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Abstract 

To feel good is something most of us strive for in life. Research has shown that it is possible 

to increase subjective well-being by use of different self-help techniques from the field of 

positive psychology. The aim of this study was to investigate if it is possible to decrease 

depressive symptoms and increase the subjective well-being in a group of district nurses by 

applying a self-help technique called the “Three Good Things Exercise” for four weeks. This 

group was compared to a control condition with district nurses not taking part in any exercise. 

The General Health Questionnaire, the Satisfaction with Life Scale and the PANAS 

questionnaire were used to measure depressive symptoms, life satisfaction and positive affect 

respectively. The results showed significant decreases in depressive symptoms and increases 

in positive affect, but no changes in life satisfaction for the group taking part in the “Three 

Good Things Exercise”. The results for the other group were unchanged on all measures. By 

doing the exercise the participant is focusing on personal strengths and positive things in life 

instead of negative aspects, this can be one of the explanations for the increase in positive 

affect and decrease in depressive symptoms.  
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Inledning 

Att må bra är något som många människor strävar efter och försöker uppnå. Denna 

hälsotrend är inte minst synlig i den popularitet som olika självhjälps- och coachningsböcker 

fått de senaste åren och i olika typer av massmedia där allt från träningstips till kostråd 

fokuserar på att göra människor friskare eller lyckligare. Trots detta och trots att vi idag lever 

i ett samhälle där den materiella tryggheten ser betydligt bättre ut än den gjorde för 40 år 

sedan är risken 10 gånger större att vi blir deprimerade (Baumgardner & Crothers, 2009). 

Enligt siffror från Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 har mellan fyra till tio procent 

av den vuxna befolkningen i Sverige en pågående depression och det beräknas att ungefär 25 

% av kvinnorna och 15 % av männen i Sverige någon gång under sin livstid kommer att 

behöva behandling för en depression (Socialstyrelsen, 2009). En viktig funktion för 

psykologin har varit att bota lidande och fokus har därför varit på negativa emotionella 

tillstånd, trots detta har man exempelvis inte lyckats minska risken för depression (Seligman 

& Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Parks, & Steen, 2004; Simonton & Baumeister, 2005). 

Det positiva är att vi idag känner till många olika psykiska sjukdomar och har behandlingar 

för att lindra majoriteten av dem (Baumgardner & Crothers, 2009; Duckworth, Steen, & 

Seligman, 2005; Fredrickson, 2003; Seligman m.fl., 2004; Seligman, Rashid, & Parks, 2006). 

Det kan tyckas självklart att man måste fokusera på det negativa och på att bota lidande för att 

öka människors välbefinnande. Forskning har dock visat att även upplevelsen av positiva 

känslotillstånd kan motverka effekten av negativa emotioner. Genom att öka upplevelsen av 

positiva emotioner kan vi därigenom få en slags motståndskraft inför framtida svårigheter och 

på detta sätt förhindra att lidande uppstår från första början (Fredrickson, 2000). För att detta 

ska bli möjligt måste psykologin bli mer balanserad (Baumgardner & Crothers, 2009). Lika 

mycket uppmärksamhet måste ges till positiva och negativa egenskaper, till styrkor och 

svagheter och det positiva tänkandet måste bli en dominerande kraft. Genom att undersöka 

vad som får människor att må bra så kan vi få kunskap om vad som behöver göras för att öka 

andras välbefinnande. Det framåtskridande fältet positiv psykologi kan i denna strävan spela 

en stor roll och dess självhjälpstekniker för att öka välbefinnandet hos individer kan vara ett 

steg i rätt riktning för att människor skall må bättre. Detta gäller inte minst människor som 

arbetar i yrken karakteriserade av hög stress såsom exempelvis vårdyrken.  
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Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att minska graden av depressiva 

symptom samt öka det subjektiva välbefinnandet hos en grupp distriktssköterskor med hjälp 

av en självhjälpsteknik hämtad från den positiva psykologin. Uppgiften som benämns ”Three 

Good Things Exercise” är en hemuppgift som fokuserar på att distriktssköterskan varje kväll 

skriver ner tre bra saker som har hänt under dagen och orsakerna till dessa. Denna grupp har 

sedan jämförts med en kontrollgrupp av distriktssköterskor som inte fått utföra någon 

hemuppgift. Distriktssköterskans arbete kan i sig innebära stress och det aktuella hälsovalet i 

Skåne som innebär att invånarna nu själva får välja vilken vårdenhet de vill tillhöra kan 

ytterligare öka denna stress. På grund av distriktssköterskans nuvarande situation kan det 

därför anses lämpligt att tillämpa en självhjälpsteknik som kan komma att lindra oro och öka 

välbefinnandet hos denna grupp.  

Inledningen av denna uppsats behandlar närmast negativa och positiva emotioner. Detta 

följs av en beskrivning av subjektivt välbefinnande, en översiktlig redogörelse för den 

positiva psykologin och en kort beskrivning av depression. Vidare presenteras forskning på 

självhjälpstekniker med utgångspunkt i den positiva psykologin och sist läggs syftet och de 

hypoteser som undersökts fram.  

Emotioner 

Emotioner är oftast kortvariga, specifika, har en personlig betydelse och utlöser olika 

svar som till exempel fysiologiska förändringar, exempel är glädje och rädsla (Fredrickson, 

2001). 

Negativa emotioner  

Negativa emotioner har länge getts mycket uppmärksamhet. Sett ur ett evolutionärt 

perspektiv kan detta ha gynnat vår överlevnad (Baumgardner & Crothers, 2009). Negativa 

emotioner har ett adaptivt värde, de gör att vi ”smalnar av” i våra tankar mot att fly eller slåss 

(”fight or flight”) vilket är bra i livshotande situationer då vi måste tänka och agera fort 

(Fredrickson, 1998; 2001; 2003; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). De av våra förfäder 

som upplevde starka negativa känslor var troligtvis de som hade störst förmåga att slåss eller 

fly och därför överlevde och förde vidare sina gener (Seligman, 2002). Det kan också vara så 

att vi tar positiva emotioner för givet. Livet är fullt av positiva eller neutrala händelser vilket 

gör att negativa händelser utmärker sig mer (Baumgardner & Crothers, 2009; Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000).  
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Positiva emotioner 

En stor del av den positiva psykologin fokuserar på positiva emotioner och dess 

fördelar. Barbara Fredrickson är professor i psykologi vid North Carolina University och en 

ledande forskare inom positiva emotioner. En av hennes teorier kallas broaden-and-build 

theory och handlar om att positiva emotioner breddar vårt tankesätt, får oss att tänka på 

annorlunda sätt, gör oss mer kreativa och ger oss fysiska, intellektuella, psykologiska och 

sociala resurser som vi kan ha användning av i framtiden (Fredrickson, 1998; 2001; 2003; 

Fredrickson & Joiner, 2002). Att till exempel dela glädje och positiva emotioner med en 

annan person kan bilda vänskapsband som fungerar som resurser i situationer då vi behöver 

stöd och ökar sannolikheten att vi får uppleva fler roliga stunder i framtiden. En undersökning 

av Isen m.fl. (1987) där man inducerade positiv affekt hos deltagare genom att visa en 

komedifilm visade att detta underlättade kreativ problemlösning (Isen, Daubman, & Nowicki, 

1987). Likt en uppåtgående spiral leder positiva emotioner till fler positiva emotioner och 

högre välbefinnande via förbättrad coping (Burns, Brown, Sachs-Ericsson, Ashby Plant, 

Thomas Curtis, Fredrickson, & Joiner, 2008; Fredrickson, 2001; Fredrickson & Joiner, 2002). 

Enligt Fredrickson kan positiva emotioner även motverka de påfrestande effekter som 

negativa emotioner kan ha på vår kropp, vilket kallas the undoing hypothesis (Fredrickson, 

2003; Fredrickson, Mancuso, Branigan, & Tugade, 2000). De positiva emotionerna kan till 

exempel återställa den förhöjda kardiovaskulära aktiviteten som utlöses av negativa emotioner 

(Fredrickson m.fl., 2000).  

Positiva emotioner och hälsa 

Det finns även associationer mellan positiva emotioner och förbättrad fysisk hälsa. I en 

undersökning av Cohen, Doyle, Turner, Alper, & Skoner (2003) hade de personer som 

upplevde många positiva emotioner en lägre sannolikhet för att utveckla en förkylning efter 

att ha blivit smittade med ett förkylningsvirus. En annan studie visade på en association 

mellan humöret och immunsystemet, nivåerna av antikroppar hos deltagarna var lägre de 

dagar då deras humör var mer negativt och högre de dagar då deras humör var mer positivt 

(Stone, Cox, Valdimarsdottir, Jandorf, & Neale, 1987). I en annan studie visade det sig att 

deltagare som rapporterade att de upplevt många positiva händelser bildade fler antikroppar 

(Stone, Neale, Cox, Napoli, Valdimarsdottir, & Kennedt-Moore, 1994). Det finns även 

forskning som pekar mot att positiva människor lever längre. I en studie av Danner, Snowdon, 

& Friesen (2001) fann man en association mellan positivt innehåll i självbiografier skrivna av 
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nunnor i tidig vuxen ålder och längre livslängd 60 år senare. Positiva emotioner verkar även 

vara en skyddande faktor mot stroke (Ostir, Markides, Peek, & Goodwin, 2001) och mot högt 

blodtryck hos äldre personer (Ostir, Berges, Markides, & Ottenbacher, 2006). Personer som 

hade positiva uppfattningar om sitt åldrande levde längre än de som inte hade det (Levy, 

Slade, Kasl, & Kunkel, 2002) och personer med HIV och hög positiv affekt hade en lägre risk 

att dö i AIDS än de som hade låg positiv affekt (Moskowitz, 2003).  

”Resilience” är en benämning på förmågan att återhämta sig och lyckas även om man 

varit med om en svår händelse i livet (Baumgardner & Crothers, 2009; Fredrickson m.fl., 

2004). Efter att till exempel ha förlorat en närstående är det många som trots upplevd sorg kan 

få ut något positivt av händelsen. Det kan handla om att man har fått ett nytt perspektiv på 

livet och börjat uppskatta det som man innan tog för givet. Enligt en undersökning av 

Fredrickson, Tugade och Barett (2004) har det visat sig att det är möjligt att motståndskraftiga 

personer tar hjälp av positiva emotioner för att återhämta sig från den förhöjda fysiologiska 

reaktiviteten som ångestbildande situationer producerar. De positiva emotionerna som 

motståndskraftiga individer upplever kan med andra ord fungera som ett slags skydd för 

hälsan mot de negativa emotionerna och dess effekter (Fredrickson m.fl., 2004).  

Det finns med andra ord en rad fördelar med positiva emotioner, både psykologiska och 

fysiska. Positiva emotioner kan få oss att må bra i nuet men kan även ge oss ökade resurser 

för att klara av framtida svårigheter och kan öka sannolikheten för att vi ska må bra även i 

framtiden. Positiva emotioner kan ha förmågan att upphäva konsekvenserna av de negativa 

emotionerna. Det finns även en möjlighet att de positiva emotionerna skyddar oss mot 

sjukdomar och till och med får oss att leva längre.  

Subjektivt välbefinnande 

Begreppet lycka förekommer sällan i vetenskapliga studier. Detta hänger samman med 

att det finns flera uppfattningar om vad som innefattas i begreppet (Snyder & Lopez, 2007). 

Inom psykologin används istället begreppet subjektivt välbefinnande. Subjektivt 

välbefinnande definieras som en persons kognitiva och affektiva bedömningar av hans/hennes 

liv. Begreppet inkluderar upplevelsen av behagliga emotioner, låga nivåer av negativt humör 

och hög livstillfredsställelse (Snyder & Lopez, 2005).  

Psykologiska definitioner av subjektivt välbefinnande kan delas in i tre kategorier, 1) 

Behovs- och målstillfredsställande teorier, 2) Process eller aktivitets teorier och 3) Genetiska 
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och personlighets predispositions teorier. Den första kategorin handlar om att nå subjektivt 

välbefinnande genom att reducera spänning och få sina behov och mål tillfredsställda. Här är 

Freuds lustprincip och Maslows behovshierarki två exempel. Den andra kategorin menar att 

det är själva engagerandet i en aktivitet som leder till subjektivt välbefinnande. 

Csikszentmihalyis begrepp ”flow”, som är det mentala tillstånd som uppstår när vi antar 

utmaningar som matchar våra förmågor, är ett exempel på denna teori. En person som ofta 

upplever flow är, enligt Csikszentmihalyi, en person som har ett högt subjektivt 

välbefinnande. Den tredje kategorin handlar om att vi till viss del föds med en benägenhet till 

att vara olyckliga eller lyckliga (Snyder & Lopez, 2005). Forskning pekar på att 50 % av vårt 

subjektiva välbefinnande kan förklaras utifrån våra gener (Lyubomirsky, 2007; Seligman, 

2002), 10 % av våra omständigheter och vår livssituation och 40 % av vårt beteende och våra 

handlingar (Lyubomirsky, 2007). En stor del av vårt välbefinnande grundas med andra ord i 

våra gener men en stor del kan vi påverka själva. Forskning pekar även på att 

personlighetsdragen extraversion och neuroticism är nära kopplat till subjektivt 

välbefinnande, extraversion korrelerar med positiv affekt och neuroticism med negativ affekt 

(Snyder & Lopez, 2005). 

Sonja Lyubomirsky är professor i psykologi vid California University, hon beskriver 

subjektivt välbefinnande (benämner det ”happiness”) som en känsla av glädje och positivt 

välbefinnande, att vi känner att livet är meningsfullt och värt att leva (Lyubomirsky, 2007). 

Lyubomirsky (2007) har studerat människor med högt subjektivt välbefinnande och det hon 

har funnit som är karakteristiskt för dem är att de ägnar mycket tid åt familj och vänner och 

vårdar sina relationer, har lätt för att uttrycka tacksamhet, gärna hjälper andra människor, är 

optimistiska inför framtiden, njuter av de positiva sakerna i livet, försöker leva i nuet, 

motionerar regelbundet, har olika mål och ambitioner som de är engagerade i, är med om 

tragiska händelser och kriser och kan reagera med lika mycket förtvivlan som alla andra men 

uppvisar samtidigt en balans och styrka i sådana situationer.  

Ed Diener är professor i psykologi vid Illinois University och forskar på subjektivt 

välbefinnande. Diener (1984) benämner subjektivt välbefinnande som ett mått på hur 

individen upplever sitt liv, det är inte ett mått på objektiva förhållanden som till exempel 

fysisk hälsa eller inkomst. Mental hälsa ses ofta som frånvaron av negativa symptom, men 

mätningar av subjektivt välbefinnande fokuserar på positiva aspekter. För att nå höga värden 

på subjektivt välbefinnande krävs mer än bara frånvaron av negativa faktorer (Diener, 1984). 



12 

 

Människor med högt subjektivt välbefinnande är de som ofta upplever positiva 

emotioner (som inte behöver vara intensiva) och sällan negativa emotioner (Diener, Sandvik, 

& Pavot, 1991; Diener & Seligman, 2002). Att konstant söka efter och vilja ha intensiva 

emotioner behöver inte göra en person lycklig, då de intensiva emotionerna ofta är kortvariga 

(Diener, 2000).  I en undersökning av Diener och Seligman (2002) rapporterade de individer 

med högst subjektivt välbefinnande dagligen fler positiva än negativa emotioner, hade 

tillfredsställande relationer, hade aldrig tänkt på självmord och mindes fler positiva än 

negativa händelser. Deltagarna i studien skilde sig däremot inte åt på faktorer som 

attraktivitet, hur mycket de tränade, såg på tv, sov, rökte, drack alkohol eller hur religiösa de 

var och de upplevde objektivt sett lika många negativa som positiva händelser i livet. Inte 

heller faktorer som ålder, kön och etnicitet har visat på något samband med lycka (Myers & 

Diener, 1995). Subjektiv hälsa (hur sjuka vi själva tycker att vi är) men inte objektiv hälsa, 

visar på en korrelation med subjektivt välbefinnande. Att ha en allvarlig sjukdom leder till en 

försämring av ens välbefinnande men att ha en lindrig sjukdom behöver inte betyda att man är 

olycklig (Seligman, 2002). Vidare rapporterar de personer som är gifta högre välbefinnande 

än de som aldrig gift sig och de som separerat eller skilt sig (Myers & Diener, 1995). Att titta 

på externa faktorer som till exempel ekonomi ger inte heller någon direkt ledtråd om en 

persons välbefinnande. Om man har en ekonomi som tillfredsställer basbehoven i livet så 

spelar en ökad inkomst väldigt liten roll för välbefinnandet (Myers & Diener, 1995). Att 

värdera materialistiska mål över andra mål leder däremot till lägre välbefinnande (Kasser & 

Ryan, 1996). Det har även visat sig att vi anpassar oss väldigt lätt efter stora negativa och 

positiva händelser. Vinner en person till exempel en stor summa pengar så blir han/hon 

lycklig för en viss tid framöver men det har visat sig att välbefinnandet sedan faller tillbaka 

till de ursprungliga nivåerna (Brickman, Coates, & Janoff-Bulman, 1978; Myers & Diener, 

1995). Ett undantag är då en person förlorar sin partner då det kan ta lång tid innan han/hon 

återkommer till sin ursprungliga lyckonivå (Myers & Diener, 1995). Lyubomirsky (2007) 

menar att det är de små sakerna i livet som gör oss verkligt lyckliga. Att uppleva lyckliga 

stunder i livet, många gånger, är viktigare för lyckan än att till exempel spendera mycket 

pengar på en sak.  

Ett sätt att mäta det subjektiva välbefinnandet på är att använda sig av Ryffs 

Psychological Well-Being Scales som behandlar sex olika dimensioner: förmåga att hantera 

vardagen, självacceptans, positiva relationer med andra, mening i livet, personlig utveckling 

och autonomi (Lindfors, Berntsson, & Lundberg, 2006). En annan metod är att mäta 
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livstillfredsställelsen. Detta är ett övergripande subjektivt mått på hur individen uppfattar sitt 

liv och bygger på att individen har vissa standarder som han/hon jämför händelser mot 

(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, 1991). 

Livstillfredsställelse kan till exempel mätas med frågeformuläret Satisfaction with Life Scale 

(SLS) (Diener, Lucas, & Oishi, 2005). Ett tredje sätt att mäta det subjektiva välbefinnandet på 

är att mäta positiv affekt. Enligt Fredrickson (2001) är affekter oftast objektlösa, kan vara mer 

långvariga än emotioner och varierar ofta längs två olika dimensioner. Positiv affekt kan ge 

sig uttryck i känslor som till exempel glädje och entusiasm och kan handla om till vilken grad 

man till exempel känner sig aktiv och alert. Hög positiv affekt kan till exempel innebära att en 

person har mycket energi och känner sig fullt koncentrerad medan låg positiv affekt till 

exempel kan innebära att man känner sig sorgsen. Hög negativ affekt kan till exempel gestalta 

sig i form av ilska, rädsla och skuld medan en individ med låg negativ affekt till exempel kan 

känna sig lugn (Cohen & Pressman, 2006; Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Positiv och 

negativ affekt kan till exempel mätas med skalan Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS) (Watson m.fl., 1988).  

Positiv psykologi 

Den positiva psykologin bygger på vetenskapliga studier av positiva subjektiva 

upplevelser som till exempel välbefinnande, flow och hopp, handlar om positiva personliga 

egenskaper som till exempel förmåga att älska och om positiva institutioner som får 

människor att vara bra medborgare genom att till exempel förmedla ansvar och altruism 

(Duckworth, Steen, & Seligman, 2005; Snyder & Lopez, 2005). Det handlar om människors 

styrkor, förmågor och optimalt fungerande och om att hjälpa människor att leva mer 

produktiva liv och bli lyckligare (Duckworth m.fl., 2005, Sheldon & King, 2001; Snyder & 

Lopez, 2007). Martin Seligman är professor i psykologi vid Pennsylvania University och kan 

sägas vara en av grundarna till begreppet positiv psykologi. Seligman (2008) menar att, trots 

att det finns så mycket lidande i världen så är det viktigt att vi studerar välbefinnande. 

Anledningarna till detta är att det krävs mer än att bota lidande för att uppnå välbefinnande 

och ett ökat välbefinnande kan motverka mentala sjukdomar (Seligman, 2008). Psykologi 

handlar inte bara om sjukdomar och svagheter hos människor, det handlar även om positiva 

emotioner och styrkor (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Snyder & Lopez, 2005). Det som 

den positiva psykologin försöker göra är att få ämnen som positiva emotioner och 
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välbefinnande att ses som värda vetenskaplig forskning och bilda en slags övergripande 

struktur över de begrepp som används inom den positiva psykologin, samt samla in pengar till 

dess forskning (Duckworth m.fl., 2005).  

Den positiva psykologins idéer är inget nytt, däremot är den mängd av empirisk data 

som samlats till dess underlag unik (Duckworth m.fl., 2005). Den positiva psykologin spänner 

över forskning från många olika delar inom psykologin som fokuserar på människans positiva 

egenskaper (Baumgardner & Crothers, 2009), som till exempel social-, utvecklings- och 

hälsopsykologi för att bara nämna några. Positiv psykologi är ett relativt nytt fält vilket 

innebär att longitudinella studier är i ett inledningsskede och att interventioner fortfarande 

håller på att utvecklas (Duckworth m.fl., 2005).  

Seligman m.fl. (2005) delar in subjektivt välbefinnande (”happiness”) i tre delar, det 

behagliga livet, det engagerade livet och det meningsfulla livet. Det behagliga livet handlar 

om positiva emotioner om dåtiden, nutiden och framtiden. Det engagerade livet går ut på att 

individen använder sina positiva egenskaper och styrkor. Slutligen handlar det meningsfulla 

livet om att tillhöra positiva institutioner som tar fram det bästa hos en själv (t.ex. ens familj) 

(Duckworth m.fl., 2005).  

Depression  

Depression är inte att känna sig generellt nedstämd. Att uppleva ledsamhet eller 

nedstämdhet i samband med en stor negativ händelse i livet är vanligt, men det går över efter 

ett tag. Depression är när sådana känslor är intensiva, håller i sig under lång tid och påverkar 

ens vardagliga liv, när individen upplever känslor av hopplöshet och inte har någon förmåga 

att uppleva glädje (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007; Passer & Smith, 2007). Enligt 

DSM-IV kriterierna är depression då man har ett nedstämt humör och oförmåga att känna 

glädje och att man har åtminstone fyra av följande symptom frekvent under minst två veckor: 

a) Sömnsvårigheter.  

b) Psykomotorisk agitation (oroligt beteende) eller hämning.  

c) Minskad aptit och viktnedgång eller ökad aptit och viktuppgång.  

d) Brist på energi.  

e) Känslor av att man är värdelös.  

f) Svårigheter med att koncentrera sig, tänka och ta beslut.  

g) Återkommande tankar om döden eller självmord (Kring m.fl., 2007).  
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Vid behandling av depression vill man lindra depressiva symptom och få personen att 

känna livsglädje igen. Behandlingsmetoder kan till exempel vara stödsamtal vid lindrig 

depression, antidepressiva läkemedel, psykoterapi eller antidepressiva läkemedel kombinerat 

med psykoterapi vid svårare depression och ECT-behandling (Electro Convulsive Therapy) i 

väldigt svåra fall då kanske inte läkemedel hjälpt och risken för självmord är stor. Psykoterapi 

kan till exempel vara i form av kognitiv beteendeterapi (ändra tankemönster och beteende hos 

klienten), psykodynamisk terapi (få klienten att komma till insikt om tidigare upplevelser som 

kan ligga till grund för depressionen och bli medveten om omedvetna föreställningar) och 

interpersonell psykoterapi (förbättra klientens relationer) (Organon, 2006).  

Depression är idag en vanlig mental sjukdom som drabbar många individer men tyvärr 

är det alldeles för få som får den behandling som de behöver, trots att det finns olika 

behandlingsmetoder för att lindra symptomen. Att så många människor inte har tillgång till 

behandling kan bero på brist på resurser, att det inte finns tillräckligt många behandlare och 

den negativa stämpel som fortfarande finns på psykiska sjukdomar (WHO, 2009).  

För att mäta depressiva symptom kan man använda sig av General Health Questionnaire 

som består av 28 frågor uppdelade kring teman som ångest, kroppsliga symptom, 

sömnsvårigheter, social dysfunktion och allvarlig/svår depression (Goldberg & Hillier, 1979). 

Självhjälpstekniker med utgångspunkt i den positiva psykologin 

I traditionell psykoterapi fokuserar man sällan på det positiva och fungerande hos 

individer utan på att prata om problem och försöka lindra sjukdomssymptom (Seligman, 

Rashid, & Parks, 2006). Ytterligare sätt att utföra psykoterapi kan vara genom att fokusera på 

människors styrkor och på de positiva kvaliteter som personen har, både inom sig och i sin 

omgivning. Med hjälp av olika positiva terapeutiska tekniker kan individen själv förbättra sitt 

välbefinnande. Flera undersökningar har gett stöd åt tanken att det är fullt möjligt att öka 

människors nivå av välbefinnande. 

Fordyce (1977) var en av de första som utvecklade ett program för att öka lycka. 

Fordyce tanke var att en person genom att härma andra lyckliga människors beteende kunde 

öka sin egen lycka. Han använde sig av 14 så kallade fundamentals, som är specifika 

aktiviteter som baseras på vad som har visat sig vara karakteristiskt för lyckliga individer. 

Detta kan till exempel vara att man ska vårda sina relationer, börja tänka positivt, sänka sina 

förväntningar och mål, leva mer i nuet och sluta oroa sig.  
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I Fordyce experiment får en grupp av deltagare detaljerad beskrivning av de ovan 

nämnda principerna, bland annat hur man kan praktisera dem i sin vardag. Den andra gruppen 

deltar inte i något lyckoprogram eller får en översiktlig beskrivning av principerna samt 

information om lycka. Resultaten har visat på signifikanta ökningar i lycka för den första 

gruppen jämfört med den andra gruppen och att denna effekt håller i sig över tid. Deltagarna 

rapporterar även att de blivit mer medvetna om vikten av lycka (Fordyce, 1977; 1983).  

Seligman m.fl. (2006) använde sig i sin undersökning av så kallad positiv psykoterapi 

och principerna inom positiv psykologi för att lindra depression. Deras grundantagande är att 

depression inte bara behöver botas genom att man försöker reducera negativa symptom utan 

även genom att bygga positiva emotioner, mening och karaktärsstyrkor. Det utfördes först ett 

pilottest där 600 webbanvändare slumpmässigt blev tilldelad antingen en av fem 

självhjälpstekniker som de skulle utföra i en vecka, eller så fick de delta i en kontrollgrupp 

vars uppgift var att skriva ner sina tidigaste minnen varje kväll. De fem olika interventionerna 

var: a) Ta reda på dina karaktärsstyrkor genom att utföra frågeformuläret VIA-IS och fundera 

på sätt att använda dessa i ditt liv, b) ”Three Good Things Exercise” där du varje kväll skriver 

ner tre bra saker som hänt under dagen och varför de hände, c) Uttryck tacksamhet till någon 

som du inte tackat tillräckligt, d) Utför frågeformuläret VIA-IS för att ta reda på dina styrkor 

och e) Skriv en uppsats om det positiva med dig själv. Resultaten visade att övningarna 

”Three Good Things Exercise”, ”uttryck tacksamhet” och ”använd dina styrkor på nya sätt”, 

minskade signifikant depressiva symptom och ökade signifikant det subjektiva välbefinnandet 

(”happiness”) jämfört med kontrollgruppen och dessa effekter höll i sig i minst sex månader.  

I en första undersökning av Seligman m.fl. (2006) utfördes positiv psykoterapi i grupp 

under sex veckor med 40 stycken milt till måttligt deprimerade studenter uppdelade i en grupp 

som fick positiv psykoterapi och en kontrollgrupp. Varje vecka fick den positiva 

psykoterapigruppen information om uppgiften som de skulle utföra under den kommande 

veckan. Uppgifterna var: a) Använd dina karaktärsstyrkor på nya sätt, b) Utför ”Three Good 

Things Exercise”, c) Skriv en biografi om hur du vill bli ihågkommen, d) Uttryck tacksamhet 

till någon, e) Reagera positivt och entusiastiskt på nyheter från någon du känner och f) Ta dig 

tid varje dag att utföra något som du annars brukar skynda dig igenom att göra, som till 

exempel att äta middag och skriv sedan ner hur du upplevde det. Depressiva symptom och 

livstillfredsställelse mättes före och efter den sex veckor långa interventionen och även efter 

tre månader, sex månader och ett år. De deltagare som fick ta del av den positiva psykoterapin 

rapporterade signifikanta minskningar i depressiva symptom och ökad livstillfredsställelse 
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vilket inte kontrollgruppen gjorde. Förändringarna fanns fortfarande kvar ett år senare medan 

de i kontrollgruppen låg kvar på samma nivå som tidigare.  

I en andra undersökning av Seligman m.fl. (2006) använde man sig av individuell 

positiv psykoterapi med svårt deprimerade individer. Både negativa och positiva aspekter 

behandlas, men tyngden ligger på det positiva. I denna undersökning var behandlingen 

anpassad efter varje individ och dennes behov och de övningar som valdes ut och i vilken 

ordning de utfördes baserades på den enskilde klientens fall och vad han/hon ansågs klara av. 

Under behandlingen så fördes det även en diskussion kring vad som till exempel är bra med 

övningarna. Resultaten visade på symptomförbättringar och fler tillbakagångar av depression 

för psykoterapigruppen jämfört med vanlig psykoterapi och vanlig psykoterapi plus 

antidepressiv medicin. Även deltagarnas subjektiva välbefinnande (”happiness”) ökade. 

Författarna föreslår att positiva interventioner med fördel kan användas i kombination med 

annan terapi vid behandling av svår depression, dessa individer behöver känna ett stöd och 

värme från en terapeut och därför anses inte övningar över internet vara passande (Seligman, 

Rashid, & Parks, 2006).  

Det man vill göra med sådana här positiva interventioner är att försöka öka den 

långvariga lyckan (Seligman, 2002). När man utför ”Three Good Things Exercise” är tanken 

att individen ska ledas bort ifrån negativa tankar och negativa händelser som hänt under dagen 

och istället avsluta dagen med att tänka på positiva saker. På detta sätt kan man motverka det 

övertag som de negativa händelserna och emotionerna har på vårt minne (Seligman m.fl., 

2006). 

Syftet med föreliggande studie - Kan tillämpandet av en självhjälpsteknik 

minska depressiva symptom och öka välbefinnandet hos distriktssköterskor? 

Ingen studie, till författarens kännedom, har undersökt effekten av självhjälpstekniker 

på specifika yrkesgrupper. Syftet med denna uppsats är att tillämpa den ovan nämnda 

tekniken ”Three Good Things Exercise” i fyra veckor på en grupp distriktssköterskor. Målet 

är att undersöka om det subjektiva välbefinnandet har ökat och om depressiva symptom har 

minskat efter fyra veckor. Även en kontrollgrupp deltar som inte tar del av någon hemuppgift.  

Distriktssköterskan kan vara anställd på privata mottagningar, inom kommunen eller 

landsting. Han/hon kan arbeta, för att bara ta några exempel, på vårdcentraler, med vård i 

hemmet, med barn, äldre och funktionshindrade och på mottagningar inriktade mot specifika 
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sjukdomar som till exempel diabetes och astma samt med olika former av rådgivning. Med så 

många olika arbetsområden är det svårt att beskriva i detalj den kompetens som 

distriktssköterskan besitter. Utöver utbildning så behöver distriktssköterskan kunna arbeta 

flexibelt och kunna anpassa sig efter olika situationer. Distriktssköterskan behöver kunna se 

till befolkningens behov i det området där han/hon arbetar och till varje individuell situation. 

Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande med att vårda ohälsa och stödja psykisk och 

fysisk hälsa hos individer samt förebygga sjukdom. Att det finns så många skilda 

arbetsområden för en distriktssköterska kan komma att innebära en osäkerhet angående vad 

som förväntas av honom/henne. Men det kan även vara en möjlighet för distriktssköterskan 

att utforma sitt arbete väldigt fritt efter den vård som eftersöks och behövs i det område där 

han/hon arbetar (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).   

Distriktssköterskor är en yrkesgrupp som arbetar i en relativt stressfull miljö bland 

annat på grund av att det förväntas att han/hon har kompetens inom många olika 

arbetsområden och att rollen inte är tydligt formulerad. Denna undersökning görs även 

samtidigt som Region Skåne befinner sig i en unik situation, vilket kan innebära en ökad 

stress för vården och distriktssköterskorna. Under våren 2009 har Skånes invånare fått hem en 

blankett angående hälsoval Skåne och val av vårdenhet. Det är nu upp till var och en att välja 

sin egen vårdenhet efter sina egna önskemål. Alla vårdenheter, privata som offentliga, får 

ersättning för varje person som är registrerad och de får samma ersättning oavsett om besöket 

tar kort eller lång tid. Detta kommer att innebära ökad konkurrens mellan olika vårdenheter 

och kan leda till effektiviseringar, ökad kvalitet och ökad tillgänglighet. Det kommer även att 

innebära att många vårdenheter nu måste börja se över sin verksamhet och sin personal 

(Nordqvist Falk, Kåregård, Ardenvik, & Öhman, 2008). Hälsovalet kan medföra en osäkerhet 

hos vårdcentraler och dess anställda runt om i Skåne då man inte vet hur detta kommer att 

påverka dem. En oro angående fortsatt anställning kan spridas bland de anställda, kommer de 

till exempel att kunna behålla sina jobb då konkurrensen blir större? Personer som känner en 

anställningsotrygghet upplever bland annat mycket negativa affekter, de känner inte att de har 

kontroll över situationen som de befinner sig i eller att de kan hantera hotet då de inte har rätt 

resurser till sitt förfogande. Personer som däremot upplever mycket positiva affekter, känner 

att de kan hantera situationen (Näswall, Hellgren, & Sverke, 2003). Om anställda har tillgång 

till metoder som ökar deras välbefinnande på arbetet kan detta leda till att de upplever en 

större trygghet på sin arbetsplats.  
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Baserat på distriktssköterskornas nuvarande situation är det rimligt att anta att 

tillämpningen av ”Three Good Things Exercise” skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att 

minska oro och öka det subjektiva välbefinnandet hos denna yrkesgrupp. Om det skulle visa 

sig att det går att öka välbefinnandet hos denna grupp med distriktssköterskor genom att 

använda sig av en denna teknik, kan det innebära att den skulle kunna användas igen i 

liknande situationer och möjligtvis kunna underlätta i andra förändringsprocesser.  

Tre hypoteser undersöktes. Den första hypotesen är att gruppen av distriktssköterskor 

som utför övningen kommer att minska sina depressiva symptom efter att de utfört 

hemuppgiften i fyra veckor och att kontrollgruppens symptom är oförändrade. Den andra 

hypotesen är att gruppen av distriktssköterskor som utför övningen kommer att öka sin 

livstillfredsställelse och att kontrollgruppens ligger kvar på samma nivå. Slutligen, den tredje 

hypotesen är att gruppen av distriktssköterskor som utför övningen kommer att öka sin 

positiva affekt och kontrollgruppens positiva affekt är oförändrad.  

Metod 

Deltagare 

Sammanlagt tillfrågades 91 stycken distriktssköterskor om att vara med i 

undersökningen, 22 stycken sa ja. Av dessa 22 stycken distriktssköterskor var två stycken i 

åldern 26-35 år, fem stycken i åldern 36-45 år, sju stycken i åldern 46-55 år, sju stycken i 

åldern 56-65 år och en 66 år eller över, från 17 olika vårdcentraler runt om i Skåne. 21 

stycken av distriktssköterskorna var kvinnor. 20 stycken rapporterade att de var gift/sambo, en 

att han/hon var särbo och en att han/hon var singel. Sysselsättningsgraden hos två av 

distriktssköterskorna var 26-50 %, sju stycken rapporterade att de arbetade 51-75 %, nio 

stycken arbetade 76-99 % och slutligen var det fyra stycken som arbetade 100 %. 20 av 

distriktssköterskorna var födda i Sverige och två i ett annat land.  
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Material 

Bakgrundsformulär 

I ett formulär fyllde deltagarna i bakgrundsfaktorer som kön, ålder, civilstånd, 

sysselsättningsgrad och om man är född i Sverige eller i ett annat land (se appendix).  

Symptom på depression 

För att mäta deltagarnas grad av depression användes en svensk översättning av 

frågeformuläret General Health Questionnaire (se appendix) (GHQ 28; Goldberg, & Hillier, 

1979). Detta frågeformulär består av 28 frågor kring fyra teman: kroppsliga symptom, ångest 

och sömnsvårigheter, social dysfunktion och allvarlig/svår depression. Endast underskalan för 

depression användes i studien. Två exempel på frågor är ”Har du på senaste tiden känt dig 

värdelös?” och ”Har du på senaste tiden tyckt att livet är hopplöst? Deltagarens uppgift är att 

markera det alternativ av fyra möjliga som bäst beskriver hur han/hon mått den senaste 

månaden, exempel på en sådan fyrgradig skala är ”Inte alls”, ”Inte mer än vanligt”, ”Något 

mer än vanligt” och ”Mycket mer än vanligt”. Cronbach´s Alpha var för förmätningen .94 och 

för eftermätningen .90. 

Livstillfredsställelse  

Deltagarnas livstillfredsställelse mättes genom att använda en svensk översättning av 

frågeformuläret Satisfaction with Life Scale (se appendix) (SLS; Diener, Lucas, & Oishi, 

2005). Frågeformuläret består av fem påståenden med en sju gradig skala från ”Håller väldigt 

mycket inte med” till ”Håller med väldigt mycket”. Exempel på två påståenden är ”På de 

flesta sätt är mitt liv nära mitt ideal” och ”Förhållandena i mitt liv är utmärkta”. Deltagaren 

anger på skalan hur han/hon upplever varje påstående. Cronbach´s Alpha var för 

förmätningen .91 och eftermätningen .93. 

Positiv affekt 

För att mäta deltagarnas positiva affekt användes en svensk översättning av skalan 

Positive and Negative Affect Schedule (se appendix) (PANAS, Watson, Clark, & Tellegen, 

1988). Skalan består av 10 olika affektiva tillstånd och deltagarna anger på en fem gradig 

skala till vilken grad de upplevt dessa känslor och upplevelser under den senaste veckan. 

Skalan går från ”Väldigt lite eller inte alls” till ”Extremt mycket” och exempel på ord som 
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deltagarna ska ta ställning till är ”Intresserad” och ”Exalterad” . Cronbach´s Alpha var för 

förmätningen .87 och eftermätningen .76.   

Procedur 

Personalsamordnaren på Region Skåne kontaktades och en projektplan presenterades. 

Personalsamordnaren presenterade sedan projektplanen för förvaltningschefen som godkände 

uppgiften. Personalsamordnaren valde slumpmässigt ut 40 stycken distriktssköterskor från 

olika vårdcentraler runt om i Skåne. Det skickades sedan ut en förfrågan till 

distriktssköterskorna på deras arbetsplatser (se appendix). En påminnelse skickades senare 

även ut till deras mailadresser. Personalsamordnaren kontaktades ännu en gång när 

svarsfrekvensen visade sig vara låg, slumpmässigt valdes 51 nya namn och adresser till 

distriktssköterskor från olika vårdcentraler runt om i Skåne. En förfrågning till deras 

mailadresser skickades sedan ut för att spara tid. Deltagarna blev slumpmässigt uppdelade i 

antingen en experimentgrupp eller en kontrollgrupp. Ett bakgrundsformulär och de tre 

välbefinnandeformulären skickades ut till deras arbetsplatser, för experimentgruppen 

bifogades även en bok att göra hemuppgiften i. Deltagarna fyllde i formulären och skickade 

tillbaka dem i ett frankerat kuvert till försöksledaren. Experimentgruppen fick samtidigt 

information om hur de skulle utföra självhjälpsövningen ”Three Good Things Exercise”. Alla 

deltagare blev informerade om att det var en frivillig studie, att de när som helst kunde avsluta 

studien om de så ville och att deras uppgifter behandlades konfidentiellt. En månad senare 

skickades samma tre frågeformulär ut igen och samtliga deltagare fyllde i dem och skickade 

tillbaka, de hade även plats till att fylla i eventuella kommentarer rörande studien och blev 

informerade om att de fick ta del av den färdiga uppsatsen om de så önskade.  
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

  Tabell 1 nedan visar medelvärden och standardavvikelser för mätningarna av depressiva 

symptom, livstillfredsställelse och positiv affekt, före och efter, för hela gruppen, 

experimentgruppen och kontrollgruppen.  

 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelser gruppvis för de olika variablerna 

  Hela gruppen (N = 22)   Experiment grupp (N = 10)  Kontroll grupp (N = 12) 

 Test M Min Max SD  M Min Max SD  M Min Max SD 

Före Depressiva symptom 9.4 7.0 22.0 3.9  9.9 7.0 22.0 4.6  8.9 7.0 18.0 3.5 

 Livstillfredsställelse 25.6 11.0 31.0 5.9  23.9 11.0 31.0 6.7  27.1 13.0 31.0 5.0 

 Positiv affekt 30.8 18.0 38.0 5.6  29.0 20.0 37.0 5.8  32.3 18.0 38.0 5.2 

Efter Depressiva symptom 8.5 7.0 16.0 2.5  8.7 7.0 16.0 2.8  8.3 7.0 15.0 2.3 

 Livstillfredsställelse 26.2 12.0 33.0 5.1  25.9 12.0 33.0 5.8  26.5 14.0 33.0 4.6 

 Positiv affekt 32.3 25.0 39.0 4.1  32.5 27.0 39.0 4.2  32.1 25.0 37.0 4.2 

Korrelationsanalys 

  För att titta på sambanden mellan de olika frågeformulären både före och efter användes 

Pearson korrelationer. Resultaten visar på flera signifikanta samband (se tabell 2 nedan). 

Depressiva symptom uppvisar en negativ relation med både livstillfredsställelse och positiv 

affekt, deltagare som rapporterar hög grad av depressiva symptom rapporterar även en lägre 

livstillfredsställelse och lägre positiv affekt. Livstillfredsställelse visar på ett positivt samband 

med positiv affekt, de deltagare som rapporterar hög livstillfredsställelse rapporterar även hög 

positiv affekt. 
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Tabell 2 

Bivariata korrelationer mellan frågeformulären före och efter 
 1 2 3 4 5 6 

Före 1. Depressiva symptom 1 -.768** -.391 .906** -.756** -.829** 

 2. Livstillfredsställelse  1 .328 -.749** .804** .097 

 3. Positiv affekt   1 -.405 .719** .472* 

Efter 4. Depressiva symptom    1 -.891** -.202 

 5. Livstillfredsställelse     1 .269 

 6. Positiv affekt      1 

*. p < 0.05; **. p < 0.01 

Skillnader inom grupperna 

  För att undersöka skillnaden mellan före och efter mätningarna för kontrollgruppen 

respektive experimentgruppen utfördes t-test för beroende medelvärden. Alla analyser gjordes 

med one-tailed test eftersom hypoteserna predicerade en specifik riktning för resultaten. 

Resultaten visade att experimentgruppen minskade sina depressiva symptom signifikant (t (9) 

= 1.96; p < 0.05) mellan de båda mättillfällena. Resultaten visade även på en signifikant trend 

för positiv affekt (t (9) = -1.75; p = .057). Ingen signifikant skillnad uppmättes för 

livstillfredsställelse. Inga signifikanta skillnader uppmättes för kontrollgruppen på alla de 

undersökta variablerna. För att utesluta att resultaten påverkades av det låga antalet 

försökspersoner utfördes även alla analyser med icke-parametriska test (Wilcoxon signed-

rank test), resultaten av denna visade att både positiv affekt och depressiva symptom var 

signifikanta på .05 nivå för experimentgruppen men inte för kontrollgruppen. Ingen skillnad 

uppmättes på livstillfredsställelse för experimentgruppen och kontrollgruppen.   

Skillnader mellan grupperna  

  För att undersöka skillnader mellan experimentgruppen och kontrollgruppen på före 

respektive efter mätningarna utfördes t-test för oberoende medelvärden. Resultatet av denna 

analys visade inga signifikanta skillnader vare sig på för respektive efter mätningar avseende 

de undersökta variablerna. I likhet med analysen av skillnaderna inom grupperna utfördes 

även icke-parametriska test (Mann-Whitney U-test) för att utesluta risken att det låga antalet 
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påverkar resultaten. Resultatet av denna analys visade inte heller på några signifikanta 

skillnader mellan grupperna.  

Synpunkter rörande studien och hemuppgiften  

  Deltagarna fick vid det andra ifyllandet av frågeformulären även ange sina synpunkter 

rörande undersökningen. Det var många deltagare som uppskattade hemuppgiften och ansåg 

den vara givande. En person kommenterade att uppgiften gett självkännedom, en annan att 

denne mådde bättre av att tänka på något positivt och en tredje trodde att det är fullt möjligt 

att påverka sitt liv i en positiv riktning med så enkla medel som en hemuppgift. Flera uppgav 

att det fick dem att fokusera på det positiva istället för att låta det negativa ta överhand, vilket 

annars är vanligt. Det uppgavs att det är svårare att komma på tre bra saker än tre negativa. 

Flera personer berättade att de skulle försöka fortsätta med uppgiften efter avslutad 

undersökning. Negativa kommentarer rörde frågeformulären, någon tyckte att det var för 

många frågor om samma sak, någon annan att vissa frågor var för omständiga och slutligen 

ansåg en tredje att det förekom en del tuffa frågor rent emotionellt. Hemuppgiften kändes 

också av vissa som lite av ett måste ibland. En annan person kommenterade att studien kändes 

lite stressigt planerad.   

Diskussion 

Syftet med studien var att se om det gick att öka välbefinnandet och minska depressiva 

symptom hos en grupp distriktssköterskor med hjälp av en hemuppgift utförd under en månad 

kallad ”Three Good Things Exercise”. Detta jämfördes med en kontrollgrupp av 

distriktssköterskor som under samma tidsperiod inte utförde någon hemuppgift. Det 

subjektiva välbefinnandet och depressiva symptom, före och efter, mättes med tre stycken 

olika frågeformulär. Deltagarnas depressiva symptom mättes med General Health 

Questionnaire, deras livstillfredsställelse med Satisfaction with Life Scale och deras positiva 

affekt mättes med PANAS. Den första hypotesen som undersöktes var att de 

distriktssköterskor som utför hemuppgiften kommer att minska sina depressiva symptom efter 

fyra veckor och att kontrollgruppens symptom är oförändrade. Den andra hypotesen är att de 

distriktssköterskor som utför hemuppgiften kommer att öka sin livstillfredsställelse och att 

kontrollgruppen ligger kvar på samma nivå. Slutligen var den tredje hypotesen som 

undersöktes att de distriktssköterskor som utför uppgiften kommer att öka sin positiva affekt 
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och kontrollgruppens positiva affekt kommer att vara oförändrad. Resultaten gav stöd för den 

första hypotesen, experimentgruppen minskade signifikant sina depressiva symptom medan 

kontrollgruppens symptom var oförändrade. Även den tredje hypotesen fick stöd, 

experimentgruppens affekt ökade med ett nära signifikant resultat medan kontrollgruppens 

positiva affekt var oförändrad. Hypotes två fick inget stöd, det fanns ingen skillnad varken för 

kontrollgruppen och experimentgruppen mellan före- och eftermätningarna för 

livstillfredsställelse.  

Diskussion av resultat 

Hypotes ett 

Resultaten gav stöd för hypotes ett, de depressiva symptomen minskade signifikant för 

experimentgruppen medan kontrollgruppens symptom var oförändrade. Detta var även vad 

Seligman m.fl. (2006) fann, först i sin pilotstudie och sedan i sin undersökning med milt till 

måttligt deprimerade individer, då de använde sig av hemuppgiften ”Three Good Things 

Exercise”. Resultaten ger stöd åt tanken att det är möjligt att lindra depressiva symptom 

genom att bygga positiva emotioner. Det är med andra ord mycket möjligt att 

självhjälpstekniker kan fungera som preventionsmetoder för att förhindra att en depression 

bryter ut. De kan också användas i kombination med annan behandling vid svår depression. 

Det är viktigt att en individ som uppvisar depressiva symptom gör en förändring i sitt liv och 

att denna förändring blir långvarig. Med en hemuppgift är det individen själv som är aktiv och 

förhoppningsvis implementerar ett nytt synsätt i sitt liv. En förklaring till resultaten kan vara 

att genom att utföra hemuppgiften så motverkar individen negativa tankar och sannolikheten 

blir större att man minns positiva händelser än problem (Seligman m.fl., 2006). Detta går även 

i linje med vad distriktssköterskorna rapporterade. Att fokusera på positiva händelser i livet 

och varför de hände gör att personen betonar sina styrkor och denna användning av styrkor 

kan motverka depression (Seligman m.fl., 2006).  

Hypotes två  

Resultaten gav inte stöd för hypotes två, experimentgruppen hade inte ökat sin 

livstillfredsställelse efter fyra veckor. Seligman m.fl. (2006) fann däremot en signifikant 

ökning för experimentgruppen på livstillfredsställelse i sin ena studie. Det kan hända att 

antalet deltagare var för litet för att få en effekt på detta mått. Det är även möjligt att 
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livstillfredsställelse är ett mått som är mer stabilt och svårare att förändra än de andra två 

måtten. Därför kan tidsperioden på fyra veckor ha varit för kort för att ge signifikanta resultat. 

I studien av Seligman m.fl. (2006) med milt till måttligt deprimerade individer tillämpades 

olika självhjälpstekniker i sex veckor och resultaten visade på en signifikant ökning av 

livstillfredsställelsen. Det är möjligt att hemuppgiften som distriktssköterskorna fick göra 

under fyra veckor inte hann ge någon effekt på livstillfredsställelsen.  

Hypotes tre  

 Resultaten gav stöd för hypotes tre, den positiva affekten ökade med ett nästan 

signifikant resultat för experimentgruppen men var oförändrad för kontrollgruppen. Genom 

att öka den positiva affekten hos distriktssköterskorna är det möjligt att de kan komma att 

känna en större kontroll över sin arbetssituation, hemuppgiften kan även ha minskat en 

eventuell upplevd oro angående hälsovalet. Det är viktigt att poängtera att detta enbart är 

spekulationer, det är inga slutsatser som kan dras utifrån de resultat som presenterats. Detta är 

enbart möjligheter som får undersökas i framtida forskning. Självhjälpstekniker skulle kunna 

användas i andra liknande situationer, med en liknande yrkesgrupp och underlätta i andra 

förändringsprocesser, men detta är även någonting som måste undersökas vidare. Om den 

specifika situationen som distriktssköterskorna befinner sig i med hälsovalet har påverkat 

deras välbefinnande kan man inte svara på utifrån de resultat som presenterats. En deltagare 

nämnde frivilligt att hälsovalet hade påverkat honom/henne och gett ökad stress. Situationen 

de befinner sig i kan även ha lett till att deltagarna hade försämrat välbefinnande under 

studiens gång men detta är enbart en spekulation.  

Genom att utföra hemuppgiften har deltagarna lyckats öka sin positiva affekt, de har 

avslutat dagen i ett mer positiv ljus vilket möjligtvis har motverkat negativa emotioner och 

händelser. Att bygga positiva emotioner genom att utföra hemuppgiften kan ge en rad fördelar 

som till exempel Fredrickson beskriver. Att bygga positiva emotioner kan till exempel leda 

till förbättrad coping vilket gör att individen har lättare för att klara av svårigheter och ökar 

sannolikheten att individen upplever fler positiva emotioner (Burns m.fl., 2008; Fredrickson, 

2001; Fredrickson & Joiner, 2002). Genom att fokusera på positiva händelser i livet och 

förklaringarna till dessa så blir individen mer medveten om sina personliga styrkor (Seligman, 

2006).  
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Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna på 

eftermätningarna, vilket gör att resultaten blir lite mer osäkra. Detta kan bero på att studien 

har en för låg power vilket påverkar jämförelserna mellan grupperna men inte jämförelserna 

inom grupperna - som har en högre power.  

Diskussion av metod 

Nackdelen med att göra en undersökning med en yrkesgrupp ute i arbetslivet jämfört 

med att använda sig av studenter är att man riskerar att svarsfrekvensen blir låg. Det kan till 

exempel handla om att de inte känner att de har tid att engagera sig i något nytt. Det är möjligt 

att distriktssköterskan som grupp är mycket upptagen och att användandet av en annan 

yrkesgrupp hade gett högre svarsfrekvens. Fördelen med att använda en intakt grupp av 

deltagare och inte studenter är att de som grupp är mer lika varandra. Är deltagarna så lika 

som möjligt på så många faktorer som möjligt är det lättare att dra slutsatsen att det är själva 

interventionen som har gett resultaten och inte någon annan faktor. Lika grupper ökar med 

andra ord den interna validiteten. Då antalet deltagare är så litet kan dock till exempel en svår 

personlig händelse få en större inverkan på resultaten. Har man många deltagare blir sådana 

faktorer mindre betydelsefulla för resultaten som helhet.  

Alla de använda frågeformulären är självskattningsformulär, detta eftersom 

välbefinnande är en subjektiv känsla och individen är den som bäst kan veta om han/hon mår 

bra eller inte. Problemet med självskattningsformulär är att svaren kan vara utsatta för social 

önskvärdhet, att deltagarna rapporterar till exempel ett högre välbefinnande än de i själva 

verket känner. Så frågan är om deltagarna verkligen har så högt välbefinnande som de 

rapporterar? Vid användning av självskattningsformulär måste man utgå ifrån att det som 

deltagarna rapporterar också är det som är sant. Det finns vissa åtgärder man kan vidta för att 

minska risken för att social önskvärdhet ska påverka resultaten. Ett alternativ är att mäta 

social önskvärdhet och sedan kontrollera för denna faktor i analysen. Välbefinnandet hade 

även kunnat mätas flera gånger över en viss tidsperiod för att bilda ett genomsnitt och få en 

mer rätt bedömning av deras välbefinnande innan man börjar tillämpa en hemuppgift. Detta är 

också en bra metod för att minska den påverkan som det tillfälliga humöret kan ha på 

rapporteringar av välbefinnande. En annan metod hade kunnat vara att mäta en persons 

välbefinnande på flera olika sätt till exempel genom att även låta vänner och familj få bedöma 

deltagarens välbefinnande eller observera hur deltagarna beter sig.  
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Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade att antingen tillhöra en kontrollgrupp eller en 

experimentgrupp och från flera av vårdcentralerna deltog två distriktssköterskor, detta kan ha 

påverkat resultaten. De kan till exempel ha pratat om undersökningen på vårdcentralen och de 

som befann sig i kontrollgruppen kan då ha fått information rörande vad undersökningen gick 

ut på från en deltagare i experimentgruppen och dennes välbefinnande kan därför ha ökat som 

en effekt av att de visste vad som hände i den andra gruppen. De i kontrollgruppen kan även 

ha börjat fundera på vad undersökningen gick ut på i och med att alla fick en kort beskrivning 

av den positiva psykologin.   

  Fördelen med hemuppgifterna är att de enkelt kan distribueras till exempel över internet 

så att alla kan få tag på och utföra dem och de kostar betydligt mindre än att gå i terapi. På 

grund av det stora antalet distriktssköterskor som valde att inte vara med i undersökningen 

hade det dock förmodligen varit bäst att träffa distriktssköterskorna. Det är möjligt att fler då 

hade valt att delta. Detta bedömdes som för tidskrävande för att få plats inom tidsramarna för 

denna uppsats. Studien har varit en tidskrävande process, inte minst på grund av att den är 

gjord på en yrkesgrupp som redan är mycket upptagen. Det är också möjligt att det låga 

deltagandet hade kunnat undvikas ytterligare om möjligheten hade funnits att ge större 

belöningar för deltagande.  

Framtida forskning 

Det hade varit intressant att se hur de undersökta variablerna förändras över tid efter 

avslutad undersökning. Genom att fortsätta mäta variablerna efter längre och längre 

tidsperioder kan man se hur effekten ebbar ut, om den nu gör det. Seligmans (2006) forskning 

med självhjälpstekniker visade att de positiva effekterna höll i sig i flera månader. Om detta 

upprepas i framtida forskning kan det vara värt för en organisation och den enskilde individen 

att utföra en självhjälpsteknik kanske två perioder om året för att behålla välbefinnandet på en 

högre nivå än det låg på innan de började med hemuppgiften. Som forskning har visat har 

människor lätt för att falla tillbaka till sina ursprungliga nivåer av välbefinnande. Vill man 

behålla en ökad nivå av välbefinnande krävs det att man fortsätter med övningen eller börjar 

med en annan övning och utför denna regelbundet (behöver inte vara varje dag). Det nya 

synsättet måste med andra ord bli en del av ens vardagliga liv.  

Det hade även varit intressant att veta om deltagarna fortsätter med övningen efter 

avslutad undersökning, Seligman (2006) menade att så var fallet för hans deltagare. Flera 
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deltagare i nuvarande undersökning rapporterade att de skulle försöka fortsätta med övningen, 

men det hade varit intressant att se om så blev fallet. I Seligmans (2006) pilotstudie sökte sig 

deltagarna frivilligt till undersökningen. Det kan finnas en skillnad mellan de som söker sig 

till en undersökning och de som blir utvalda att vara med i en undersökning. De som själva tar 

kontakt har redan ett intresse i ämnet och har förmodligen redan funderat en hel del över det. 

De som blir kontaktade att vara med i en undersökning behöver inte ha något intresse i ämnet 

och kommer kanske därför inte att fortsätta med uppgiften, eller så kommer de inte att 

anstränga sig under själva undersökningsperioden. Deltagarna kan ha tyckt att hemuppgiften i 

denna studie varit för ansträngande och därför slutat att utföra den när de inte längre var 

”tvingade” till att göra den.  

I framtida forskning hade man även kunnat ge deltagarna möjligheten att själva välja en 

självhjälpsteknik av flera möjliga. Den använda hemuppgiften, ”Three Good Things 

Exercise”, passar kanske inte alla. Att göra ett självständigt val istället för att bli påtvingad en 

uppgift kan göra deltagaren mer beslutsam att klara av hemuppgiften och kan göra att 

deltagaren känner sig mer delaktig vilket kan hjälpa till att höja välbefinnandet ytterligare. 

Samtidigt kan situationen att alla eller flera utför olika hemuppgifter göra det svårare att 

jämföra resultat, eftersom en teknik kan vara mer framgångsrik än en annan. Om en person 

inte har fått högre välbefinnande betyder det då att just den använda tekniken inte fungerade 

bra för den individen eller att vilken teknik personen än hade valt hade gett samma resultat? 

Den övning som användes i denna undersökning var den övning som ansågs lättast att 

distribuera till deltagarna och som inte ansågs vara särskilt krävande för den enskilde 

individen. Det är också en metod som i forskning har visat sig ge bra resultat på relativt kort 

tid, en övning som många fortsätter att utföra även efter undersökningens slut och som ger 

effekter över lång tid.  

Det kan också vara värt att inför framtiden fundera över om övningen ska utföras varje 

dag eller om det räcker med en eller två gånger i veckan. Hemuppgiften kan vid första anblick 

kännas överväldigande, att den kräver mycket arbete och tid. Att utföra uppgiften en eller två 

gånger i veckan kan kännas mer lockande och kan leda till att deltagaren får längre tid på sig 

att tänka på bra saker som han/hon kan skriva ner. Samtidigt är det lättare att hålla uppgiften 

aktuell i tankarna om man utför den varje dag. Om hemuppgiften endast ska utföras två 

gånger i veckan kan det kanske bli aktuellt att låta den pågå under en längre tid.  

I framtida studier hade man även kunnat ha med en tredje grupp som får göra något 

annat, som till exempel skriva ner sina tidigaste minnen eller vad personen gör på sin fritid, då 
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det är möjligt att bara göra något kan ha en effekt på välbefinnandet. Forskning av James 

Pennebaker som är professor vid Texas University har dock visat att bara skriva om ytliga 

ämnen ger inte några fysiska, psykiska och beteendemässiga förändringar. Det är det 

emotionella skrivandet som verkar ha en effekt (Pennebaker, 1997).  

Distriktssköterskorna är en kvinnodominerad grupp, på grund av detta hade det varit 

intressant att se om även en mansdominerad arbetsplats hade gett liknande resultat. I framtida 

forskning hade man till exempel kunnat jämföra en mansdominerad arbetsplats med en 

kvinnodominerad.  

Det hade även varit intressant att jämföra olika självhjälpstekniker för att se vilka som 

fungerar bäst. Om de fungerar bäst i kombination, om de kan lindra vid depression eller vad 

som händer då antidepressiva medel kombineras med självhjälpstekniker vid depression? 

Avslutning 

  Resultaten från denna studie ger stöd åt tanken att det med så enkla medel som en 

hemuppgift går att öka positiv affekt och minska depressiva symptom hos en grupp 

distriktssköterskor. Visar det sig även i framtida studier att det går att öka människors 

välbefinnande med hjälp av en hemuppgift kan detta komma att bli en metod som 

framgångsrikt kan användas i många olika situationer. Till exempel för att öka anställdas 

välbefinnande och arbetstillfredsställelse, i kombination med både psykisk och fysisk 

behandling, för att öka välbefinnandet hos individer som känner sig nere och behöver ett nytt 

sätt att se på livet och i utbildning där människans hälsa är i centrum. Det kan också bli en 

teknik som kan användas i kombination med annan behandling för att lindra depression. Det 

är mer oklart om det går att öka livstillfredsställelsen med hjälp av en självhjälpsteknik under 

fyra veckor, föreliggande studie gav inte stöd åt denna tanke. Att det gick att öka den positiva 

affekten hos distriktssköterskorna kan ha minskat en eventuell oro angående det aktuella 

hälsovalet som påverkar vården i Skåne. Det är möjligt att självhjälpstekniker därför skulle 

kunna ge positiva resultat med en liknande yrkesgrupp och underlätta i andra 

förändringsprocesser. Men på grund av det låga antalet deltagare och att resultaten inte 

uppvisade några skillnader mellan grupperna på eftermätningarna så bör resultaten replikeras 

för att ytterligare slutsatser rörande detta ska kunna dras. 

För att förhindra att människor hamnar i svåra emotionella situationer som en 

depression kan det vara viktigt att sätta in ett förebyggande arbete där man fokuserar på 
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människors styrkor och positiva saker i livet istället för att fokusera på att bota lidande då det 

uppkommer. Detta är ett nytt och viktigt synsätt. Vi måste bota lidande men det går också att 

förhindra att lidande uppkommer. Om vi förändrar vårt sätt att tänka på våra liv, blir 

tacksamma för det vi har och börjar leva mer i nuet så finns det också en chans att vi skapar 

vår egen varaktiga lycka, men det krävs att vi anstränger oss.  

Risken finns att den positiva psykologin kan bli en psykologi för de som redan har det 

bra ställt. För de människor som lever i fattigdom så räcker det inte med att de förändrar sitt 

synsätt för att bli lyckligare, för dem gäller det att först tillfredsställa basbehoven i livet. Men 

samtidigt kan en positiv inställning ge hopp till människor som har det svårt och få dem att tro 

på en bättre framtid. Även för de som inte lever under bra förhållanden kan forskningen om 

”lyckliga” människor och utvecklingen av tekniker som bygger på den positiva psykologin 

hjälpa dessa individer att ta sig ur sin svåra situation. Vet vi vad de personerna med högt 

välbefinnande gör för att vara lyckliga så kan vi också börja förändra andra människors liv i 

den riktningen.  
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Appendix 

 

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning 

Mitt namn är Åsa Bankert och jag ska i vår skriva min masteruppsats i 
psykologi vid Lunds universitet. Jag kommer i samband med denna uppsats 
att utföra en undersökning och för att kunna utföra denna behöver jag Din 
hjälp! 

Uppsatsen kommer att behandla det aktuella fältet positiv psykologi som 
baseras på vetenskapliga studier av människors styrkor, välbefinnande och 
optimalt fungerande. Mer specifikt kan sägas att min undersökning kommer 
att beröra huruvida det finns ett samband mellan att göra enkla övningar 
hemma vilka fokuserar på positiva saker som hänt under dagen och ett ökat 
mentalt välbefinnande. 

Undersökningen har godkänts av primärvårdschef Benny Ståhlberg. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och du har som deltagare 
möjligheten att avsluta undersökningen när du så önskar. Dina uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt. 

Trisslotter kommer att lottas ut till flera deltagare. 

Är du intresserad av att delta så skicka ett mail till mig senast fredagen den 
20 mars så kommer jag att skicka fortsatt information. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 
Åsa Bankert 
 
Mail: asa_bankert@hotmail.com 
Adress: Parternas Gränd 71, 226 47 LUND 
Telefon: 046-211 88 72, 070-974 12 54 



 

Bakgrundsformulär 
 
Kön:       □ Kvinna 

        □ Man 

 

Ålder:      □ 18-25 

        □ 26-35 

        □ 36-45 

        □ 46-55 

        □ 56-65 

        □ 66 ≥ 

 

Civilstånd:      □ Gift/sambo 

        □ Särbo 

        □ Singel 

 

Sysselsättningsgrad:  □ ≤ 25 % 

        □ 26-50 % 

        □ 51-75 % 

        □ 76-99 % 

        □ 100 % 

 

Född:       □ i Sverige 

        □ i annat land



 

PANAS 

Detta formulär består av ett antal ord som beskriver olika känslor och emotionella 
upplevelser. Läs varje påstående och indikera till vilken grad du under senaste veckan känt 
på det sätt som påståendet anger. Markera ditt svar i utrymmet bredvid påståendet. Använd 
följande skala när du anger dina svar: 

     

                   1 = Väldigt lite eller inte alls 

                   2 = Lite 

                   3 = Varken för lite eller för mycket 

                   4 = Ganska mycket 

                   5 = Extremt mycket 

 

 

Intresserad  _____      Irriterad    _____ 

Stressad   _____           Alert      _____ 

Exalterad   _____                     Skamsen    _____  

Upprörd   _____                     Inspirerad    _____  

Stark    _____                     Nervös     _____ 

Skyldig    _____      Bestämd    _____  

Skrämd    _____                 Uppmärksam   _____ 

Fientlig    _____                      Skakis     _____ 

Aktiv    _____                  Entusiastisk   _____  

Stolt     _____           Rädd      _____  

 

 



 

SLS 

Nedan följer fem påståenden som du kan hålla med eller inte hålla med om. Med hjälp 
av nedan presenterade svarsalternativ var vänlig att indikera hur du upplever dessa 
påståenden. Försök vara så öppen och ärlig i dina svar som möjligt.  

 

1   Håller väldigt mycket inte med 

2   Håller inte med 

3   Håller delvis inte med 

4   Håller varken med eller inte med 

5   Håller delvis med 

6   Håller med 

7   Håller med väldigt mycket       

   

1. På de flesta sätt är mitt liv nära mitt ideal.  1     2     3     4     5     6     7 
 

2. Förhållandena i mitt liv är utmärkta.    1     2     3     4     5     6     7 
 

3. Jag är nöjd med mitt liv.        1     2     3     4     5     6     7 
 

4. Än så länge har jag uppnått de viktiga    1     2     3     4     5     6     7 
saker som jag har velat ha i livet. 

 
5. Om jag kunde leva om mitt liv så skulle jag  1     2     3     4     5     6     7 

nästan inte förändra någonting. 

 

 

 

 

 



 

GHQ 28 

Välj det svar som BÄST BESKRIVER hur du mått under den senaste månaden.  

1. Har du på senaste tiden kunnat engagera dig i dina vanliga dagliga aktiviteter? 

1. Mera  

 

2. Samma som 
vanligt 

3. Mindre än 
vanligt 

4. Mycket 
mindre än 
vanligt 

2. Har du på senaste tiden tyckt att allting tar knäcken på dig? 

1. Inte alls 2. Inte mer än 
vanligt 

3. Något mer än 
vanligt 

4. Mycket mer än 
vanligt 

3. Har du på senaste tiden ibland tyckt att du inte kan göra någonting för att du är 
”dålig i nerverna”? 

1. Inte alls  2. Inte oftare än 
vanligt  

3. Något oftare än 
vanligt  

4. Mycket oftare 
än vanligt 

4. Har du på senaste tiden tyckt att du på det stora hela klarat saker och ting bra? 

1. Bättre än 
vanligt  

2. Ungefär som 
vanligt  

3. Sämre än 
vanligt  

4. Mycket sämre 
än vanligt 

5. Har du på senaste tiden känt behov av något stärkande (vitaminer eller något 
liknande)? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

6. Har du känt dig ständigt pressad? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

7. Har du på senaste tiden känt dig helt bra och vid god hälsa? 

1. Bättre än 
vanligt  

2. Samma som 
vanligt  

3. Sämre än 
vanligt  

4. Mycket sämre 
än vanligt 

8. Har du på senaste tiden tyckt att tanken på att ta livet av dig återkommit i dina 
tankar? 

1. Absolut inte  2. Det tror jag 
inte  

3. Det har 
föresvävat mig  

4. Ja, absolut 



 

9. Har du på senaste tiden haft frossbrytningar eller värmesvallningar? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

10. Har du på senaste tiden tänkt på möjligheten att göra av med dig själv? 

1. Absolut inte  2. Det tror jag 
inte  

3. Det har 
föresvävat mig  

4. Ja, absolut

11. Har du på senaste tiden känt dig kapabel att fatta beslut? 

1. Mer än vanligt  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mindre 
än vanligt  

4. Mycket mindre 
än vanligt 

12. Har du på senaste tiden känt dig rädd eller panikslagen utan egentlig anledning? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

13. Har du på den senaste tiden haft huvudvärk? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

14. Har du på senaste tiden varit så orolig så att du har sovit för lite? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

15. Har du på senaste tiden känt dig värdelös? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

16. Har du på senaste tiden kommit på dig med att önska att du vore död? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

17. Har du på senaste tiden känt att du i en del sammanhang spelar en betydelsefull 
roll? 

1. Mer än vanligt  2. På samma sätt 
som vanligt  

3. Mindre än 
vanligt  

4. Mycket mindre 
än vanligt 

18. Har du på senaste tiden tyckt att livet är helt hopplöst? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 



 

19. Har du på senaste tiden haft en känsla av spänning eller tryck i huvudet? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanlig

20. Har du senaste tiden känt dig slutkörd och vissen? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

21. Har det tagit längre tid för dig att göra saker den senaste tiden? 

1. Snabbare än 
vanligt  

2. Samma som 
vanligt  

3. Längre än 
vanligt  

4. Mycket längre 
än vanligt 

22. Har du på senaste tiden varit nöjd med det sätt på vilket du utfört dina uppgifter? 

1. Mer nöjd än 
vanligt  

2. Samma som 
vanligt  

3. Mindre nöjd än 
vanligt  

4. Mycket mindre 
nöjd 

23. Har du på senaste tiden tyckt att livet inte är värt att leva? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

24. Har du på senaste tiden kunnat hålla dig sysselsatt? 

1. Mer än vanligt  2. Samma som 
vanligt  

3. Mindre än 
vanligt  

4. Mycket mindre 
än vanligt 

25. Har du på senaste tiden sovit oroligt? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

26. Har du på senaste tiden känt dig ständigt spänd och nervös? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

27. Har du på senaste tiden känt dig sjuk? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt 

28. Har du på senaste tiden blivit retlig eller på dåligt humör? 

1. Inte alls  2. Inte mer än 
vanligt  

3. Något mer än 
vanligt  

4. Mycket mer än 
vanligt

 


