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Abstract 
The aim with this thesis was to clarify if practical art making activities at Sunderby 
Folkhögskolas Konstskola have a positiv impact on the art students' health and wellbeing 
and, if so, how this appear. With a questionnaire based on a Swedish version of the 
Perceived Stress Scale (PSS) the individual stress levels was measured and through semi 
structured interviews answers to the following questions were sought: What stress reducing 
and rehabilitating potential does Konstskolans ordinary education include? Are there 
differences among the art students with respect to stress, creativity, lifequality/wellbeing 
today in comparison with before the art studies? and Has the background variables any 
impact on how the art students experience and estimate stress? The results showed a vague 
negative correlation between stress level and age and between stress level and prior art 
making activities. The interviews confirmed several positive health effects through art 
making in terms of developing coping strategies, creativity, and wellbeing.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att klargöra om de konstskapande aktiviteterna vid 
Sunderby Folkhögskolas Konstskola har hälsofrämjande effekter på Konstskolans elever och 
hur dessa i så fall yttrar sig. En enkät baserad på en svensk version av Perceived Stress Scale 
(PSS) användes för att mäta individuella aktuella stressnivåer och genom semistrukturerade 
intervjuer söktes svar på frågorna: Vilken stressreducerande och rehabiliterande potential 
har Konstskolans ordinarie utbildning? Finns det skillnader i studenternas relationer till 
stress, kreativitet och livskvalitet/välbefinnande idag jämfört med innan konststudierna? 
samt Har bakgrundsvariablerna betydelse för de studerandes stressnivå och hur de 
upplever och värderar stress? Resultaten visade på ett svagt negativt samband mellan 
stressnivå och ålder respektive omfattning av tidigare konstnärlig aktivitet. Intervjuerna 
bekräftade hälsofrämjande effekter av konstskapande aktiviteter i termer av utveckling av 
copingstrategier, kreativitet och välbefinnande.  

 
Nyckelord: coping, stress, konstterapi, konstskapande, Perceived Stress Scale (PSS) 
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Inledning 
Alla människor upplever närmast dagligen stress i olika grad och har individuella strategier, 
både medvetna och omedvetna, för att hantera den. Strategierna styr stressens effekter och 
de långsiktiga konsekvenserna för individen. Majoriteten av vuxna i vårt samhälle känner 
förmodligen till något av begreppen att ”gå i väggen”, utbrändhet, utmattningssyndrom eller 
utmattningsdepression antingen genom egna erfarenheter av utmattningsdiagnoser eller 
genom att någon i bekantskapskretsen har drabbats av någon stressrelaterad sjukdom. 
Begreppet utbrändhet har fått innefatta många stressrelaterade sjukdomstillstånd med 
varierande allvarlighetsgrad (Bengtsson, 2006). Rehabiliteringsåtgärder kan ge olika effekt 
för olika individer, vilket har motiverat utvecklandet av individuellt utformade 
rehabiliteringsprogram, där samarbete mellan olika företag, samhällsinstanser och 
medicinska verksamheter inom kommuner har främjats. Inom Luleå kommun har till 
exempel flera hälsofrämjande projekt utformats under åren i samarbete mellan olika 
kommuninstanser och Sunderby Folkhögskola. 

Sunderby Folkhögskola 
Sunderby Folkhögskola i Luleå kommun har ett utbildningsutbud, som i stort stämmer 
överens med de generella ramarna för Folkhögskoleverksamheten i Sverige. Förutom de 
allmänna inriktningarna, som syftar till att ge de studerande allmän behörighet till högre 
teoretiska studier, har Sunderby Folkhögskola även en konstinriktad utbildning; 
Konstskolan. Den har verkat sedan 1963 och syftar i första hand till att ge studenterna 
förberedande kompetens för högre konstutbildning. Konstskolans undervisning följer 
devisen att upptäcka, att uppleva och att ta ställning till och påverka sin egen situation. 
Sedan ca tio år tillbaka har Sunderby Folkhögskola, i samverkan med Norrbottens läns 
landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetat med kulturaktiviteter som 
instrument för kompetenshöjning, rehabilitering, höjning av livskvalitet och återanpassning 
till arbetsliv för olika målgrupper av individer. De olika projekten/verksamheterna har 
utformats beroende på målgrupp och syfte, men den gemensamma nämnaren för 
majoriteten av projekten har varit fokuseringen på det konstskapande inslaget i 
verksamheterna och de effekter den praktiserade konstutövningen har haft för individernas 
rehabilitering, livskvalitet och återanpassning. Dessa verksamheter har legat utanför ramen 
för den ordinarie Konstskolans verksamhet, som oberoende av de olika hälsoprojekten har 
fortgått i sin ordinarie form. 

Tidigare forskning 

 Stressforskning - fokus på friskfaktorer 
Inom stressforskningen visas att förutsättningarna för att en individs 
stresshanteringssystem (copingstrategier) ska fungera bygger på utvecklingen av en 
medvetenhet om den egna stressreaktionen i relation till omvärlden och en visshet om att 
kontrollen för att förändra reaktionen ligger hos individen själv (Carlsson, Fridh, & 
Hovbrandt, 2006; Brattberg, 2006). En viktig förutsättning för en fungerande 
stresshanteringsstrategi, som också är relaterad till medvetenhet och kontroll är insikten 
om bakomliggande faktorer och deras påverkan på individens stressreaktion. Reflektionen 
över varför individen ständigt hamnar i samma reaktionsmönster kan skapa medvetenhet 
om hur tankar och resonemang är om omvärlden, den egna situationen och individens 
livsmönster. Detta självgranskande förhållningssätt skapar nya vägar för att bryta negativa, 
destruktiva beteendemönster som genom livslång träning har automatiserats (Brattberg, 
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2006; Carlsson et al., 2006). En annan förutsättning för en hållbar stresshanteringsstrategi är 
att skapa balans mellan de situationer som upplevs som stressande i relation till tiden som 
avsätts för återhämtning och vila (Carlsson et al., 2006).  
 
Att identifiera stressorerna, de individuella situationer och miljöer som framkallar stress, 
ökar också individens självinsikt och därmed möjligheter att bryta invanda 
beteendemönster (Brattberg, 2006). Om upplevelsen av krav och uppgifter ter sig 
övermäktig skapas ett tillstånd av vanmakt hos individen, där känslan av mening går 
förlorad. Upplevelsen av meningsfullhet i livet är av betydelse för förmågan att hantera 
stress (Bengtsson, 2006) och den återskapas bland annat genom att sätta rimliga gränser för 
sig själv, sänka kraven, lyssna till egna behov och förenkla tillvaron genom att dela upp 
problem i mindre delar. Detta gör det lättare att överblicka situationen, skapa realistiska 
mål, prioritera och fatta konstruktiva beslut (Brattberg, 2006; Blomgren Larsson, 2004). 
Genom att sätta upp realistiska, genomförbara mål, som kan uppfyllas, och genom att kunna 
ta ställning i olika frågor och sedan fatta beslut skapas en känsla av utveckling. Det statiska 
stresstillståndet bryts och känslan av att nå resultat och att lyckas med något infinner sig. 
Rotter (1966) menar att återkommande belöningar ökar en individs internal locus of 
control, känslan av att själv styra över sitt liv och sitt öde, samtidigt som negativa händelser 
ökar individers external locus of control, känsla av vanmakt och hjälplöshet. Forskning 
visar att external locus of control leder till lägre känsla av välbefinnande (Larson, 1989) och 
ökar risken för depression (Hahn, 2000; Twenge, Zhang, & Im, 2004). Studier visar också att 
individer med external locus of control upplever större oro (Kilpatrick, Dubin & Marcotte, 
1974) och har en försämrad förmåga att hantera stress (Krause & Stryker, 1984). Smith 
(1989) menar att träning av internal locus of control ger individer större självförtroende 
och tro på sin egen förmåga samt att träning av generaliserbara copingstrategier och 
tankesätt genererar coping i många olika situationer. Även Hacking, Secker, Spandler, Kent 
och Shenton (2008) har kommit fram till att intränade kognitiva hanteringssystem för stress 
fungerar i nya stressituationer. Om individen medvetet kan styra om sina känslor inför 
stressande eller negativa situationer har de utvecklat effektiva copingstrategier (Dalebroux, 
Goldstein, & Winner, 2008). 
 
Att förändra sin livsstrategi är ett omfattande uppdrag som kräver stark motivation 
(Carlsson et al., 2006). Vid svår stress, som vid utmattningssyndrom, kan 
förändringsprocessen upplevas som en överlevnadsstrategi och är därför starkt 
motiverande för individen (Brattberg, 2006). Blomgren Larsson (2004) menar att lustfyllda 
aktiviteter utan krav avleder stress temporärt och att positiva upplevelser skapar positivare 
förhållningssätt, vilket stödjer ombyggnaden av individens livsstrategi och förändringen av 
hans/hennes tanke- och beteendemönster. Rekreativa aktiviteter tillåter en individ att 
koppla av och återhämta sig och har ett personligt värde för individen. De olika värdena 
delas upp i ett konkret värde som leder till resultat och ett symboliskt värde som är positivt 
eller negativt laddat och grundas på associationer, minnen och känslor. Ett tredje värde är 
självbelöning, vilket innebär att aktiviteten är belönande i sig själv och ger upphov till lust 
och njutning (Persson, Erlandsson, Eklund, & Iwarsson, 2001).  
 
Socialt stöd har visat sig ha betydelse för individers förmåga till coping och välbefinnande 
(Collie, Bottorff, & Long, 2006; Hacking et al., 2008; Reynolds, 2002; Reynolds, Vivat, & Prior, 
2008). Gemenskap, tillhörighet samt ett öppet socialt klimat främjar utvecklandet av 
effektiva copingstrategier och kan fungera som en buffert för olika stressrelaterade 
påfrestningar (Socialstyrelsen, 2003).   
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 Konstskapande aktiviteter som verktyg för stresshantering 
Konstnärligt skapande används i rehabilitering för att skapa mening i tillvaron och 
förståelse för individens livssituation (McMurray & Schwartz-Mirman, 2001; Reynolds & 
Prior, 2003). Genom de kreativa aktiviteterna får individen hjälp att sortera bland intrycken 
för att skapa en känsla av kontroll i en annars kaotisk tillvaro (Reynolds, 2002). Studier där 
kreativt skapande har använts som verktyg för rehabilitering har visat att det hjälper 
deltagarna att fokusera på positiva livserfarenheter. Lustfyllda aktiviteter avleder 
stressbesvär tillfälligt och positiva upplevelser skapar positivare förhållningssätt, både när 
det gäller humör och känslor (Blomgren Larsson, 2004; Curl, 2008; Stuckey & Nobel, 2010). 
Aktiviteterna ökar individernas självvärdering och stärker deras identitet genom att vara 
lagom utmanande och samtidigt genomförbara, vilket skapar en känsla av tillfredställelse 
av att lyckas med ett uppdrag, att nå målet. Aktiviteterna fungerar också som en bevarare 
av individens sociala identitet (Collie et al., 2006) och ger en möjlighet att uttrycka sina 
känslor på symbolisk väg (Reynolds & Lim, 2007; Sholt & Gavron, 2006). Konstskapande 
aktiviteters sociala värde och hälsofrämjande effekter poängteras i flera studier. De sociala 
värdena innefattar gemenskap och tillhörighet, men också den rumsliga miljön, som 
atmosfär och stämning (Collie et al., 2006; Hacking et al., 2008; Reynolds, 2002; Reynolds et 
al., 2008). De skapande aktiviteterna fungerar som verktyg för individen att uttrycka och 
släppa fram känslor i en miljö där individen upplever sig som sedd och förstådd, vilket 
upplevs förlösande (Collie et al., 2006). Effekterna visar sig bland annat genom känslan av 
trygghet och ökat välbefinnande. Reynolds (2002) menar att kreativt skapande kristalliserar 
symboliska och/eller metaforiska meningar hos individen och att dessa insikter är 
relevanta för individens copingstrategier.  
 
Fokuseringen på positiva upplevelser startar en utforskande, lösgörande och läkande 
process, som främjar välbefinnande och livskvalitet (Bar-Sela, Atid, Danos, Gabay, & 
Epelbaum, 2007; Hamre, Witt, Glockmann, Ziegler, Willich, & Kiene, 2007; Stuckey & Nobel, 
2010; Reynolds, 2002). Användandet av konstskapande aktiviteter hjälper individen att 
formulera en identitet, som inte bara fokuserar på sjukdomsbilden. Kreativitet, fantasi och 
skapande öppnar upp den inneboende förmågan till läkande och individens ensidiga 
identifiering med sjukdom och symptom förändras till en mer holistisk inställning, där fler 
positiva delar av personens inneboende potential lyfts fram och får ta plats i självbilden 
(Stuckey & Nobel, 2010). Asmussen (2004) förklarar processen med att kreativa aktiviteter 
hjälper individen att bryta fixeringen på det onda, sjukdom och stress. När fokuseringen 
istället ligger på skapandet och den konstnärliga aktiviteten, där individen ingriper fysiskt 
och själv skapar förändringar, blir berörd och tar ställning, grundläggs en insikt om 
möjligheten att bryta den statiska stressen för en stund. Individen förankrar en tro på sin 
egen inneboende kraft till förändring och delaktighet i sitt tillfrisknande. Reynolds (2002) 
beskriver det kreativa engagemanget som ett kraftfullt terapimedium, eftersom den fysiska 
aktiviteten skapar en kronologisk dokumentation, som konkret visualiserar individens 
utveckling och resa. Dessutom skapas en positiv mental stimulering genom den egna 
förmågan att kunna förtränga smärta för en stund och därmed resa sig över sjukdomen. 
Aktiviteterna tydliggör värden i livet som har blivit åsidosatta och skapar möjlighet att 
formulera nya mål och meningar med livet. Sammantaget skapar aktiviteterna 
förutsättningar för individens återhämtning och utforskande av långsiktiga och mångsidigt 
användbara kognitiva system för stresshantering (Reynolds, 2002; Hacking et al., 2008).  
 
Skapande aktiviteter handlar om att lära sig att inse och att ta ställning för och emot, vilket 
innebär att medvetet stanna upp och betrakta omvärlden och sig själv. Detta ökar 
närvarokänslan och förtydligar det egna sättet att tänka (Blomgren Larsson, 2004). Inom 
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konstskapande aktiviteter kallas den medvetna närvaron ofta för flow (Csíkszentmihályi, 
1992). Flow hjälper individen att flytta fokus från oro och stress till det pågående nuet. 
Genom att närvara i nuet, klarnar tanken och medvetenheten om de sensoriska intrycken 
förstärks, vilket ger individen en känsla av sensorisk vitalitet (Reynolds & Prior, 2006). En 
människa som befinner sig i ett skapande flow har en känsla av självsäkerhet och kontroll 
och är inte rädd för misslyckanden, utan tvärtom stimulerar tillståndet individen att prova 
nya utmaningar och utveckla nya färdigheter. Inom stressrehabiliteringen kan dessa 
färdigheter handla om utvecklandet av handlag inom olika skapande discipliner, vilket 
stärker självförtroendet och känslan av kontroll, dvs. att individen själv styr över sitt liv 
(Reynolds & Vivat, 2006). Det kan också handla om mentala färdigheter, som utveckling av 
nya copingstrategier för stress genom att kreativiteten uppmuntrar flexibla och 
mångfacetterade lösningar. Flow är kopplat till välbefinnande genom att tillståndet gynnar 
starka känslor av fullbordande och självbestämmande. Reynolds och Prior (2006) menar 
därför att det är av vikt att individer erbjuds möjligheter att uppleva flow och kreativa 
äventyr, eftersom de hjälper individen att ifrågasätta sin dåliga självvärdering och därmed 
gynnar ökat självförtroende. Då det inger individen känslan av kontroll och genom att äga 
sina framgångar bidrar de kreativa aktiviteterna därmed till psykologisk tillväxt för 
individen.   
 
Studier visar på att mindfulness och andra typer av meditation har resulterat i positiva 
psykologiska effekter samt reducerad stress och depression (Bar-Sela et al., 2007; Nygren, 
Sköld, Wahlberg, & Åsberg, 2006; Schenström, Rönnberg, & Bodlund, 2006). Monti, Peterson, 
Kunkel, Hauck, Pequignot, Rhodes och Brainard (2006) menar att mindfulness tillsammans 
med art theraphy (MBAT) skapar tillfälle för både verbala och icke verbala uttryckssätt, 
vilket, i sin tur, genererar möjligheter för individen att observera och värdera sina 
erfarenheter. Denna process skapar en känsla av kontroll, ökar livskvaliteterna och 
utvecklar individens copingstrategier.  
 
Internationell forskning där kreativa konstskapande aktiviteter används vid rehabilitering 
har visat på goda resultat. Sammanställningar av studier motiverar behovet av att införa 
långsiktiga insatser av sådant slag i ett tidigt skede i rehabiliteringen (Reynolds et al., 2008). 

Problemformulering 
De hälsoprojekt Sunderby Folkhögskola har genomfört under ett flertal år tillsammans med 
olika instanser inom Luleå kommun har bestämts utifrån kortsiktiga behov, utan 
kontinuerlig och långsiktig arbetsplanering. Det har uppstått ett behov av att granska de 
förutsättningar som gällde under hälsoprojekten och samla de erfarenheter som har gjorts. 
Det saknas vetenskapliga utvärderingar, som kan bekräfta de positiva resultat som 
projekten påstås ha gett. Utvärderingar som visar på positiva effekter av praktiskt 
konstskapande för rehabilitering måste kunna presenteras för att framtida 
samarbetsprojekt ska kunna motiveras. Konstskolan har heller aldrig utvärderats med 
avseende på de hälsoeffekter, som den praktiska konstutövningen kan ha haft för 
studenterna. Eftersom det är de informella erfarenheterna av skolans hälsofrämjande 
effekter, som har legat till grund för hälsoprojekten är en systematisk utvärdering viktig. 
Det finns således ett samhällsintresse och ett intresse hos de aktiva 
rehabiliteringsinstanserna att de satsningar som görs på stressrehabilitering är effektiva.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att klargöra om de praktiska konstskapande 
aktiviteterna i utbildningen vid Sunderby Folkhögskola har några hälsofrämjande effekter 
på dess elever och hur dessa i så fall yttrar sig.  
 
Frågeställningar: 
1. Vilken stressreducerande och rehabiliterande potential har Konstskolans ordinarie  
 utbildning?  
2. Finns det skillnader i elevernas upplevelse av begreppen stress, kreativitet och   
 livskvalitet/välbefinnande idag jämfört med innan konststudierna?  
3. Har bakgrundsvariablerna kön, ålder, årskurs samt tidigare erfarenhet av   
 konstskapande betydelse för elevernas stressnivå och hur de upplever och värderar  
 stress?  
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Teoretisk referensram 

Stress  

 En medicinsk förklaringsmodell 
Individen kan utsättas för stressreaktioner flera gånger om dagen, men med olika grader av 
allvar och intensitet. När faran/hotet har undanröjts har individen återhämtat sig och 
kunnat återgå till sina ordinarie aktiviteter.  
 
En medicinsk förklaringsmodell av stress utgår från den fysiologiska process, som sker i en 
stressituation. Fysiologisk stress är en akut mobilisering av kroppsfunktionerna, en 
fysiologisk anpassning, för att möta olika fysiska eller psykiska påfrestningar antingen 
genom kamp för att övervinna ett hot (så kallade stressorer eller stressfaktorer) eller för att 
undkomma det (Vetenskapsrådet, 2002a; Stress, u.å.; Währborg, 2002). Denna 
försvarsmekanism utlöses i alla situationer, som individen upplever innehåller nya eller 
oväntade stimuli och den förväntade upplevelsen inte stämmer överens med den faktiskt 
upplevda (Ekman & Arnetz, 2005).  
 
Försvarsreaktionen är en uråldrig funktion som fortfarande fungerar på det sätt den är 
avsedd, dvs. som en nyttig och funktionell reaktion för överlevnad då individen står inför 
reella hot. Stressystemet är utformat för en explosiv kortvarig aktivering, som ska avlösas av 
en period av vila och återhämtning. Om personen inte kan lösa den hotande situationen 
genom en fysisk åtgärd (kamp eller flykt) och inte har mentala strategier (copingstrategier) 
för att bryta stressprocessen kvarstår hotet och stressreaktionen fortgår, vilket innebär att 
den långvariga stressen så småningom resulterar i negativa psykiska och fysiska effekter 
(Ljung & Friberg, 2004).  
 
Denna reaktionsprocess beskrevs på 1950-talet av den kanadensiske stressforskaren Hans 
Selye och fick först benämningen GAS (General Adaptation Syndrome) och kallades senare av 
Selye för Stressyndromet (refererad av Egidius, 2008). Selye (1978) delade in stressreaktionen 
i tre faser; nämligen alarmfasen, motstånds-/resistensfasen och utmattningsfasen. Vid 
alarmfasen aktiveras hormoner som adrenalin och noradrenalin. Puls och blodtryck ökar, 
musklerna spänns och sinnena skärps. Det är i denna fas kroppen förbereder sig för kamp 
eller flykt. Individen väljer reaktionsstrategi utifrån hur hotet/påfrestningen bedöms kunna 
hanteras. Om individen inte får utlopp för den uppsamlade energi som alarmfasen genererar 
inträder motstånds-/resistensfasen. Denna fas utmärks av en känsla av uppgivenhet som 
aktiverats av hormonet kortisol, vars uppgift är att öka kroppens förmåga att uthärda 
stressen. Individen kan uppleva att stressen minskar, men det är en bedräglig känsla 
eftersom kortisolproduktionen är kroppens sätt att anpassa sig till stressen, som oförminskat 
pågår. Om individen upplever att den aktuella situationen inte går att lösa med de resurser 
som finns tillgängliga (mentala eller fysiska) kommer ingen återhämtning att ske, vilket till 
slut resulterar i nästa fas som är utmattningsfasen (Selye, 1978). I detta skede uppkommer ett 
tillstånd av psykisk och fysisk utmattning, som kronisk trötthet, sömnproblem, 
minnessvårigheter, humörsvängningar och depression (Ljung & Friberg, 2004). Denna fas kan 
utmynna i allvarliga och långvariga psykiska och fysiska symptom som, i sin tur, kan leda till 
kollaps och i värsta fall dödsfall (Selye, 1978; Währborg, 2002; Egidius, 2008). Exempel på 
fysiska effekter som går att koppla samman med en hög stressnivå under lång tid är 
uppkomsten av högt blodtryck, hjärtinfarkt, övervikt, diabetes, blodfetthöjning, psoriasis 
samt långvarig smärta (Stress, u.å.). All stress är inte farlig. En stressreaktion blir skadlig 
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först när den är långvarig (månader) och ingen återhämtning sker (Stressmottagningen, 
2010; Ljung & Friberg, 2004). I lagom mängd och under en kortare tidsperiod kan stress 
fungera som prestationshöjande både vid fysiska och psykiska utmaningar (Selye, 1978; 
Ljung & Friberg, 2004).  

 En psykologisk förklaringsmodell  
I en psykologisk förklaringsmodell av stress är utgångspunkten att stress uppstår i 
samspelet mellan individ och omvärld. Det avgörande blir då individens sätt att klara en 
påfrestning, det vill säga hans/hennes förmåga till coping (Lazarus, 1984; Vetenskapsrådet, 
2002a; Stressmottagningen, 2010). Denna modell, som introducerades 1966 av Richard S. 
Lazarus, professor i psykologi vid University of California ett decennium efter Selyes 
fysiologiska modell tar större hänsyn till den individuella, subjektiva tolkningen av stress 
(Lazarus, 1984). Det innebär att individens uppfattning om, och upplevelse av, stressorer 
påverkar både vilken styrka den fysiologiska reaktionen (stresseffekten) får hos individen 
och vilket subjektivt värde (hur allvarlig) stressreaktionen bedöms vara av individen 
(Währborg, 2002). En illustration av skillnaden mellan de två parametrarna styrka och 
värde kan visas genom följande exempel. Om en individ försover sig en morgon startar den 
automatiska fysiologiska stressreaktionen med bland annat hög puls, 
koncentrationssvårigheter och tunnelseende. Det kan vara en stark fysiologisk reaktion, 
men bedömningen av hur allvarlig konsekvens försovningen får avgör värderingen av 
stressreaktionen och därmed möjligheten att hantera situationen. Detta mer komplexa 
synsätt på stress försvårar en generell definition av begreppet stress, eftersom den 
subjektiva uppfattningen och upplevelsen av stress dels varierar mellan personer och dels 
från situation till situation beroende på den sammantagna påfrestningen på individen vid 
det specifika tillfället. Währborg (2002) menar att: "Vad som orsakar stress är således inte 
en bestämd faktor. Snarare betraktas individen, hennes varseblivning, tolkning och 
motivation, som avgörande för vilken den slutliga reaktionen blir" (s. 39). 
 
Komplexiteten hos orsakssambanden bakom stressrelaterade sjukskrivningar gör det svårt 
att ge enkla förklaringar till att individer blir sjuka. Många av förklaringarna hänger 
samman med samhällsförändringar och deras effekter på bland annat arbetsmiljö och andra 
arbetsrelaterade faktorer. Lidwall och Skogvall Thoursie (2000) menar att kombinationen av 
större produktionskrav och allt högre krav på individens kompetens kan förklara den höga 
andelen sjukskrivna av den äldre arbetskraften. Bäckman (2001) menar att det finns stöd för 
att göra en koppling mellan dålig arbetsmiljö och arbetsrelaterade besvär för de 
arbetsaktiva samhällsmedborgarna samt att det finns fog för att anta att nedskärningar 
inom vård, skola och omsorg hänger samman med de ökade sjuskrivningarna. Andra 
förklaringar har ett mer kognitivt förhållningssätt. I forskning kring utbrändhet markeras 
några organisationsfaktorer, som genomgående har haft betydelse för uppkomsten av 
utbrändhet, som exempelvis höga krav, men också brist på kontroll och bristande socialt 
stöd eller gemenskap (SBU, 2003; Währborg, 2002). En generell faktor som bidrar till 
utmattningsdiagnoser är när individens upplevelse av meningsfullhet i livet har gått 
förlorad. Detta är anledningen till att individer kan insjukna i utmattningssjukdomar, utan 
att till exempel arbetsbelastning eller arbetsstruktur har varit orsaken. Exempel på 
drabbade i denna kategori är arbetslösa, långtidssjukskrivna och hemmafruar (Bengtsson, 
2006).  
 
Bandura (1997) menar att det finns tre faktorer som påverkar och är beroende av varandra 
och att dessa tillsammans styr över individens upplevelse och värdering av olika 
stressituationer, nämligen omgivningen, individen och själva reaktionen/beteendet. 
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Eftersom detta samspel är dynamiskt och föränderligt över tid och beroende på situation är 
det av vikt att de planerade stressförebyggande åtgärderna tar hänsyn till alla tre 
faktorerna och att insatser läggs på varje faktor för att ett åtgärdsprogram ska få långvarig 
effekt. Åtgärder i omgivningen kan vara att undanröja stressorer i arbets- och hemmiljön 
genom förbättrad organisation och omfördelning av arbetet. Individuella åtgärder kan vara 
olika kompetenshöjande program för stresshantering. Dessa kan även fungera för att 
dämpa och förändra reaktionen, men i vissa fall krävs även medicinering för att bryta ett 
beteende (Stressmottagningen, 2010).  

 Diagnoser, samhällseffekter och åtgärder 
Diagnosen utbrändhet (eng. burnout) kännetecknas av förlust av engagemang, arbetsglädje 
och målinriktning och upplevs av individen som en emotionell utmattning med känslor av 
hopplöshet. Begreppet utbrändhet har kommit att gälla ett brett spektrum av 
stressrelaterade sjukdomstillstånd, allt ifrån lättare stressrelaterade åkommor till 
utmattningskollapser som får betraktas som livshotande (Bengtsson, 2006). De olika 
benämningarna är kopplade till sjukdomsförloppets olika faser, vilka i de flesta fall följer 
ordningen fysisk trötthet med sömnproblem, intellektuell trötthet med glömska och 
bristande koncentrationsförmåga, social trötthet med irritation och avoghet i kontakterna, 
personlighetsförändringar i riktning mot cynism, arrogans och likgiltighet samt slutligen 
kollaps med total blackout och känsla av att ”gå i väggen” (Egidius, 2008).  
 
Undersökningar gjorda av Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa tillsammans med värk var 
de vanligaste sjukskrivningsorsakerna under 2009. Tillsammans står de för 76 procent av 
alla sjuk- och aktivitetsersättningar bland kvinnor och 65 procent bland män. Denna ohälsa 
orsakar minskad produktivitet och stora kostnader för samhället. För att en 
rehabiliteringsinsats för en långtidssjukskriven ska få positiva resultat krävs en aktiv 
samverkan av flera instanser. Förutom att individen själv är motiverad fordras ett 
samarbete mellan bl a sjukskrivande läkare, Försäkringskassa, arbetsgivare och 
företagshälsovård samt att varje delaktig aktör tar ansvar för sin del i rehabiliteringen 
(Socialstyrelsen, 2004). För att dessa olika insatser och samarbetet dem emellan 
framgångsrikt ska minska antalet långtidssjukskrivna är det avgörande att 
rehabiliteringsinsatserna inleds i ett tidigt skede av sjukskrivningen. I många fall sätts 
rehabiliteringsinsatser in för sent, eller inte alls, under pågående sjukskrivning 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
Forskningen inom detta omfattande område visar att passiv sjukskrivning av individer inte 
är tillräckligt verksamma behandlingsmetoder för att lösa stressproblematiken på lång sikt, 
inte ens tillsammans med antidepressiv medicinering, eftersom grundproblematiken ligger 
i hur individen kognitivt relaterar till omvärlden (Grossi & Perski, 2004; Bengtsson, 2006). 
Olika kognitiva åtgärdsprogram har visat sig skapa goda förutsättningar för rehabilitering. 
Dessa åtgärdsprogram har flera gemensamma mål, som att bryta individens akuta kroniska 
stressituation, att etablera en insikt om orsakerna till att individen hamnat där och att 
skapa möjligheter för individen att hantera sin framtida vardagliga stress genom att hitta 
funktionella förebyggande strategier (Bengtsson, 2006; Carlsson, Fridh, & Hovbrandt, 2006). 
Denna mångsidiga insats ska vara individuellt anpassad, utformad i samband med individen 
och genomföras så snart det av medicinska och andra skäl är möjligt (SFS, 1962:381). 
 
Utredningar gjorda av Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2003) visar att 
det finns en brist på forskning, som har utgångspunkt i den långtidssjukskrivnes perspektiv 
på processerna som leder till och från en sjukskrivning samt hur dessa individer upplever 
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att det är att vara långtidssjukskriven. Den forskning som behandlar stress och dess 
rehabiliteringsformer fokuserar till största del på den medicinska aspekten, vilket beror på 
den medicinska vetenskapens höga status. Detta innebär att de rehabiliteringsåtgärder som 
utformas av Försäkringskassan, eller andra aktörer, framför allt baseras på olika former av 
läkarutlåtanden och diagnoser och inte på individens uttalade behov (Vidman, 2007). 
Socialstyrelsens slutsatser utifrån kvalitativa forskningsstudier visar att rehabiliteringens 
utfall beror på individens eget engagemang och beslutsmöjligheter. Om individen 
uppmuntrats att själv fatta beslut om aktiviteter är förutsättningarna större för att uppnå 
en lyckad rehabilitering. Socialstyrelsen (2001) fastslår också att rehabiliteringsprocessen 
tar olika lång tid för olika individer.  

Coping 
Coping och copingstrategier kan preciseras som de kognitiva och beteendemässiga 
tillvägagångssätt en individ använder sig av för att klara av de prövningar som överskrider 
hans/hennes hanteringsförmåga (Lazarus, 1984). Coping är således individens sätt att 
reducera stress och påfrestningar, antingen genom att eliminera problemet, undvika det 
eller att acceptera och tolerera det. Dessa copingstrategier representerar två olika 
stresshanteringssystem; problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Det 
förstnämnda, problembaserad coping, innebär att individen antingen försöker förändra 
miljön för att minska stressorerna, öka sina egna resurser och ansträngningar för att 
eliminera problemet, eller undvika situationer där stressen uppkommer. 
Emotionsfokuserad coping innebär att individen försöker förändra sina känslor och sin 
kognitiva inställning inför stressorerna och den stressande situationen (Lazarus, 1984). 
Problem- och emotionsfokuserad coping sker sällan var för sig, utan används oftast i 
samverkan (Tennen, Affleck, Armeli, & Carney, 2000). Tennen et al. (2000) menar också att 
problemfokuserad coping är den strategi individer väljer i första hand för att hantera 
uppkomna stressituationer och att emotionsfokuserad coping är en kompletterande 
strategi som används i de fall där problemfokuserad coping inte fungerar. 

Locus of Control 
Begreppet Locus of control har sin grund i den sociala inlärningsteorin och utarbetades av 
Julian B. Rotter (1966). Locus of control handlar om, som namnet antyder, var människor 
lokaliserar kontrollen för de prestationer de utför och de händelser som uppstår i livet. Inre 
locus of control innebär att personen själv känner ansvar för och kontrollerar sina 
handlingar och det som sker i omvärlden. Om individen istället tillskriver de egna 
handlingarna och händelserna i livet faktorer utanför individens kontroll som tur, öde eller 
högre makter utövar individen yttre locus of control. Rotter (1966) menade att locus of 
control är ett socialt inlärt begrepp där förväntningar lärs in och beteenden förstärks. De 
individer där intern locus of control är det dominerande förhållningssättet har en tendens 
att hålla en positivare inställning till livet, har en starkare självbild och ett starkare 
självförtroende än de vars tankemönster präglas av yttre locus of control. Personer med 
inre locus of control är dessutom mer aktiva i att påverka sitt öde, att söka lösningar på 
problem och förbättra sin omgivande miljö och är mer motståndskraftiga mot yttre 
påtryckningar. Det finns ingen fast polarisering av dessa förhållningssätt, utan individen 
växlar mellan de två synsätten utefter en skala. Vissa individer har dock oftare en intern 
locus of control och andra mer frekvent en extern locus of control. Det är också konstaterat 
att människor oftare tenderar att tillskriva positiva händelser till inre locus of control och 
negativa till yttre locus of control (Stressmottagningen, 2010). 
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KASAM (eng SOC) 
Aaron Antonovsky (1923-1994) introducerade KASAM, Känslan Av SAMmanhang (eng. Sense 
Of Coherence SOC), som en förklaring till människors varierande förmåga att hantera stress 
(Antonovsky, 2005). KASAM är uppbyggt av elementen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en individ upplever stimuli 
som förnuftsmässigt gripbara, strukturerade och tydliga istället för kaosartade, 
slumpmässiga och oförklarliga. De resurser individen upplever finns tillgängliga för att 
möta utmaningen styr graden av hanterbarhet hos situationen. Meningsfullhet är den del 
av begreppet som avser individens motivation inför uppgiften. Uppgiftens värderade 
angelägenhet och betydelse styr investeringen i möda och engagemang som individen 
bedömer krävs för uppgiften. Ju högre grad individen har av förståelse inför sin situation, ju 
bättre resurser och ju mer förberedd han/hon anser sig vara inför uppgiften och ju 
viktigare utmaningen bedöms att vara, desto högre grad av KASAM och desto mer 
kompetent stresshanteringssystem har individen (Antonovsky, 2005). 

Mindfulness 
Mindfulness, på svenska översatt till sinnesnärvaro eller medveten närvaro, har sitt 
ursprung i den buddistiska meditationstraditionen. Begreppet utvecklades av 
molekylärbiologen Jon Kabat-Zinn under 1970-talet i ambition att sprida kunskaper om 
hantering och lindrande av mänskligt lidande (refererad av Nygren et al., 2006). 
Mindfulness är en mental träningsmetod som baseras på tankens kognitiva kraft att 
påverka individens känslor och beteenden (Palm, 1994). Grundtanken är att leva i, och 
fokusera på, nuet och inte på framtiden eller det förgångna. Det innebär att vara 
observerande och närvarande i stunden, att acceptera situationen utan att värdera och 
döma den egna mentala aktiviteten. Målet är att öka självkännedomen och kunskapen om 
hur omvärlden tolkas och upplevs för att kunna förändra det mentala förhållningssättet 
(Kabat-Zinn, 2005). Den ökade medvetenheten i nuet bidrar till att vaket och aktivt ta 
medvetna beslut i skarpa lägen, utan att falla tillbaka på automatiska inlärda beteenden och 
reaktioner (Kabat-Zinn, 2005; Nygren et al., 2006).  

ART – Attention Restoration Theory 
Rachel och Stephen Kaplan är två forskare inom miljöpsykologi som har utarbetat en 
modell för stresshantering och återhämtning som de kallar ART – Attention Restoration 
Theory (Hartig 2005). Modellen bygger på miljöupplevelsens psykologiska påverkan på 
människan och den mänskliga förmågan att hantera det höga informationsflödet, då det 
blir för mäktigt att ta in (Kaplan, Kaplan, & Ryan, 1998). Informationsflödet i omvärlden 
påverkar oss oupphörligt, både medvetet och omedvetet. Det krävs både uppmärksamhet 
och energi att sortera viktig information från oviktig. Hjärnans kapacitet att bibehålla den 
riktade uppmärksamheten, (fokuseringen) på en specifik uppgift är begränsad och än 
svårare blir det om individen ständigt översköljs av ny information som ska analyseras och 
värderas. Denna överladdning med information kan leda till mental utmattning, vilket kan 
visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, irritation/otålighet, distraherat 
beteende eller tankefel (mental errors). ART - strategin för att bryta denna mentala 
överladdning handlar om att reducera kraven på uppmärksamhet. ART kan delas upp i fyra 
kategorier; Being away, Extent, Fascination och Compability (Kaplan & Kaplan, 1989; Bell, 
Greene, Fisher, & Baaum, 2006). 
 

– Being away innebär att skapa distans till den inrutade vardagen, antingen 
geografiskt genom att resa iväg och byta fysisk miljö eller mentalt genom att ägna 
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sig åt avkopplande aktiviteter som till exempel avspänningsövningar, musik, både 
lyssnande och utövande, promenader eller handarbete och skapande.  

– Extent handlar om att utöka en erfarenhet i tid och rymd. Det involverar individens 
förmåga att se samband och relationer i den nya informationen som flödar 
(connectedness), men också förmågan att överblicka informationen och att se 
helheter där den nya informationen kopplas till information som redan finns 
(scope). 

– Compability ger uttryck för att söka stöd för det individen gör med det han/hon vill 
göra. En matchning mellan personliga mål, upplevda krav och de mönster av 
information som finns i miljön.   

– Fascination rör sig om ett tillstånd hos individen där informationen upplevs som 
intressant, engagerande och estetiskt tilltalande och som kräver uppmärksamhet, 
men inte energi.  

Flow 
För att uppnå flow krävs att avslappning och aktivitet är i symbios. Flow har beskrivits som 
den optimala upplevelsen (Csíkszentmihályi, 1992): "När den information som når vår 
medvetenhet står i överensstämmelse med våra mål, flödar den psykiska energin utan 
ansträngning. Det finns ingen anledning till oro, inga skäl att ifrågasätta att man är på rätt 
väg" (s. 61). 
 
Csíkszentmihályi (1992) beskriver flow som ett tillstånd av koncentration, där individen är 
helt uppslukad av en aktivitet. Tankeverksamheten är skarp och handlingarna flyter 
smidigt. Omvärlden trycks undan och tidsuppfattningen försvinner ur medvetandet. 
Individen fylls av en känsla av att behärska nuet och att vara på toppen av sin 
prestationsförmåga.  
 
Att uppnå flow är ett sätt att förbättra sin livskvalitet (Csíkszentmihályi, 1992), men är inte 
enbart förknippat med till exempel konstskapande aktiviteter eller sportutövande. Den kan 
även uppnås genom sensoriska färdigheter som yoga, musik och genom symboliska 
färdigheter som poesi, filosofi eller matematik. Eftersom människan ägnar en stor del av sin 
vakna tid på arbetet kan det löna sig att öva på att förvandla det vardagliga arbetet till en 
skapande aktivitet. På detta vis menar Csíkszentmihályi (1992) skapas förutsättningar för 
att öka den totala livskvaliteten. Förutsättningarna för att nå flow är individuella och beror 
på de färdigheter individen har och svårighetsgraden hos utmaningen. Utmaningen ska 
ligga på gränsen för den individuella kapaciteten så att den mentala skärpan bibehålls och 
en viss ansträngning krävs för att lösa uppgiften. Detta skapar förutsättning för utveckling 
och vilja att möta nya utmaningar. Tillståndet är förknippat med en känsla av att ha 
kontroll över situationen. Tydliga mål, relevans och feedback underlättar en lugn och trygg 
fokusering på uppgiften och ingen oro stör engagemanget. Upplevelser av flow utvecklar 
den intensiva koncentrationen på det som är relevant. Reflexmässiga handlingar lyfts upp 
till ett observerat, medvetet plan. Upplevelsen utgår ifrån individen själv, hans/hennes inre 
motivation och vilja och inte från utifrån kommande belöningar eller mål. Csíkszentmihályi 
(1992) menar att människor som upplever flow använder mindre psykisk energi än de som 
kämpar för att koncentrera sig. Förklaringen ligger i att flow-upplevelserna leder till 
känslor av upptäckande och kreativitet, eftersom prestationen höjts och individen når nya 
nivåer av kunskap, kompetens och medvetenhet. Framgången fungerar som bränsle för 
fortsatt arbete och en önskan om att bibehålla känslan av flow.  
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Graden av utmaning och erfarenhet avgör var i kanalen individen befinner sig. Om 
utmaningen inte är tillräcklig i förhållande till färdigheten riskerar individen att bli 
uttråkad. Om utmaningen istället är för hög är risken stor att individen känner ängslan eller 
misslyckas med uppgiften. Målet för individen är att bibehålla känslan av flow, så om 
utmaningen anpassas efter individens förmåga och höjs i samband med att erfarenheterna 
ökar utvecklas individen och når längre upp i flow-kanalen.  

Kreativitet 
Kreativitet kommer ur det latinska ordet creare som betyder skapa, producera och att växa 
(Piirto, 2004). Vygotskij (1995) förklarar kreativitet som kristalliserad fantasi och menar att 
kreativitet inte kan uppkomma ur ett vakuum, utan utvecklas utifrån individens egna 
erfarenheter och påverkas dessutom av den sociokulturella miljö och de erfarenheter andra 
människor i individens omgivning gjort. Simon (2009) menar att kreativitet bjuder på 
motstånd genom de problem som individen ställs inför och utmanas att lösa. Forskning om 
begreppet kreativitet visar på svårigheten att ge termen en enhetlig definition (t.ex. Bach, 
1971; Klein & Ödman, 1990; Sahlin, 2001). Detta innebär att begreppet används i generella 
sammanhang som benämning av kreativa miljöer, personer, idéer, processer och 
handlingar (Sahlin, 2001). Varje individ har egen erfarenhet av kreativitet. Genom denna 
individuella förförståelse eller fördom förväntas gemene man dels förstå innebörden av det 
vida begreppet och dels föra diskussioner om ämnet. Svårigheten ligger i att kreativitet 
betyder vitt skilda saker för olika personer, vilket kan skapa oreda och förvirring (Bach, 
1971). Sahlin (2001) menar dock att vissa av de allmänt använda uttrycken är mer 
elementära inom begreppet kreativitet än andra och anser att den kreativa idén är den 
bärare av begreppet som väger tyngst.  
 

Bakom dessa kreativa handlingar ligger alltid en kreativ idé, eller tanke. Det 
verkar därför rimligt att se idéer som de grundläggande bärarna av 
kreativitet. Miljöer, personer, handlingar och resultat är bara kreativa i en 
indirekt mening. Att det är idéer och tankar som är de fundamentala bärarna 
av kreativitet är också det som gör forskningsområdet filosofiskt intressant. 
(Sahlin, 2001, s. 55-56)   

 

Förutsättningen för att utveckla kreativitet styrs av flera sammanlänkande faktorer, menar 
Murray (2004), och bland annat av en stödjande fysisk och mental miljö, feedback från 
människor i närmiljön, både lärare och kamrater, samt tillgång till tid. I sin studie om 
kreativitet och dess förutsättningar i en lärandemiljö poängterar Murray (2004) vikten av 
en ökad förståelse för kreativitetens förutsättningar och uppmuntrar till mer stöd och 
uppmuntran för utvecklandet av kreativitet i klassrummet. Kreativitet kan ses ur ett 
hälsoperspektiv, där kreativitet betraktas som ett uttryck för hälsa (May, 2005; Winnicott, 
2003). Den kreativa impulsen betraktas som en naturlig mänsklig företeelse, ett 
friskhetstecken som inbegriper alla människor oavsett ålder och inte som en förmåga som 
enbart är förunnad den etablerade konstnären eller geniet. May (2005) menar även att 
kreativitet vidgar människors medvetande och att människors skapande aktiviteter hjälper 
dem att förverkliga sig själva. May (2005) ser kreativiteten och skaparprocessen som 
”emotionell hälsa i dess högsta form” (s. 36).   
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Metod 

Respondenter 
En enkät delades ut under tre dagar till samtliga närvarande elever på Konstskolan vid 
Sunderby Folkhögskola. Deras ålder vid enkättillfället varierade mellan 19 och 73 år och 34 
var kvinnor och 12 var män. Ett totalt bortfall på ca 33 procent konstaterades, vilket 
berodde på sjukdom och annan frånvaro (29 procent) samt ofullständigt eller felaktigt 
ifyllda enkäter (4 procent). Den användbara svarsfrekvensen uppgick till ca 67 procent, 
vilket får ses som tillräcklig, då nivån för en acceptabel svarsfrekvens ligger mellan 50 och 
70 procent (Trost & Hultåker, 2007). 
 
Urvalet till intervjuerna gjordes av lärarna på Konstskolan via en förfrågan om frivilliga 
bland konststudenterna. Därefter gjorde Konstskolans lärare ytterligare ett urval så att 
olika kön, ålder samt årskurs representerades. Av dessa valde författaren ut fem personer 
för en intervju. De som intervjuades kom att bestå av tre kvinnor i åldrarna 21, 29 och 33 år 
samt två män i åldrarna 20 och 21 år. Två av kvinnorna gick i årskurs ett och den tredje gick 
i årskurs två. Männen gick i årskurs ett respektive i årskurs tre. Den marginella spridningen 
i ålder, i jämförelse med Konstskolans totala åldersspridning, berodde på att 
respondenterna själva fick anmäla sitt intresse för att delta. 

Material 

 Enkät 
Enkäten baserades på en svensk version av Perceived Stress Scale (PSS), som är ett verifierat 
verktyg för mätning av individers upplevda stress (Eskin & Parr, 1996). Författaren gjorde 
ett tillägg till testet, där respondenterna fick fylla i ålder, kön, årskurs, anledning till val av 
konststudier, tidigare erfarenheter av skapande aktiviteter samt omfattning av denna 
erfarenhet (Bilaga 1). 
 
 Perceived Stress Scale – PSS 
PSS är utvecklat av Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) för att mäta graden av upplevd 
stress och baseras på Lazarus stressmodell. Instrumentet består av 14 frågor och mäter i 
vilken grad olika situationer i livet har upplevts som stressande under den senaste 
månaden. Individen ska bedöma i vilken grad deras vardagsliv upplevs oberäkneligt, 
okontrollerbart och överbelastat. Testet har fasta svarsalternativ i en fempoängskala (0 
=”aldrig”, 1 =”sällan”, 2 =”ibland”, 3 =”ganska ofta” samt 4 =”mycket ofta”). Hälften av 
frågorna i formuläret är av positiv karaktär (9, 10, 11, 12, 14, 15 och 18) och den andra 
hälften av negativ (övriga). Svarsskalan är utformad så att den ska vara lätt att 
administrera, förstå och sammanställa. Frågorna är relativt generella för att passa alla 
populationer (Cohen et al., 1983). Eskin och Parr (1996) har gjort en studie av en svensk 
version av PSS som visar att den svenska versionen av PSS har god begreppsvaliditet. Den 
interna konsistensen är god (α = .82), vilket även gäller för Split-half reliabiliteten (rtt = .84) 
(Eskin & Parr, 1996).   

 Intervju 
En semistrukturerad intervjuguide utformades med fem rubriker. Demografiska variabler 
berörde elevens ålder, kön och årskurs. Bakgrund och erfarenheter tog upp frågor kring 
studiemotiv samt generella kunskaper och insikter av utbildningen fram till tidpunkten för 
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intervjun. Definitioner av begrepp innefattade begreppen kreativitet, livskvalitet, 
välbefinnande samt stresshantering där respondenten dels fick sätta ord på de olika 
begreppen och dels bedöma eventuell skillnad i begreppens innehåll och betydelse för dem 
i idag, jämfört med före konststudierna. Hälsofrämjande effekter är rubriken på den fråga som 
handlar om det kreativa skapandets hälsofrämjande effekter, sett ur ett holistiskt 
livsperspektiv. Under rubriken Övrigt fick respondenterna möjlighet att resonera kring 
tankar och funderingar som hade dykt upp hos dem under intervjun, men som inte hade 
bearbetats i någon av frågorna (Bilaga 2).  

Procedur 
Enkäterna administrerades till samtliga närvarande elever vid Konstskolan under en dag. 
Under ytterligare två dagar gavs möjlighet för frånvarande att delta. Eleverna informerades 
om studiens syfte och upplägg när enkäten delades ut. Vid samma tillfälle rekryterade 
författaren och Konstskolans lärare intervjupersoner. 
 

I samråd med respondenterna bestämdes passande tidpunkter för att genomföra 
intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in.     

Avgränsningar 
Avsikten med detta examensarbete är inte att definiera och skilja olika stressrelaterade 
diagnoser åt, utan istället ligger fokus på de friskfaktorer och kognitiva hanteringssystem 
för stress som individen kan ha och kan träna upp. Studien är begränsad till Sunderby 
folkhögskolas Konstskolas elever. Dessas eventuella erfarenhet av tidigare stressrelaterade 
sjukdomar eller diagnoser har inte tagits i beaktande, vilket kan påverka studiens resultat 
då individer med stressrelaterade besvär möjligen kan uppleva mättillfället och 
intervjusituationen på ett annat sätt än individer utan stressrelaterad sjukdomshistorik.  

Databehandling 

 Enkät 
Sambanden mellan stressnivå och kön, ålder, årskurs och erfarenhet av konstskapande 
analyserades med multipel linjär regression. Den interna konsistensen hos PSS 
kontrollerades och befanns vara α = .888, dvs. något höge än den som rapporterades av 
Eskin och Parr (1996).  

 Intervju 
De inspelade intervjuerna transkriberades och märktes med bokstäver för att garantera 
respondenternas anonymitet, därefter raderades inspelningarna. Intervjuerna analyserades 
via en tolkningsmodell för kvalitativa data beskriven av Miles och Huberman (1994) och 
Kvale (1997). Intervjudata omformades från en helhet till mindre enheter (kategorier), för 
att därefter åter omformas till en ny helhet, utifrån kategoriernas gemensamma teman. 
Inledningsvis transkriberades intervjuerna ordagrant till text och materialet lästes därefter 
igenom för att skapa en helhetsbild. Texten skrevs om genom en meningskoncentrering, 
där långa uttalanden omformulerades till korta koncisa uttryck som speglade textens 
väsentliga innehåll. Därefter kodades materialet genom en öppen kategorisering där en 
relativt omfattande rubricering på innehållet gjordes. Innehållsrubrikerna jämfördes och 
grupperades utifrån kategoriernas beröringspunkter. Under detta arbete reducerades 
materialet och utmynnade slutligen i fem övergripande gemensamma teman.  
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Resultat och analys 

Skäl till konststudier 
Det vanligaste skälet till valet av konststudier var önskan om att utveckla den egna 
kreativiteten 70% (n = 32). Därefter angavs behörighet till högre studier 24% (n = 11), medan 
få, 6,5% (n = 3) angav stresshantering som främsta skäl till valet av konststudier. 
Stressproblematik var alltså inget aktuellt motiv när respondenterna gjorde sitt 
utbildningsval. 

Stressnivå (PSS) 
Den genomsnittliga stressnivån var M = 26,20 för samtliga. Genomsnittet för kvinnor var M = 
25,24 och för män M = 28,92. Män uppvisade alltså en högre stressnivå än kvinnor, men 
denna skillnad var inte signifikant. 
 

Spridningen hos stressnivå var SD = 8,74, vilket betyder att stressnivån skiljde sig mycket åt 
mellan respondenter (Figur 1). 
 

 

 

PSS är inte standardiserat, men i tre undersökningar av Cohen, Kamarck och Mermelstein 
(1983) rapporteras medelvärdena M = 23,18, 23,67 respektive 25,0. Dessa stressnivåer är 
lägre än den som erhölls i föreliggande studie, men inte signifikant lägre. Stressnivån mätt 
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med PSS hos respondenterna avviker alltså inte från den stressnivå som har observerats i 
andra studier. 
 

De fyra bakgrundsvariablernas betydelse för stressnivån (kön, ålder, årskurs och tidigare 
erfarenhet av konstutövning) bestämdes med multipel linjär regression. Den multipla 
korrelationen var R = .43, men sambandet kunde inte bekräftas vid signifikansprövning med 
ANOVA ( F(4,41) = 2,326, p = .072).  
 
Endast ålder hade ett signifikant partiellt samband med stressnivå, β = -.345, p = .033, vilket 
indikerar att stressen minskar med åldern. Fördelningen av ålder innehöll dock två som var 
avsevärt äldre än övriga och när dessa två uteslöts erhölls inget signifikant partiellt 
samband mellan ålder och stressnivå. Mängd tidigare konstutövning hade ett svagt, men 
icke signifikant partiellt negativt samband med stressnivå, β = -.301, p = .053, vilket kan 
tolkas som att tidigare konstutövning kan dämpa stress.  

Intervju 
Den kvalitativa analysen av intervjuerna utmynnade i följande fem övergripande teman; 
Begreppsdefinitioner och begreppsrelationer, Intresse och förväntningar, Reflektion, Sociala värden, 
samt Hälsofrämjande effekter och Copingstrategier. Respondenternas uttalanden skiljde sig inte 
nämnvärt ifrån varandra, oavsett ålder, årskurs eller kön. De skillnader som kunde noteras, 
som till exempel syftet med studierna, gick inte att härleda till ålder, kön eller årskurs.  

 Tema 1: Begreppsdefinitioner och begreppsrelationer  
Respondenterna ombads att ge egna definitioner av de fyra begreppen stress, kreativitet, 
välbefinnande och livskvalitet. Samtidigt uppmanades de att beskriva sina relationer till 
begreppen i nutid och sedan försöka jämföra dagens värdering med den relation till 
begreppen, som de hade innan konststudierna. Respondenternas resonemang kring sina 
svar gav intervjuaren en inblick i om studenterna medvetet hade reflekterat kring dessa 
begrepp tidigare eller om begreppen var helt nya för dem. Svaren visade också eventuella 
kopplingar respondenterna gjorde mellan begreppen och de skapande aktiviteterna och 
erbjöd dessutom en möjlighet för intervjuaren att urskilja eventuella förändringar i 
respondenternas relationer till begreppen över tid. Det framgick tydligt av respondenternas 
resonemang under intervjuerna att vissa begrepp var mindre bekanta för dem än andra: 
"Nä det har jag som aldrig tänkt på. Men själva ordet kvalitet och så liv, om man säger. Jag 
har ett bra liv, det kan jag säga" (Respondent D). 
 
Andra begrepp definierades med hjälp av beskrivande ord, snarare än med en kort 
sammanfattande mening.  
 
Respondenterna var väl införstådda med begreppet kreativitet, som de direkt relaterade till 
skapande aktiviteter. Även stress var ett välkänt begrepp för dem och något som de direkt 
kunde relatera till. Begreppet välbefinnande, men framför allt livskvalitet, var begrepp som 
de behövde begrunda för att kunna formulera en definition. Problemet låg i att kortfattat ge 
en definition av ett till synes flyktigt begrepp. Förklaringen kan vara så enkel som att orden 
”välbefinnande” och ”livskvalitet” inte är ord som naturligt ingår i vokabulären hos alla.  
 
 Stress 
Samtliga respondenter framställde stress som en negativ känsla och använde ord som 
”hemskt”, och ”jättejobbigt” för att beskriva den. Några kopplade ordet till den fysiologiska 
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stressreaktionen genom att beskriva stress utifrån symptom som hög puls, magont, yrsel 
och huvudvärk. De kännetecken som de radade upp och som präglade deras beteende under 
stress beskrevs med ord som osäkerhet, glömska, splittrad tankeverksamhet, svårt att 
prioritera, ilska, irritation och trötthet. De orsaker till stress som nämndes var tidspress 
samt höga inre och yttre krav.  
 
Samtliga respondenter upplevde att deras liv till stor del var stressigt. En respondent 
menade att livet upplevdes mer stressigt nu än före studietiden och drog själv slutsatsen att 
detta berodde på kombinationen av både arbete och studier och inte på konststudierna i sig. 
En annan respondent började sitt resonemang om stress med utgångspunkt i känslan av att 
ha mer att vara stressad över nu under konststudierna och förklarade detta med att det 
bland annat berodde på deadlines för inlämnandet av arbetsprover inför nästa årskurs. 
Respondenten utvecklade sitt resonemang vidare och kom slutligen fram till att stressnivån 
troligen var densamma, men handlade om andra saker än i arbetslivet. En tredje respondent 
upplevde att stressen under studietiden inte var av lika allvarlig art som stressen ute i 
arbetslivet. Under intervjuerna framgick det med tydlighet att respondenterna inte undgick 
stress bara för att de ägnade sig åt skapande aktiviteter, som de hade eget intresse av. 
Snarare var det så att de beskrev konkreta situationer som akut stressiga, som exempelvis 
arbetet med arbetsprover inför ansökan till följande läsår och arbetet inför 
examensutställningarna. Det som däremot framkom, som motvikt till den negativa 
stressreaktionen var förhållningssättet till stressen: "alltså, det är ju roligare nu. Och sen 
det här med stress, det är en annan typ av stress, man är ju fortfarande stressad, men på ett 
bättre sätt än tidigare" (Respondent A).  
 
Det förhållningssätt de hade till sin reaktion beskrev de som mer klarsynt och positivt än 
tidigare, vilket några av respondenterna menade berodde på den positiva inställningen till 
de skapande aktiviteterna.  
 

Jämfört med när jag gick i grundskola och i gymnasiet, då går stressen, den 
kom rätt ofta då och nu när jag gör det här som jag, konst tycker jag är roligt, 
då blir jag inte lika stressad. Så nu när jag gör någonting som jag tycker är 
roligt då blir det bättre. (Respondent D)  

 
En annan respondent menade att det positivare förhållningssättet till stress härrörde från 
den medvetna reflektionen, som hade utvecklats under studietiden och resonemanget 
avslutades med följande: 
 

Alltså, ja, det här är ett sätt för mig att börja hantera stressen, att landa lite i 
vardagen och börja se vad är viktigt och vad är inte viktigt. Man kommer 
verkligen fram till att, ja, varför blir jag stressad? Och vad är egentligen 
viktigt här? Ofta blir jag helt stressad bara av att det är några yttre krav på 
mig eller sånt och jag vill leva upp till det och sen så kanske jag inte klarar det 
liksom. Jag försöker koppla mig ur lite grann och dra mig lite tillbaka och se,  
det här är det viktiga. (Respondent E) 

 

Intervjuerna visade att respondenternas relationer till begreppet stress till viss del hade 
förändrats till det bättre. Stressiga situationer gick inte att undvika, men förhållningssättet 
till stressen uttrycktes som mer positiv. Beskrivningar av situationer och respondenternas 
resonemang gav exempel på upplevelser där de skapande aktiviteterna främjat denna mer 
positiva inställning. Detta resultat stöds av Blomgren Larsson (2004), som menar att positiva 



   18 

upplevelser skapar positiva förhållningssätt, eftersom skapandeprocessen aktiverar 
individens reflektion och därmed ökar medvetenheten om det egna sättet att tänka och det 
förhållningssätt individen har till olika situationer. Asmussen (2004) förklarar detta med att 
den skapande aktiviteten blir medlet för en aktiv medvetenhet. Genom att individen blir 
berörd, börjar tycka något, griper in och skapar förändring, uppstår en känsla av kontroll 
som utmynnar i en mer avslappnad inställning till stressiga situationer. 
 
 Kreativitet 
Respondenternas definitioner av kreativitet var övergripande positiva och handlade både 
om den fysiska produktionen och om den inre, mentala processen. ”Att skapa mycket av 
något litet” var en definition som nämndes ur ett produktionsperspektiv och andra 
exempel var ”att göra uppgifter” samt ”skapa en massa saker”. När det gällde kreativitet ur 
ett processperspektiv talades det om ”något som kom inifrån en själv och måste ut” och 
exemplifierades av någon som att vara i ett tillstånd av flow: "När man känner att man är i 
något slags flow, man kan få ur sig saker" (Respondent C). 
 
Flera av respondenterna menade att de hade lättare att plocka fram sin kreativitet idag och 
en respondent skildrade den kreativa processen som en outtömlig källa att ösa ur: "Och 
också det här att du kan skapa och skapa och skapa, utan att det liksom tar slut. Och du har 
det i dig, hela tiden" (Respondent B). 
 
Någon respondent förknippade kreativitet direkt med personligheten. Flertalet 
respondenter såg kreativitet som ett brett begrepp, som även kunde innefatta individers 
livssyn och sätt att fungera. Kreativitet sågs i vissa fall som ett sätt att leva. Denna syn på 
kreativitet framkom på flera ställen i intervjuerna och uttrycktes i ett fall med att 
"Kreativitet, ja alltså, det kan ju vara en väldigt vid term, den finns inte bara inom tavlan jag 
gör, utan finns i hela ens sätt att leva" (Respondent E). 
 
Andra skildringar av kreativitet, sett ur ett processperspektiv, beskrev upplevelsen av det 
kreativa förloppet och dess oväntade och oförutsägbara vägar: 
 

När det kommer någonting ur mig, alltså när jag liksom har skapat någonting 
färdigt och det är någon slags process som bara händer. Jag börjar någonstans 
och sen så slutar jag någon annanstans. Det känns bara färdigt på något sätt, 
antingen för att den är bra bildmässigt, eller så har jag bara fått ur mig 
någonting som bara blivit klart i de där penseldragen. (Respondent E) 

 
Redovisningen av respondenternas spridda definitioner av, och associationer till, kreativitet 
visar på begreppets breda omfattning och därmed svårdefinierbara natur, vilket stöds av 
bland annat Bach (1971), Klein och Ödman (1990) och Sahlin (2001). Detta menar Sahlin 
(2001) beror på att definitionen av kreativitet är individuell och har olika innebörd för olika 
personer. Kreativitet för de flesta av respondenterna var kopplad till den kreativa processen 
och förloppet, snarare än till den specifika kreativa idén som Sahlin (2001) menar är den 
mest grundläggande definitionen av kreativitet.  
 
Respondenterna beskrev en ökad medvetenhet om att de kreativa skapande processerna 
kräver tid och att dess vägar inte alltid går att styra och förutse. Resultatet stöds av Murray 
(2004) som i sin studie fann att tid och deadlines tillsammans med andra faktorer, som den 
omgivande miljön, produktionskrav, lärare och feedback styr möjligheten att utveckla sin 
kreativitet. Under gynnsamma förhållanden kan dessa faktorer fungera som en accelerator 
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för utvecklandet av kreativitet. Som motsats kan samma faktorer under olämpliga 
förhållanden hämma kreativitetsutvecklingen. Respondenterna betonade insikten om 
vikten av att våga invänta resultatet, att låta resan ha sin gång. Kreativiteten upplevdes som 
ett behagligt tillstånd där arbetet flyter och individen känner sig tillfreds med nuet. 
Beskrivningarna av upplevelserna respondenterna erfor under de skapande aktiviteterna 
stämmer väl överens med begreppet flow, myntat av Csíkszentmihályi (1992), och även med 
mindfulness (Kabat-Zinn, 2005). Respondenternas skildringar visade att de inte upplevde 
kreativitetens utmaningar och oförutsägbara väg som skrämmande eller oövervinnerliga, 
vilket får stöd i begreppet flow (Csíkszentmihályi, 1992). Kreativiteten ingjuter istället en 
tilltro i individerna att låta processen ha sin gång och att nyfiket utforska de vägar som 
öppnas för dem. Samtidigt formas ett observerande förhållningssätt till det egna sättet att 
tänka, reflektera och tolka sin omvärld. Vägen till det nya mentala förhållningssättet och 
den ökade självkännedomen som respondenterna beskriver stöds av Kabat-Zinn’s begrepp 
Mindfulness (2005).  
 

Jag förstår att man går igenom en process så fort man börjar skapa någonting, 
en slags process som jag inte förut har förstått fanns liksom. Och det kan vara 
en mycket känslomässig process. Alltså, man kan vara glad när man börjar 
och man kan bli skitlessen nånstans emellan, och sen när man tar sig över 
puckeln har någonting hänt och då är det lättare sen liksom. Jag känner att 
jag har utvecklats som människa. Helt enkelt. Jag har kommit vidare på något 
sätt, i mitt eget liv. (Respondent E) 

 
Intervjuresultaten visar många exempel på öka självinsikt och på individernas kunskaper 
om sin inneboende självläkande kraft. Kreativitetens främjande av ett reflekterande och 
observerande förhållningssätt hjälper individerna att ta tag i sitt liv och fatta egna beslut. 
Asmussens (2004) arbete med smärtpatienter visar att kreativiteten bryter invanda 
beteendemönster och hjälper individer att komma åt sina självläkande krafter och blir 
därmed delaktiga i sitt eget tillfrisknande. Beskrivningen av kreativiteten som en befriande 
och förlösande process utmålas på flera ställen under intervjuerna. En respondent uttryckte 
sina erfarenheter på följande sätt: "Så tankar far ju i huvudet, jättemycket, även om man 
inte riktigt hänger med på vad man tänker på, men det förlöser en hel del grejer" 
(Respondent E). 
 
Respondenternas upplevelser av kreativa aktiviteter som befriande och förlösande får stöd i 
tidigare forskning. I en litteraturstudie om kopplingen mellan konst och läkande beskriver 
Stuckey och Nobel (2010) den kreativa aktiviteten som en utforskande, läkande och 
lösgörande process. Det aktiva skapandet upplevdes positivt av respondenterna, trots de 
utmaningar och problem som uppstod under den kreativa processen. På detta sätt menar 
Stuckey och Nobel (2010) övas individen i att bibehålla sin positiva grundinställning, även 
vid motgångar och hinder.  
 
Olika förutsättningar för att kreativiteten ska infinna sig beskrevs i intervjuerna. Någon 
respondent skildrade svårigheten att vara kreativ i ett vakuum, medan andra menade att de 
hantverksmässiga kunskaperna skapar förutsättningar för dem att utveckla sin kreativitet: 
"Just för att jag har provat på så mycket, tror jag. Man blir också som inspirerad av andra 
människor som går här, vad de gör" (Respondent C). 
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Detta resonemang stämmer överens med tankegångar av Vygotskij (1995), som menar att 
kreativitet utgår ifrån en individs erfarenheter och uppstår i individens sociokulturella 
miljö, vilket innebär att utökade erfarenheter främjar en ökad kreativitet.  
 
Andra faktorer som respondenterna nämnde i intervjuerna, som de menade gynnade 
kreativiteten, var envishet, uthållighet och en lugn miljö. Två av respondenterna upplevde 
att ökad stress motverkade kreativiteten och en av respondenterna uttryckte sig på följande 
sätt:  
 

Man måste vara i rätt (paus) rent psykiskt, för om man har alldeles för mycket 
saker på hjärnan, då får man inte ur sig någonting. Sen när jag har 
arbetsproverna, då är jag ute i sista sekunden och då är jag inte så kreativ, för 
jag blir så stressad istället. (Respondent C) 

 
Redogörelserna finner stöd i Murrays (2004) studie, i vilken menas att kreativitet kräver en 
rad samverkande och uppmuntrande faktorer för att utvecklas. Stuckey och Nobel (2010) 
redovisar ett motsatt samband mellan kreativitet och stress. De menar att kreativa 
aktiviteter påverkar humör och känslor positivt, då den konstskapande aktiviteten stödjer 
en positiv identitet, vilket, i sin tur, påverkar den allmänna inställningen till livet i en 
positiv riktning och därmed reduceras stress och depression. Även Monti et al. (2006) drar 
slutsatsen att kreativa aktiviteter minskar stress i samband med att copingstrategierna 
förbättras.  
 
 Välbefinnande och livskvalitet 
I intervjuerna framkom att respondenterna såg ett släktskap mellan begreppen 
välbefinnande och livskvalitet. Medan välbefinnande kopplades till dagsformen sågs 
livskvalitet som något övergripande, bundet till en helhetssyn på livet. En respondent 
uttryckte förhållandet på följande vis: "Välbefinnande, det är ungefär som livskvalitet, men 
samtidigt mer ytligt. För mig är livskvalitet mera, större. Alltså, det är mitt liv, medan 
välbefinnande, det kanske är mer hur jag mår just idag. Så skulle jag nog säga" (Respondent 
B). 
 
Skillnaden i begreppens definition hade alltså att göra med deras vidsträckthet, även om 
båda begreppen syftade på individens goda hälsa. I vissa fall gavs samma definition på båda 
begreppen. Begreppet livskvalitet upplevdes av ett par respondenter som stort och svårt att 
beskriva kort och koncist. I de flesta fall skildrades begreppet med olika exempel tagna ur 
respondenternas livssituationer. Formuleringar som ”njuta av livet”, ”gå omkring med ett 
leende på läpparna” och ”tid för varandra och tid för sig själv” användes för att sätta ord på 
begreppet. Livskvalitet beskrevs även med uttryck som ”att må bra” och ”att hänge sig åt 
någonting man trivs med”. En respondent gav följande exempel på hur livskvaliteten 
yttrade sig: "nu vill jag gå till skolan varje dag, jag vill vara här även på kvällar och helger" 
(Respondent C). 
 
Även sociala värden nämndes och vägdes in som viktiga faktorer för välbefinnande och 
livskvalitet. Det sociala stödet från både studiekamrater och lärare lyftes fram liksom 
känslan av gemenskap och tillhörighet, samt den omgivande miljön, som beskrevs som 
trygg och fördomsfri. Det meditativa sinnestillstånd som följde den kreativa processen 
nämndes också som ett viktigt element, som bidrog till respondenternas välbefinnande och 
livskvalitet. Någon respondent menade att de skapande aktiviteterna hade utvecklat och 
stärkt förmågan att göra medvetna val och därmed möjlighet att aktivt välja bort negativa 
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och energislukande delar i livet. Det kunde handla om att säga nej till uppdrag eller 
uppgifter som inte kändes bra att genomföra och om att välja bort personer i tillvaron som 
slukade energi och berörde individen negativt. Genom dessa medvetna val påverkade 
individerna sitt välbefinnande och sin livskvalitét i positiv riktning.  
 
Kreativa och skapande aktiviteters positiva påverkan på individers välbefinnande och 
livskvalitet får starkt stöd i forskningen. Stuckey och Nobel (2010) kopplar samman de 
kreativa aktiviteternas positiva påverkan på humör och känslor med välbefinnande och 
livskvalitet genom den stressreduktion och de positiva förändringar i beteenden och 
tankemönster som följer de skapande aktiviteterna. De menar att kreativa aktiviteter 
utvecklar förmågan att reflektera över sig själv och hjälper individen att hålla 
friskfaktorerna i fokus, vilket, i sin tur, skapar en läkande process som samtidigt höjer 
välbefinnandet och livskvaliteten. Även Hamre et al. (2007) drar slutsatsen att kreativa 
skapande processer främjar livskvaliteten hos individer. Reynolds (2002; Reynolds & Prior, 
2006; Reynolds et al., 2008) har i ett antal studier fastställt de skapande aktiviteternas 
positiva effekter för välbefinnande och livskvalitet. Reynolds (2002) menar att 
aktiviteternas funktion som verktyg för individen att uttrycka sig i handling istället för ord, 
tillsammans med mental stimulering och sociala kontakter samt distraktion från stressorer, 
bidrar till individens personliga utveckling, positiva livsuppfattning och därmed också till 
ökad livskvalitet och välbefinnande.  

 Tema 2: Intresse och förväntningar  
Motivationen för konststudierna var i alla fem respondenters fall sprungna ur ett intresse 
för konst och för skapande aktiviteter, som till exempel bild, fotografi, måleri och 
formgivning. Andra skäl till valet av konststudier var behovet av en paus från vardagen och 
i vissa fall ett tidsfördriv, där de gavs möjlighet att hänge sig åt lustfyllda intressestyrda 
aktiviteter fram tills dess att de hade tagit beslut om sin framtid. I något fall var målbilden 
klar om fortsatta konstnärliga engagemang i framtiden. Motiven var också grundade på en 
önskan att få arbeta praktiskt med händerna, att få chansen att prova och undersöka sin 
skapande förmåga samt att utmana sig själv och utveckla sig på ett hantverksmässigt plan.  
 
Skapandeprocessen bjuder ofta på ett motstånd genom utmaningar som ska övervinnas och 
problem som ska lösas (Simon, 2009). Ett genuint intresse och engagemang skapar 
gynnsamma förutsättningar för en individ att bibehålla drivkraften att utforska en 
skapande aktivitet, då den bjuder på motstånd. Detta kan jämföras med definitionen av 
flow, där individens aktiva insats präglas av fokusering och en meditativ sinnesstämning 
och där utmaningarna upplevs positiva och sporrande istället för skrämmande och 
stressande (Csíkszentmihályi, 1992). Om aktiviteten upplevs som stimulerande och 
fängslande påverkas humör och känslor positivt (Stuckey & Nobel, 2010). Positiva 
upplevelser skapar positivare förhållningssätt (Blomgren Larsson, 2004), vilket är en 
förutsättning för att ny kunskap och nya insikter ska få fäste. Enligt Kielhofner (refererad 
av Carlsson et al., 2006) ligger denna inre motivation till grund för att en förändring och 
utveckling ska komma till stånd. När aktiviteten leder till framsteg och är förknippad med 
individuella associationer, minnen och känslor, samt upplevs självbelönande och därmed 
ger upphov till lust och njutning får den samtidigt en rekreativ funktion då individen tillåts 
att koppla av och återhämta sig (Persson et al., 2001).  
 
Genom att själv bestämma inom vilka områden förkovringen och utmaningarna ska ske 
skapas en positiv grundinställning, vilken påverkar individens praktiska och själsliga 
utveckling i positiv riktning. Respondenterna har gjort egna, medvetna val för att påverka 
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sin livssituation. Syftet med konststudierna var i vissa fall att bryta sig lös från en stressig 
vardag, att byta miljö, starta om med något nytt och få arbeta med händerna. I andra fall 
var syftet att skapa en praktisk förkovring, som de förväntade sig att ha nytta av i 
framtiden. Oavsett syftet, hade de själva tagit kontroll över sina beslut och sin livssituation, 
vilket innebär att de har ett förhållningssätt som ligger i linje med internal locus of control 
(Rotter, 1966). Detta tenderar dessutom att medföra en generellt positivare inställning till 
livet och de händelser som de är med om. De olika avsikterna med konststudierna kan 
sorteras enligt Attention Restoration Theory, ART (Kaplan & Kaplan, 1989), då paralleller 
går att dra till dess fyra kategorier being away, extent, compability och fascination. 
Kategorierna beskriver olika metoder att aktivt bryta en individs upplevelse av stress, bland 
annat genom att byta miljö, utöka sina erfarenheter, söka överensstämmelse mellan det 
som görs och de yttre krav som finns formulerade, samt nå en känsla av fascination för det 
man gör, där tid och rum slutar existera.  

 Tema 3: Reflektion 
Ett av respondenternas mest frekventa svar angående de erfarenheter de hitintills hade 
haft av studietiden var insikten om behovet av reflektion. Reflektionens betydelse beskrevs 
både genom de allmänna resonemangen och genom de upplevelsebeskrivningar som 
framkom i intervjuerna, men också genom respondenternas egna direkta observationer: 
"det som varit viktigast för mig är nog, att ha fått den här tiden för att reflektera, den 
själsliga biten så att säga" (Respondent E). 
 
Forskning visar att reflektion, den medvetna eftertanken, är grunden för utveckling 
(Carlsson et al., 2006; Brattberg, 2006). Reflektionen öppnar upp för möjligheten att granska 
det egna förhållningssättet till livet och de händelser som individen ställs inför. Genom 
reflektionen kan individen tränas i att värdera, sortera och prioritera i sitt liv och därmed 
skapa sammanhang och mening i de val som görs. Bengtsson (2006) betonar vikten av att 
individen ser mål och mening med det han/hon hänger sig åt i livet för att må bra och 
uppleva livskvalitet. Konstskolan vid Sunderby Folkhögskola har en devis som lyder att 
upptäcka, uppleva och ta ställning till och påverka sin situation. De skapande aktiviteterna 
ger träning i att reflektera över det som har åstadkommits och över de val som har gjorts 
under vägen. Denna träning i att ”se” resulterade i insikter och klargöranden om hur de 
själva hade resonerat och agerat genom livet och skapade dessutom öppningar för att tänka 
utanför de invanda ramarna och att vara mottaglig för nya intryck, utan att döma. Genom 
de reflektioner de gjorde inom sitt skapande kunde de dra paralleller med sitt generella sätt 
att tänka och fungera i livet. Känslan av sammanhang är en del i ett fungerande 
stresshanteringssystem som bygger på reflektion (Antonovsky, 2005). 
 

Nu har det ju gått ett tag och nu måste jag säga att man har ju öppnat sinnet 
mer, man förstår att allt hänger ihop. Får se saker med nya ögon. Man lärde 
sig att tänka utanför den här lådan som man är så van vid, att det finns andra 
saker att plocka in. Just det här att man har varit som så trångsynt, egentligen 
när det gäller allt.  (Respondent B) 

 
En annan del i människans stresshanteringssystem som bygger på reflektion beskrev 
respondenterna som ”att bara vara”, ”vara nöjd”, ”landa” och ”vara här och nu”. Genom de 
skapande aktiviteterna får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att leva i nuet och inte 
oroa sig för framtiden eller gräma sig över det förgångna: "jag har haft så mycket tid, att 
tänka. Och egentligen, vad säger man, meditera, när jag håller på i den här skapande 
processen" (Respondent E). 
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Att lyckas skapa stunder där individen lever i nuet upplevs som meditativt och benämns av 
Kabat-Zinn (2005) som mindfulness. Stunderna av mindfulness beskrevs av respondenterna 
som begrundande och lugnande, samtidigt som ögonblicket upplevs som vaket och 
konstaterande.  
 
Konstskolans devis utvecklar individens praktiska skapande förmåga, men uppmärksammar 
samtidigt individen på de mentala inställningar och förhållningssätt som han/hon reagerat 
med tidigare genom ett intränat, automatiserat beteende. Denna analys stämmer väl 
överens med forskningsresultat erhållna av Blomgren Larsson (2004), Brattberg (2006) och 
Carlsson et al. (2006), som menar att det skapande praktiska arbetet hjälper individen att 
värdera sina automatiska beteenden och skapa insikt om att de själva har makten att bryta 
dessa beteenden i de fall de värderas som destruktiva eller negativa.  

 Tema 4: Sociala värden 
De fem respondenterna lyfte fram sociala värden, som viktiga och positiva erfarenheter 
under studietiden. Uttryck som ”social stimulans”, ”social träning”, ”gemenskap med 
likasinnade”, ”inspirerande studiekollegor” och ”tillhörighet” återkom vid ett flertal 
tillfällen. Även gemenskapen över åldrar framhölls som något positivt: "jag har nog blivit 
mer social, umgås lite mera med personer som (paus) man får bra kontakt med alla åldrar 
här, det är så varierat" (Respondent D). 
 
Blandningen av olika bakgrund var också en positiv upplevelse: "man har träffat andra 
människor som är likadan, som också… vi har ju alla olika bakgrunder men, vi har det här 
som ett gemensamt intresse" (Respondent A). 
 
Även den sociala miljön poängterades genom termer som ”trivsam atmosfär”, ”trevlig 
stämning” och ”positivt klimat”. En reflektion över de sociala värdenas effekter kopplades 
direkt till individens uttryckta välbefinnande: "och, ja, välmående. Mycket trevligare 
stämning här och likasinnade så, det känns mycket bättre på så sätt också" (Respondent C). 
 
En respondent menade att den avslappnande miljön bidrog till att den stress som uppkom 
under studietiden inte upplevdes så allvarlig som stressen utanför skolans värld. En annan 
respondent jämförde den trygga studiemiljön med livet ute på arbetsmarknaden och oroade 
sig lite över sin förmåga att klara stressen senare.  
 

jag har fått goda vänner här och det är också någonting som har hjälpt mig 
vidare, liksom, med saker och ting och ja, stressen har liksom avtagit mycket. 
Och jag bara undrar ibland, hur ska jag klara av att, liksom gå ut på 
arbetsmarknaden sen. (Respondent E) 

 
Forskning visar att människans förmåga att hantera stressande miljöer och krävande 
situationer underlättas om de upplevs gemensamt i grupp (Collie et al., 2006; Hacking et al., 
2008; Reynolds, 2002; Reynolds et al., 2008). Genom att känna gemenskap och tillhörighet 
med gruppen och den omgivande miljön skapas en styrka som hjälper individen att ta sig 
igenom svåra situationer. Collie et al. (2006) menar att det sociala stödet och förståelsen hos 
gruppen inbjuder individen att ventilera sina upplevelser i en trygg miljö, vilket ligger i 
linje med de resonemang respondenterna gav uttryck för vid intervjuerna, där de sociala 
värdena gavs stor betydelse för individens trivsel, trygghet, sociala identifikation och 
välbefinnande.  



   24 

 Tema 5: Hälsofrämjande effekter och Copingstrategier 
Det som tydligt framgick under intervjuerna var de olika begreppens dynamiska förening 
och inbördes påverkan på varandra. Genom respondenternas beskrivningar av de olika 
begreppen, de individuella relationerna till dessa begrepp, samt de erfarenheter som hade 
gjorts under studietiden visualiserades och konkretiserades ett nätverk av 
sammanlänkande faktorer, vilka påverkade individernas sammantagna upplevelse av 
välbefinnande och förmåga till stresshantering.  
 
Samtliga respondenter hade ett eget intresse av konst och kreativt skapande och 
konststudierna var självvalda. Denna positiva grundinställning till de skapande 
aktiviteterna var en förutsättning för den inre motivationen, vilken främjade tålamod och 
uthållighet vid utmaningar och motgångar. En bibehållen positiv inställning är av vikt för 
att aktiviteterna ska fungera som utgångspunkt för stresshantering och utvecklandet av 
verkningsfulla copingstrategier. Dessa resultat finner stöd i flera studier (Blomgren Larsson, 
2004; Carlsson et al., 2006; Curl, 2008; Stuckey & Nobel, 2010; Hacking et al., 2008). Det som 
framgår i studien av Curl (2008) är att de medverkande uppnår ett förbättrat humör och 
även en känsla av styrka. Genom att individerna skapar något nytt och unikt infinner sig en 
känsla av tillfredsställelse. Curl (2008) menar också att individerna som hänger sig åt 
kreativa, skapande aktiviteter utvecklar ett sätt att leva ett lyckligare och hälsosammare liv 
med positiva känslor. Resultatet följer även Socialdepartementets (SFS, 1962:381) 
lagstadgade bestämmelser om att intressebaserade, självvalda områden bör vara 
utgångspunkten vid utformandet av individuella rehabiliteringsprogram för stress. 
 
Även om respondenterna inte hade ett uttalat behov av stresshantering gjordes studievalet 
många gånger utifrån en önskan om välbefinnande och ökad livskvalitet och en önskan om 
att få ingå i en grupp med gemensamma intressen, där skapande aktiviteter ligger i fokus. 
De sociala värdenas positiva inverkan på respondenternas välbefinnande och livskvalitet 
visar på vikten av en lugn miljö och dess betydelse för reflektion och återhämtning. 
Möjligheten att träna på, och utveckla strategier för, stresshantering i en trygg miljö är ett 
viktigt tillvägagångssätt vid rehabilitering av stressrelaterade sjukdomar menar Carlsson et 
al. (2006). Denna träning fungerar även som en effektiv förebyggande åtgärd för att 
förbereda och stärka individer inför framtida stressande situationer (Angelöw, 1998). I ett 
avslappnat tillstånd har vi lättare att träna in ett reflektivt förhållningssätt och medvetna 
positiva reaktions- och beteendemönster, vilket ökar möjligheten för att individen kan 
automatisera dessa och därmed byta ut destruktiva reaktioner mot positiva reaktioner vid 
framtida stressituationer (Angelöw, 1998; Carlsson et al., 2006).  
 
Det respondenterna främst lyfte fram eller beskrev var observerandet och resonerandet 
kring sin egen reflektionsförmåga och den medvetna reflektionens betydelse för individens 
utveckling och då både på ett handlagstekniskt och på ett mentalt plan. Reflektionen visade 
sig vara av vikt för skapandet av meningsfullhet i tillvaron, för individens distansering till 
och förståelse för det egna synsättet, för medvetna beslut och avväganden samt för kontroll 
och motivation. Resultatet finner stöd i forskningen (Bengtsson, 2006; Blomgren Larsson, 
2004; Carlsson et al., 2006; Reynolds, 2002; Reynolds & Prior, 2006) och visar att reflektionen 
hade en avgörande betydelse för individens möjlighet att bryta gamla mönster samt öppna 
upp för utveckling och nya insikter.  
 
De insikter och erfarenheter respondenterna hade gjort under sin hantverksmässiga 
utveckling kunde de även koppla till sitt generella sätt att tänka och resonera och till sin 
mentala inställning till händelser och upplevelser i livet, vilket de i många fall själv drog 
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slutsatser om. Dessa resultat finner starkt stöd i forskningen, som visar att kreativa 
skapande aktiviteter främjar utvecklandet av copingstrategier (Monti et al., 2006; Reynolds, 
2002; Reynolds & Prior, 2006; Reynolds & Vivat, 2006) och att dessa generaliserbara 
copingstrategier fungerar i många olika situationer och även i situationer som är nya för 
individen (Smith, 1989; Hacking et al., 2008).  
 
Samtliga respondenter beskrev konststudierna som en möjlighet att landa i sig själv och att 
skapa en närvaro i nuet. De talade om att stanna upp och andas, att ta hänsyn till sig själv, 
att byta miljö och att ta sig tid till avkoppling och återhämtning, att njuta av livet och att 
fokusera på sig själv ”vad vill jag?” Tiden nämndes som en viktig hälsofrämjande effekt, då 
reflektion kräver tid i form av distans till händelser och känslor och möjliggör för individen 
att ”landa”. Flera av respondenterna talade om vikten att omvärdera sin inställning till vad 
som är viktigt i livet. I vissa fall handlade det också om att backa tillbaka för att ta ny 
ställning till omständigheter, som tidigare hade tagits för givet. Med dessa resonemang gav 
respondenterna uttryck för ART, Attention Restoration Theory (Kaplan & Kaplan, 1989) 
samt för problem- och emotionsbaserad coping (Lazarus, 1984). ART innebär att individen 
på olika sätt försöker att frigöra sig från de stressorer som han/hon omges av. Genom att 
sortera och prioritera bland de intryck och den information de upplever att de översköljs 
med försöker de skapa en adekvat mening med det som de väljer att hänge sig åt och de 
uppställda krav som de upplever sig stå inför. Problem- och emotionsbaserad coping följs 
ofta åt och där har problemfokuserad coping visat sig föregå emotionsbaserad (Tennen et 
al., 2000). I denna studie hade majoriteten av respondenterna valt konststudierna som 
avbrott eller paus från vardagen och hade därmed tagit till problemfokuserad coping 
genom det medvetna miljöombytet, då de valde att söka och genomföra konststudierna. 
Den emotionsbaserade delen av copingstrategin består av arbetet med den egna 
inställningen till den stress som de upplevde och med de egna värderingarna och 
prioriteringarna av de krav de hade ställts inför.   
 
Intervjuresultatet visar att respondenterna var i olika faser av en självgranskande och 
självutvecklande process. Vissa respondenter gav uttryck för att ha börjat upptäcka sitt 
förhållningssätt till livet och reflekterade över de händelser de hade varit med om. Andra 
hade börjat ta ställning till de egna resonemangen och i vissa fall hade de börjat omvärdera 
dessa. Någon hade börjat leva efter de insikter de hade fått om sig själv genom att avspänt 
reflektera över sitt sätt att agera och resonera i olika situationer och genom att göra 
medvetna aktiva val, som de utvärderade och omprövade med utgångspunkt i det egna 
välbefinnandet och utifrån upplevda krav. Utvecklingen respondenterna beskrev hänför de 
till den kreativa skapande processen, som hade hjälpt dem att utveckla ett reflektivt och 
självgranskande förhållningssätt. Respondenterna skildrade hur de kreativa aktiviteterna 
hade skapat en insikt om den egna förmågan att påverka och styra sina handlingar, vilket, i 
sin tur, hade skapat en känsla att kunna kontrollera sitt liv. Den självläkande process som 
de skapande kreativa aktiviteterna främjar och som respondenterna genomgående har 
skildrat under intervjuerna beskrivs, och får stöd, i många studier inom forskning kring 
konstskapande och dess hälsofrämjande effekter (Asmussen, 2004; Reynolds, 2002; Reynolds 
& Prior, 2006; Reynolds et al., 2008; Stuckey & Nobel, 2010; m fl).   
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att klargöra om de praktiska konstskapande 
aktiviteterna i Konstskolans utbildning vid Sunderby Folkhögskola har genererat några 
hälsofrämjande effekter för Konstskolans elever. Respondenterna gjorde egna definitioner 
på begreppen kreativitet, stress, välbefinnande samt livskvalitet och relaterade dessa till 
studietiden på Konstskolan och till tiden innan konststudierna. Detta gjordes för att 
förtydliga och säkerställa de konstskapande aktiviteternas eventuella hälsofrämjande 
effekter.  
 
Resultaten ger en tydlig bild av att eleverna vid Konstskolan på intet sätt var förskonade 
från upplevelsen av stress. Enkäten, baserad på mätinstrumentet PSS, visade att majoriteten 
av eleverna vid mättillfället upplevde stress i olika grad samt att den upplevda stressen inte 
var relaterad till ålder, kön, årskurs eller tidigare erfarenhet av skapande aktiviteter. 
Utformningen av PSS fungerade bra för att mäta graden av stress individerna upplevde vid 
mättillfället och några veckor tillbaka i tiden. Tidpunkten för mättillfället visade sig vara ett 
aktivitetsklimax under utbildningsåret. Eleverna stod inför en agenda fylld med uppgifter, 
som exempelvis att avsluta årets olika arbeten och att skapa och färdigställa verk till 
examensutställningar eller arbetsprover inför följande läsår. Slutet på vårterminen innebar 
också slutet på en period där eleverna hade kontroll på skeenden och utformningen av 
vardagen. Eftersom antagning till utbildningen sker årsvis kan tidpunkten på året därför ha 
medfört en osäkerhet och ovisshet om hur framtiden skulle komma att se ut. I dessa fall kan 
respondenterna ha haft svårt att tillämpa egenkontroll av skeenden i tillvaron, vilket kan 
förklara känslan av olust och stress (Rotter, 1966).  
 
Intervjuresultaten gav en nyanserad bild av den upplevda stressen och tydliggjorde en 
annan, kompletterande tolkning av resultaten. Enkäten med mätinstrumentet PSS visade 
att respondenterna visserligen upplevde stress, men intervjuresultaten visade att det hade 
skett en förändring i respondenternas förhållningssätt till den stress som de upplevde. Det 
framgick att de individuella copingstrategierna hade utvecklats under studietiden, om än i 
olika grad hos olika individer. Inte heller här kunde resultatet relateras till ålder, kön, 
årskurs eller tidigare erfarenhet av skapande aktiviteter hos respondenterna. Genom 
respondenternas skildringar av hur de idag observerade och reflekterade över den egna 
stressreaktionen, hur de värderade relevansen och allvaret i situationen och därefter 
handlade i förhållande till tidigare handlingsmönster exemplifierades denna 
utvecklingsprocess. Respondenternas problemfokuserade coping var otillräcklig, vilket 
manade dem till att förändra sitt mentala förhållningssätt till den stressande situationen 
(Lazarus, 1984).  
 
Att dra slutsatsen att det enbart är de kreativa aktiviteterna, som har skapat ökat 
välbefinnande, livskvalitet, kreativitet och förmåga att hantera stress hos respondenterna 
är nog att dra alltför stora växlar på detta arbetes resultat. Då studien är begränsad till fyra 
begrepp och ett urval teorier kopplat till dessa begrepp har ingen ansträngning gjorts att 
lyfta fram andra faktorer som kan ha bidragit till individens hälsa, trots att det rimligen 
måste finnas sådana. Komplexiteten av faktorer som har betydelse för hälsa, välbefinnande 
och livskvalitet tillsammans med den subjektiva upplevelsen och det individuella intresset 
kan kanske vara förklaringen till svårigheten att finna vetenskapligt stöd för 
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stresshanteringsprogram av detta slag. För att undersökningar ska ses som vetenskapliga 
och därmed accepteras som grund för olika åtgärder eller program krävs belägg, som är 
mätbara och generaliserbara. Komplexa och dynamiska samband, som påverkar olika 
individer på olika sätt är svåra att observera och bedöms då som otillförlitliga. Dessa 
erfarenheter ger bland annat Reynolds (2002) och Hacking et al. (2008) uttryck för. Reynolds 
(2002) menar att det finns ett behov av att öka allmänhetens medvetenhet om kreativa 
konstskapande aktiviteters värde för hälsa och välbefinnande.  
 
Trots de komplexa och dynamiska orsakssambanden visas i detta arbete att de 
konstskapande aktiviteterna hade stor betydelse för utveckling av copingstrategier. Det 
finns många individuella sätt att nå hälsofrämjande tillstånd. Skapande aktiviteter i någon 
form kan vara ett verktyg för att nå dessa tillstånd, men det passar långt ifrån alla. De som 
hade valt konststudier vid Konstskolan hade själva valt att gå där utifrån ett intresse för 
konst och kreativt skapande. Andra har andra intressen och väljer aktiviteter utifrån dessa 
när de vill koppla av eller bryta en stressig vardag. För att en aktivitet ska få en 
hälsofrämjande effekt krävs en positiv inställning till aktiviteten, vilket främjar individens 
inre motivation, engagemang och uthållighet att fullfölja utmaningen vid motgångar. 
Därmed tillåts individen att nå ett medvetet observerande och reflekterande 
förhållningssätt till sitt eget sätt att resonera och reagera i olika situationer. Både Smith 
(1989) och Hacking et al. (2008) menar att de intränade kognitiva hanteringssystemen för 
stress även fungerar i nya stressituationer. Persson et al. (2001) talar om en rekreativ 
aktivitet som med konkreta, symboliska och självbelönande värden hjälper individen till 
självinsikt och självläkande. Curl (2008) menar att det kan vara en fördel, ur 
rehabiliteringssynpunkt, att individer är bekväma inom området för aktiviteten, eftersom 
en bristande erfarenhet eller negativa associationer inför aktiviteten, istället kan öka 
individens osäkerhet och stresskänsla. Grossi och Perski (2004) menar att de nya 
förhållningssätten behöver aktiv och långsiktig träning för att automatiseras och att 
verktygen för träningen måste vara individuellt anpassade för att ge resultat. Enligt 
Socialdepartementets (SFS, 1962: 381) bestämmelser om rehabiliteringsåtgärder bör 
utgångspunkten för insatserna vara individernas behov och förutsättningar.  
 
Studiens resultat stärker insikten om att stress inte går att undvika helt och hållet i dagens 
samhälle och därmed inte alltid går att hantera genom problemfokuserad coping. Denna 
insikt skapar en medvetenhet om vikten av att utveckla en väl fungerande emotionellt 
fokuserad coping. Förhållningssättet till stress kan förändras genom reflektion och 
medvetenhet om individuella stressorer och stressreaktioner. Denna distansering till den 
egna reaktionen hjälper oss att överblicka vårt beteende och ifrågasätta varför vi reagerar 
som vi gör, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna förändra vårt beteende. Resultatet 
visar också på att verktyget för denna mentala träning bör ha sin utgångspunkt i ett 
individuellt intresse hos individen för att erhålla ett så positivt resultat som möjligt. En 
tredje slutsats som kan skönjas är den kognitiva träningens stressförebyggande effekt. 
Genom att träna upp de emotionsfokuserade copingstrategierna utvecklas en kompetens 
för att bemöta och hantera framtida stressituationer oavsett hur de yttrar sig för individen.   

Metoddiskussion 

 Enkät 
En fördel med en kvantitativ datainsamlingsmetod är möjligheten till kvantifierade och väl 
definierade resultat. En enkätundersökning medger insamling av stora mängder data, vilket 
ger tillförlitliga resultat. En tredje fördel är att respondenterna kan känna större trygghet i 
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att de förblir anonyma och vågar på så sätt svara sanningsenligt på frågorna. Nackdelarna 
är att tolkningarna av frågorna lämnas helt till respondenten och han/hon har ingen 
möjlighet att bringa klarhet i vad som åsyftas. På samma sätt försvåras databearbetningen, 
då forskaren inte med följdfrågor kan klargöra vad respondenten menar med sitt svar i de 
fall där svaret är otydligt eller tvetydigt.  
 
Förtryckta svarsalternativ kan begränsa respondentens möjlighet att hitta ett passande 
alternativ (Trost & Hultåker, 2007). Denna begränsning tangerar en problematik som 
författaren fick erfara vid enkätundersökningen. Alerby och Kostenius-Foster (2005) talar 
om ”a silent message” och syftar på den information som respondenterna ger utöver de 
svarsalternativ enkäten har eller den information som respondenterna uteslutit. Vissa 
respondenter lämnade en del frågor obesvarade, andra fyllde i fler svarsalternativ än det 
efterfrågade och några fyllde på med kommentarer och information i marginalerna, som 
författaren inte kunde ta hänsyn till vid bearbetningen av data. Att respondenterna valde 
att göra på detta sätt går det endast att spekulera om. Kanske hade det med frågans 
formulering att göra (oförståelse), dess innehåll (ett känsligt ämne eller dåliga alternativ) 
eller kanske ledsnade respondenten helt enkelt på att svara på enkäten? De enkäter som 
tillhörde kategorin ”a silent message” var tre till antalet och dessa uteslöts ur studien.  

 Intervju 
Intervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod där antalet respondenter som är möjligt att 
nå begränsas av att varje respondent intervjuas individuellt och därigenom begränsas också 
datamängden i undersökningen (Olsson & Sörensen, 2007). En annan begränsning är att 
respondenten inte kan förbli helt anonym. Även om forskaren hävdar anonymitet kan 
respondenten hämmas i att vara ärlig vid t ex känsliga frågor av rädsla för att 
informationen kan spridas eller för att respondenten känner sig generad inför forskaren 
(Kvale, 1997). Fördelen med intervjuer är att forskaren kan följa upp de olika svaren med 
följdfrågor, som tydligare klargör det respondenten uttrycker. På samma sätt kan forskaren 
försäkra sig om att respondenten har förstått frågan rätt och svarar på rätt sak (hög 
validitet)(Kvale, 1997; Kahlke & Schmidt, 2002). Vissa frågor lämpar sig bättre för intervjuer 
än för enkäter och ett exempel på detta är retrospektiva frågor. De är mer omfattande och 
har en mer djupgående struktur och behöver därför följas upp med följdfrågor för att följa 
respondentens tankegång (Trost, 2005). 
 
Vissa förbehåll bör hållas i åtanke när det gäller intervjuguiden och dess frågor. En 
reservation är kopplad till den retrospektiva karaktär vissa av frågorna har och innebär att 
dessa svar har brister som kan påverka tillförlitligheten i studien. Respondenterna ombads 
göra jämförelser mellan aktuella upplevelser och upplevelser tidigare i livet. Dessa svar 
påverkas därigenom av respondenternas minne, vilket kan förvanska, förändra och omtolka 
detsamma. Trost och Hultåker (2007) menar att beskrivningen individen gör idag av 
upplevelsen de hade i dåtid inte med säkerhet beskriver hur individen upplevde situationen 
då, utan visar på hur den intervjuade nu ser på saken. Å andra sidan kan den nyvunna 
tolkningsgrunden kanske tydliggöra olikheterna i individens sätt att resonera och handla 
nu jämfört med tidigare och därmed uppmärksamma dem på den egna utvecklingen.  
 
En annan restriktion berör intervjuarens presentation av ”nya” begrepp för de intervjuade. 
Genom att ställa respondenterna inför begrepp som de kanske aldrig medvetet har 
reflekterat kring kan intervjuaren i bästa fall mana respondenten till reflektion och 
uppmärksamma honom/henne på hans/hennes förhållningssätt till sin omvärld. I värsta 
fall har intervjuaren planterat en tankegång hos respondenterna och därmed styrt deras 
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svar. Frågeformuleringarna var dock medvetna val, eftersom författaren behövde konkreta 
svar och spontana reflektioner av respondenterna. Med alltför öppna frågor av typen 
”beskriv din studietid och de erfarenheter du har gjort” riskerade författaren att missa 
kärnan och syftet med intervjuerna; nämligen att få fram hur studenterna upplever stress 
samt skillnader i respondenternas relationer till begreppen idag, jämfört med tiden innan 
konststudierna.  
 
Mätinstrumentet PSS visade att majoriteten av respondenterna upplevde sin livssituation 
som stressig vid mättillfället, men inte hur de värderade den upplevda stresskänslan samt 
hur de resonerade och hanterade stressiga situationer som de ställdes inför. Om studien 
enbart hade byggt på PSS resultat hade slutsatserna, som har dragits kring konstskapande 
aktiviteters hälsofrämjande effekter haft en helt annan karaktär. Vid en första anblick 
verkade enkäterna och intervjuerna visa två motstridiga resultat. Vid en närmare 
granskning visade det sig att de olika resultaten åskådliggjorde olika sidor av begreppet 
stress. Enkäten visade på graden av upplevd stress hos respondenterna eller med andra ord 
hur stressade de kände sig vid mättillfället. Intervjuerna, å andra sidan, gav en bild av hur 
de värderade och hanterade den stress de upplevde. Intervjuerna byggde på 
respondenternas självrapporter, vilket gav dem möjlighet att själva formulera sina 
erfarenheter i ord som komplement till de förvalda kryssvaren i enkäten. Utifrån den 
sammantagna informationen kan resultaten möjligtvis bedömas som rimliga för en studie 
av denna storlek.  

 Reliabilitet  
Reliabilitet avser en studies mätsäkerhet, noggrannhet samt tillförlitlighet och påverkas av 
huruvida studien är korrekt utförd, hur väl den motstår slumpmässiga inflytanden, samt 
om rätt mätinstrument har använts (Thurén, 2007). Den interna konsistensen hos PSS 
beräknades och visade att alla frågor i enkäten var reliabla för undersökningen av 
respondenternas stressnivå vid mättillfället.  
 
För att främja reliabiliteten i intervjustudien genomfördes samtliga fem intervjuer som 
personliga möten och i en avskärmad lokal för att undvika störande eller distraherande 
stimuli. Trots detta uppstod störande avbrott vid ett tillfälle, vilket kan ha inverkat negativt 
på reliabiliteten. För att skapa en avslappnad atmosfär gavs respondenterna ordentligt med 
tid att utveckla sina svar samt tid att fritt resonera kring sina definitioner av, och 
förhållningssätt till, de olika begreppen. Intervjuerna spelades in för att ytterligare stärka 
reliabiliteten. Inspelningarna gav författaren en möjlighet att koncentrera sig på den 
personliga interaktionen mellan författaren och den intervjuade. Genom att ostört fokusera 
på respondentens beskrivningar och tolka hans/hennes kroppsspråk skapades även 
möjligheter till förtydliganden och följdfrågor. För att undvika att författarens förförståelse 
för begreppen stress, kreativitet, välbefinnande och livskvalitet påverkade respondenterna 
fick samtliga respondenter själva definiera begreppen och relatera dessa till sin individuella 
livsvärld.  

 Extern validitet 
Tidpunkten för denna studie påverkades av många för årstiden specifika, och för 
författaren, okontrollerbara omkringliggande variabler. Resultatens validitet kan ha 
påverkats negativt, eftersom PSS mäter stressnivån vid mättillfället (nutid) och inte tar 
hänsyn till långsiktiga aspekter, som exempelvis respondentens variation i stressnivå under 
det senaste året eller eventuella tidigare erfarenheter av stressrelaterade sjukdomstillstånd.  
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Enkätens externa validitet påverkades negativt av att den var begränsad till att gälla 
skapande aktiviteter och dess påverkan på konstintresserade elever på Konstskolan vid 
Sunderby Folkhögskola. Detta innebär att generaliseringar till andra personer, som inte har 
konstskapandet som ett intresse, är vanskliga att göra.  
 
För att öka den externa validiteten vid intervjuerna var ambitionen att få en ordentlig 
spridning i ålder, kön och antal studieår bland respondenterna. Denna ambition 
begränsades av arbetets omfattning, då en avgränsning till fem intervjuer bedömdes som 
rimlig. Ytterligare en begränsning bestod i att urvalet byggde på frivillig anmälan. Lärarna 
på Konstskolan genomförde, på inrådan av författaren, ett preliminärt urval av 
respondenter inför intervjuerna för att säkerställa spridningen. Av dessa valdes personer ut 
till dess kvoten på fem intervjupersoner var fylld. Vissa av de tilltänkta personerna deltog 
inte i intervjuerna, vilket minskade spridningen av de medverkande. Orsaken till det 
minskade urvalet berodde dels på att några av individerna inte fanns tillgängliga vid 
rekryteringstillfället och dels på att några valde att avstå från medverkan. De individer som 
valde att inte delta kanske inte hade lika goda erfarenheter av studietiden som de som valde 
att delta, vilket kan ha medfört begränsningar av erfarenheter och därmed ha minskat den 
externa validiteten ytterligare.  

 Intern validitet 
Enkätens interna validitet säkerställdes genom valet av mätinstrumentet PSS, som är ett 
vetenskapligt verifierat verktyg för att mäta individens upplevda stressnivå. Genom 
Cronbach’s alfa bekräftades att enkätens samtliga frågor var relevanta för studiens syfte.     
 
En pilotstudie hade kunnat genomföras för att stärka den interna validiteten. Det hade 
möjliggjort en granskning av intervjufrågornas relevans för studien och eventuella 
korrigeringar av frågorna. Respondenterna erbjöds inte någon möjlighet att ta del av det 
sammanställda resultatet för att korrigera eventuella feltolkningar författaren hade gjort 
under bearbetningen av datat, vilket också kan ha haft en negativ inverkan på den interna 
validiteten.  

 Begreppsvaliditet 
Enkätens begreppsvaliditet säkerställdes genom att samtliga respondenter fick samma 
information angående enkätens syfte samt genomgång och beskrivning av enkätens 
upplägg. Enkätens utformning erbjöd även samma information skriftligt för att minimera 
risken för missförstånd. Trots detta visade datainsamlingen att ett antal enkäter var 
ofullständigt eller felaktigt ifyllda, vilket påverkade begreppsvaliditeten negativt.  
 
För att öka begreppsvaliditeten och minska författarens inverkan vid intervjuerna fick 
respondenterna själva definiera begreppen stress, kreativitet, välbefinnande samt 
livskvalitet. Dessa begrepp kopplades sedan till arbetets teoretiska ramverk.    

 Etiska överväganden 
I denna studie har hänsyn tagits till de fyra etiska överväganden som Vetenskapsrådet 
(2002b) förordar i sin publikation Forskningsetiska principer inom 
humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning. Den första principen handlar om 
informationskravet, vilket uppfylldes genom att respondenterna skriftligen och muntligen 
informerades om studiens syfte, tillvägagångssätt och användningsområde. 
Respondenterna upplystes också om att all medverkan var frivillig och att de kunde avbryta 
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sin medverkan närhelst de önskade, vilket uppfyllde den forskningsetiska principen om 
krav på respondenternas samtycke. Genom att enkäten fylldes i anonymt och genom att de 
inspelade intervjuerna avpersonifierades, transkriberades och därefter raderades för att 
inte kunna härledas till specifika individer, samt att ingen utomstående gavs tillgång till det 
insamlade materialet, uppfylldes den tredje etiska principen som handlar om kravet på 
konfidentialitet. Den fjärde etiska principen handlar om nyttjandekravet, vilket innebär att 
materialet endast användes till det ändamål det är avsett för.   

Fortsatt forskning 
Resultaten visar att tid till reflektion skapar en viktig distans till individers känslomässiga 
upplevelser för att dessa ska kunna utvärderas på ett mer objektivt och kanske mer rättvist 
sätt. Ett förslag på fortsatt forskning är därför att med hjälp av intervjuer undersöka hur 
konststudier vid Sunderby Folkhögskola har påverkat stresshantering, livskvalitet och 
välbefinnande hos tidigare elever några år efter avslutade studier.  
 
Ett annat sätt att konkretisera de konstskapande aktiviteternas hälsofrämjande effekt kan 
vara att följa ett antal elever under hela studietiden och under denna tid genomföra flera 
enkäter för att mäta elevernas aktuella stressnivå några gånger per läsår. Även intervjuerna 
skulle kunna genomföras i olika omgångar under året, vilket sammantaget möjliggör en 
konkretisering av eventuella förändringar i elevernas stressnivå och deras relationer till de 
olika begreppen. Detta tillvägagångssätt eliminerar behovet av retrospektiva frågor och 
dess nackdelar med omtolkningar och förvanskningar av minnesbilder, men minskar 
kanske studenternas medvetenhet om sin utveckling.  
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Bilaga 1 

Enkät bland Konstskolans studerande vid Sunderby Folkhögskola 
 
Kryssa i lämplig ruta 

 
1) Jag är … 

� kvinna �  man  
 
2) Jag är   ______ år 
 
3) Det här är mitt …  

 � första �  andra  �  tredje  � fjärde  
 … år på Konstskolan 
 
 
4) Jag har ägnat mig åt konstnärligt skapande innan jag började på 
 Konstskolan 

 � � � � � � 
 aldrig ngt enstaka  ngn gång  ngn gång en gång flera ggr/v 
 tillfälle per år  per månad i veckan 
 
 
5) Jag har sökt mig till Konstskolan i första hand..  (bara ett kryss)   

� för att förbereda mig för vidare studier  � för att utveckla min kreativitet  

� för återhämtning/stresshantering  �  för att påverka min livskvalitet  

� annan anledning_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

Frågorna i detta formulär handlar om Dina upplevelser, känslor och tankar under den 
senaste månaden. För varje fråga får du ange hur ofta Du har upplevt, känt eller tyckt på 
ett speciellt sätt. Vissa frågor kan verka likartade men Du ska ändå behandla varje fråga 
för sig. Besvara därför varje fråga utan någon längre betänketid. Försök inte att räkna ut 
hur ofta Du har känt Dig på ett visst sätt, försök istället uppskatta det som verkar vara 
det rimligaste för Dig enligt svarsalternativen. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar på 
frågorna nedan. Ta ställning till varje alternativ och kryssa i Ditt svar.  
 
  
 
6) Hur ofta har Du under den senaste månaden blivit upprörd över något 
som skett helt oväntat? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
7) Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du inte haft 
kontroll över de viktiga faktorerna i Ditt liv?  

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
8) Hur ofta har Du under den senaste månaden känt Dig nervös och 
stressad? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
9) Hur ofta har Du under den senaste månaden tagit itu med dagliga 
förtret/trassel på ett tillfredställande sätt? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
10) Hur ofta har Du under den senaste månaden effektivt hanterat 
avgörande förändringar i ditt liv? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
11) Hur ofta har Du under den senaste månaden känt Dig säker på Din 
förmåga att hantera Dina personliga problem?  

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
12) Hur ofta har Du under den senaste månaden tyckt att saker och ting 
har utvecklat sig som Du velat? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
 



 

13) Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du inte kunde 
hantera allt som måste göras?   
 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
14) Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du har haft 
kontroll över irriterande moment i Ditt liv? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
15) Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du har haft 
kontroll över saker och ting? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
16) Hur ofta har Du under den senaste månaden blivit arg över saker 
som har hänt och som låg utanför Din kontroll?  

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
17) Hur ofta har Du under den senaste månaden kommit på Dig själv 
med att fundera över saker Du måste utföra? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
18) Hur ofta har Du under den senaste månaden kunnat bestämma hur 
Du skulle använda Din tid? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
19) Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att problemen 
blivit så många att Du inte kunnat bemästra dem? 

 � � � � � 
 Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
         
     
 
 
 
 
 

Tack för din hjälp! /Jeanette 
 

 
 
 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Demografiska variabler 
Ålder: 
Kön: 
Årskurs: 

Bakgrund och erfarenheter 
1. Varför har du sökt utbildningen? Valt att gå på Konstskolan? 
 
2. Vad har tiden på konstskolan gett dig hitintills?  
 
3. Vad av det du räknat upp upplever du som viktigast (har betytt mest för dig)? 
 

Definitioner av begreppen kreativitet, stress, livskvalitet och 
välbefinnande 

4. Vad är kreativitet för dig?  
¤ Upplever du ngn skillnad i kreativitet nu i förhållande till tiden innan 
du gick Konstskolan? Beskriv 

 
5. Vad innebär stress för dig? 

¤ Hur hanterar du stress? Vad gör du för att ”varva ner”? 
¤ Upplever du ngn skillnad upplevelsen av stress nu i förhållande till 
tiden innan du gick Konstskolan? Beskriv 

 
6. Vad innebär livskvalité för dig? 

¤ Upplever du ngn skillnad i livskvalité nu i förhållande till tiden innan 
du gick Konstskolan? Beskriv 

 
7. Vad innebär välbefinnande för dig? 

¤ Upplever du ngn skillnad i välbefinnande nu i förhållande till tiden 
innan du gick Konstskolan? Beskriv 

Hälsofrämjande effekter 
8. Hur har din tid på konstskolan påverkat ditt liv, vilken nytta har du haft av 
dina erfarenheter? Beskriv  
 

Övrigt 
9. Något övrigt du vill tillägga? 
 
 
 

Tack för din medverkan! /Jeanette 
 

 


