har dålig kontroll över saker som händer mig 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

40. Jag kan genomföra nästan vad som helst som jag bestämt mig för 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

41. Jag känner mig ofta hjälplös när jag ställs inför problem i livet 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls  

 

42. Det som händer mig i framtiden beror till största delen på mig själv 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls   

 

 

 



 

 

 

 

43. Det finns inte mycket jag kan göra för att förändra de viktiga faktorerna i mitt liv 
 

 Stämmer helt och hållet  

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer inte alls 

 

 

 

Är du sjukskriven? Svara på följande frågor, annars kan du gå direkt till fråga 50_________ 

  

44. Vilka faktorer anser du skulle underlätta/försvåra ditt tillfrisknande? 
 

a) Underlätta mitt 

tillfrisknande___________________________________________ 

___________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________

__________ 

 

 

b) Försvåra mitt 

tillfrisknande____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________ 

 

 

45. Hur upplever du att sjukvårdens åtgärder för dig är/har varit? 
 



 

 

 Mycket dåliga för mig 

 Ganska dåliga 

 Ganska bra 

 Mycket bra för mig 

 Inga åtgärder har vidtagits 

 

46. Hur upplever du att Försäkringskassans åtgärder för dig är/har varit? 
 

 Mycket dåliga för mig 

 Ganska dåliga 

 Ganska bra 

 Mycket bra för mig 

 Inga åtgärder har vidtagits 

 

47. Jag måste vara helt återställd för att alls kunna återgå i arbete 
 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 

48. Mitt arbete går att anpassa så att jag kan arbeta även om jag inte är helt återställd 
 

 Stämmer inte alls  

 Stämmer inte särskilt bra  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer helt 

 

49. Jag bedömer att min sjukskrivningsgrad kommet att minska inom 6 månader 
 

 Stämmer inte alls  

 Stämmer inte särskilt bra  



 

 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer helt 

 

 

 

Dina 

förväntningar______________________________________________________

______ 

  

50. Jag bedömer att min hälsa kommer att förbättras inom 6 månader 
 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer helt 

 

51. Mina egna möjligheter att påverka mitt tillfrisknande är … 
 

 Mycket små 

 Ganska små 

 Ganska stora 

 Mycket stora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
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