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Din medverkan är frivillig och du kan därmed välja att inte fylla i enkäten. Enkäten 

är anonym, du behöver alltså inte fylla i namn och när dina svar är inlämnade 

kommer de inte kunna härledas till dig som person. 

 

 

 

Vänd blad för att påbörja enkäten. 
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Studie om känslotillstånd och reaktioner 
 
 
 
 

 

Hej! 

 

Vi vill informera dig om, och tillfråga dig att delta i, denna studie som handlar om hur människor 

svarar på upplevelsen av olika känslotillstånd. Studien är grunden i vår examensuppsats på 

Psykologprogrammet vid Örebro Universitet. 

 

Studien går till så att du fyller i ett frågeformulär (som följer efter detta försättsblad) om olika 

känslotillstånd och hur du svarar på dessa. Efter att du fyllt i detta frågeformulär kommer du att 

få titta på bilder samt genomföra en skrivövning. Som avslutning kommer du få svara på några 

korta frågor. Studien tar ca 45-50 min sammanlagt. 

 

Förutom en omedelbar återkoppling om studien efter ditt deltagande så erbjuds dig som deltar en 

gratisföreläsning om samspelet mellan emotion och kognition samt en genomgång av studiens 

resultat under december månad 2011. Har du några funderingar kring enkäten eller är intresserad 

av att få ta del av resultatet så kan du höra av dig till: RPAsweden@gmail.com 

 

Tack! 

Malin Olofsson och Johannes Engh, psykologstuderande vid Örebro universitet. 
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I enkäten förekommer det att flera frågor handlar om samma sak eller är formulerade på 

ungefär samma sätt. Detta har gjorts med avsikt och vi ber dig ändå svara på alla frågor 

med det svarsalternativ som stämmer bäst in på just dig. Det är viktigt att du svarar så 

sanningsenligt som möjligt och att du tänker igenom dina svar så att våra slutsatser an 

bli så korrekta som möjligt. 

 

Kön     Civilstatus  

 Tjej     Gift/sambo  

 Kille     Har en partner/särbo  

      Änka/änkling 

Ålder       Frånskild 

 _______    Singel 

 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Inte alls bra                Väldigt bra 

 

b) Anser Du själv att Du haft problem med sömnsvårigheter under de senaste 3 

månaderna? 

  Ja Om JA, besvara uppföljningsfrågorna nedan (c-h) 

  Nej Om NEJ, gå till fråga 2 (längst ned på nästa sida) 

 

c) Hur länge har Du haft ditt nuvarande problem med sömnsvårigheter?  

 

 Har inget nuvarande  1-2 dagar     15-30 dagar  91-180 dagar 

 problem   3-7 dagar     31-60 dagar             181-365 dagar 

     8-14 dagar     61-90 dagar             mer än 365 dagar 

1a. Här ber vi dig beskriva hur Du sover. Tänk efter hur länge Du sovit och hur god du upplever 

att sömnen har varit i allmänhet. I hur hög grad upplever du sömnen har varit? 
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d) Hur många minuter uppskattar Du att Du ligger vaken i sängen innan Du somnar (efter 

lampan släckts)? 

 

 Mindre än 10  10 20 30 40 50 60 Mer än 1 timme  

 

e) Om Du vaknar på natten, hur många minuter uppskattar Du att Du är vaken då? 

 

 Mindre än 10  10 20 30 40 50 60 Mer än 1 timme  

 

f) Hur ofta har DU under de senaste 3 månaderna sovit dåligt? 

      1        2   3          4         5 

Mindre än en   Mindre än en      1-2 nätter            3-5 nätter  Varje natt 

gång i månaden gång i veckan      i veckan           i veckan 

 

 

g) I hur hög grad anser Du att dina sömnsvårigheter stör din vardag (t.ex. trötthet under 

dagen, koncentration, minne eller sinnesstämning)?  

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Inte alls            Väldigt mycket 

 

h) I hur hög grad anser Du att dina sömnsvårigheter hindrar dig i din vardag (från t.ex. att 

arbeta, handla, umgås med vänner, utföra hushållssysslor eller fritidsaktiviteter)?  

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Inte alls             Väldigt mycket 

        

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Inte alls           Neutral            Jätteglad 

Fråga 2. Hur glad och positiv känner Du Dig just nu? 
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Människor tänker och gör många olika saker när de känner sig glada. Läs igenom följande påståenden och 

markera med hjälp av skalan om du aldrig, ibland, ofta eller alltid tänker eller gör detta när Du känner dig 

glad, upprymd eller entusiastisk. Markera hur Du brukar göra, inte hur du tycker att du borde göra. 

 

 

När du känner dig glad, hur ofta brukar du… 

 

Nästan 

aldrig 

Ibland Ofta Nästan alltid 

1. … märka att du känner dig full av energi. 

 
1 2 3 4 

2. … njuta av stunden. 

 
1 2 3 4 

3. … tänka “Jag hinner med allt jag ska”. 

 
1 2 3 4 

4. … tänka på att du känner dig motiverad att göra allt. 

 
1 2 3 4 

5. … tänka “Jag använder hela min potential”. 

 
1 2 3 4 

6. … tänka “Det här är för bra för att vara sant”. 

 
1 2 3 4 

7. … tänka på hur glad du känner dig. 

 
1 2 3 4 

8. … tänka på hur stark du känner dig. 

 
1 2 3 4 

9. … tänka på saker som kan gå snett. 

 
1 2 3 4 

10. … intala dig att de här känslorna inte kommer att vara. 

 
1 2 3 4 

11. ... tänka “Folk kommer att tycka att jag skryter”. 

 
1 2 3 4 

12. … tänka på hur svårt det är att koncentrera sig. 

 
1 2 3 4 

13. … tänka “Jag uppnår allt”. 

 
1 2 3 4 

14. … tänka “Jag förtjänar inte det här”. 

 
1 2 3 4 

15. … tänka “Min tillfälliga tur kommer snart att ta slut”. 

 
1 2 3 4 

16. … tänka på hur stolt du är över dig själv. 

 
1 2 3 4 

17. … tänka på sådant som inte gått bra för dig. 1 2 3 4 
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Aldrig Sällan Ibland Ofta Nästan 

alltid 

1. Jag tänker samma tankar om och om igen. 

 

0 1 2 3 4 

2. Jag har påträngande tankar. 

 

0 1 2 3 4 

3. Jag kan inte sluta älta tankarna. 

 

0 1 2 3 4 

4. Jag tänker kring många problem utan att kunna lösa 

dem. 

0 1 2 3 4 

5. Jag kan inte göra något annat när jag tänker på mina 

problem. 

0 1 2 3 4 

6. Mina tankar upprepar sig. 

 

0 1 2 3 4 

7. Tankarna dyker upp utan att jag vill det. 

 

0 1 2 3 4 

8. Jag hakar upp mig på vissa saker och kan inte gå 

vidare. 

0 1 2 3 4 

9. Jag frågar mig själv saker utan att finna en lösning. 

 

0 1 2 3 4 

10. Mina tankar hindrar mig från att fokusera på andra 

saker. 

0 1 2 3 4 

11. Jag fortsätter att tänka på samma saker hela tiden. 

 

0 1 2 3 4 

12. Tankar dyker upp i mitt huvud utan anledning. 

 

0 1 2 3 4 

13. Jag känner mig tvungen att fortsätta älta samma 

saker. 

14. Mina tankar hjälper mig inte så mycket. 

 

15. Mina tankar upptar hela min uppmärksamhet. 

 

0 

 

0 

 

0 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

I de här frågorna ombeds du beskriva hur Du vanligtvis tänker kring negativa upplevelser och problem. 

Var god läs följande påståenden och skatta graden av hur väl de passar på Dig när du tänker kring negativa 

upplevelser och problem. 
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Mycket lite     Lite     Måttligt      En hel      Väldigt                    

eller inte alls                      del            mycket        

  

1.    Besvärad                                     

    

2. Upprymd                                     

 

3.   Upprörd                                     

 

4.  Skrämd                                     

 

5.    Entusiastisk                                        

 

6.    Pigg                                           

 

7.    Inspirerad                                         

      

8.    Nervös                                         

 

9.    Bestämd                                         

 

10.  Rädd                                         

 

 

 

 

Denna del består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs varje ord och markera hur du känner 

Dig just nu. Sätt för varje ord ett kryss för det svarsalternativ som passar in bäst på Dig. 
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1. Jag känner mig spänd och nervös:  

 Mestadels __ 

 Ofta __ 

 Av och till __ 

 Inte alls __ 

2. 

 

Jag uppskattar fortfarande saker jag 

tidigare uppskattat: 

 

 Definitivt lika mycket __ 

 Inte lika mycket __ 

 Endast delvis __ 

 Nästan inte alls __ 

3. 

 

Jag har en känsla av att något 

hemskt kommer att hända: 

 

 Mycket klart och obehagligt __ 

 Inte så starkt nu __ 

 Betydligt svagare nu __ 

 Inte alls __ 

4. 

 

Jag kan skratta och se det roliga i 

saker och ting: 

 

 Lika ofta som tidigare __ 

 Inte lika ofta nu __ 

 Betydligt mer sällan nu __ 

 Aldrig __ 

 

5. 

 

Jag bekymrar mig över saker: 
 

 Mestadels __ 

 Ganska ofta __ 

 Av och till __ 

 Någon enstaka gång __ 

   

6. Jag känner mig på gott humör:  

 Aldrig __ 

 Sällan __ 

 Ibland __ 

 Mestadels __ 

7. 

 

Jag kan sitta stilla och känna mig 

avslappnad: 

 

 Absolut __ 

 Vanligtvis __ 

 Sällan __ 

 Aldrig __ 

 

8. 

 

Allting känns trögt: 
 

 Nästan alltid __ 

 Ofta __ 

 Ibland __ 

 Aldrig __ 

9. 

 

Jag känner mig orolig, som om jag 

hade fjärilar i magen: 

 

 Aldrig __ 

 Ibland __ 

 Ganska ofta __ 

 Väldigt ofta __ 

 

10. 

 

Jag har tappat intresset för hur jag 

ser ut: 

 

 Fullständigt __ 

 Till stor del __ 

 Delvis __ 

 Inte alls __ 

 

11. 

 

 Jag känner mig rastlös: 
 

 Väldigt ofta __ 

 Ganska ofta __ 

 Sällan __ 

 Inte alls __ 

12. 

 

 Jag ser med glädje fram emot saker 

och ting: 

 

 Lika mycket som tidigare __ 

 Mindre än tidigare __ 

 Mycket mindre än tidigare __ 

 Knappast alls __ 

Detta formulär innehåller frågor om hur Du har känt dig under den senaste veckan. Besvara 

frågorna genom att markera med ett kryss (X) det svarsalternativ som Du tycker stämmer bäst.  
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13. Jag får plötsliga panikkänslor:  

 Ofta __ 

 Ibland __ 

 Sällan __ 

 Mycket sällan __ 

 

14. 

 

Jag kan uppskatta en god bok, ett  

TV- eller radioprogram:: 

 

 Väldigt ofta __ 

 Ganska ofta ___ 

 Sällan ____ 

 Aldrig __ 

 

 

  

 Inga Små Måttliga Stora Mycket 

stora 

1. Att du varit så pratsam att andra tyckt det varit 

svårt att komma till tals. 

 

0 1 2 3 4 

2. Att du behövt sova mindre och ändå varit pigg. 

  

0 1 2 3 4 

3. Att du varit uppvarvad eller överaktiv. 

 

0 1 2 3 4 

4. Att du varit kroppsligt rastlös så att det har varit 

svårt att sitta stilla. 

 

0 1 2 3 4 

5. Att dina tankar rusat snabbt i huvudet. 

 

0 1 2 3 4 

6. Att du varit lättirriterad. 

 

0 1 2 3 4 

7. Att du haft alltför hög självkänsla. 

 

0 1 2 3 4 

8. Att du har haft alltför stark känsla av glädje och 

intresse. 

 

0 1 2 3 4 

9. Att du tagit risker, t ex med pengar, i trafiken 

eller i kontakten med andra människor. 

0 1 2 3 4 

  

Nedan beskrivs känslor och beteenden som man kan ha. Ringa in det alternativ som stämmer bäst. I vilken 

grad har Du under den senaste veckan upplevt… 
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Ni har nu genomfört en större enkät samt genomgått en skrivövning, tittat på bilder och 

hört musik. Vi vill nu ställa några frågor till Er kring hur ni känner er just nu samt 

upplevelsen av experimentet.     

 

 

 

 

Mycket lite     Lite     Måttligt      En hel      Väldigt                    

eller inte alls                      del            mycket        

  

1.    Besvärad                                     

    

2. Upprymd                                     

 

3.   Upprörd                                     

 

4.  Skrämd                                     

 

5.    Entusiastisk                                        

 

6.    Pigg                                           

 

7.    Inspirerad                                         

      

8.    Nervös                                         

 

9.    Bestämd                                         

 

10.  Rädd                                         

Denna del består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs varje ord och markera hur 

Du känner Dig just nu, dvs. hur Du känner Dig på det stora hela. Sätt för varje ord ett 

kryss för det svarsalternativ som passar in bäst på Dig. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Inte alls          Neutral           Jätteglad 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hur väl kunde Du se dig själv i situationen Du skrev om? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Inte alls              Mycket väl 

 

Hur väl kunde Du koncentrera Dig på de visade bilderna? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Inte alls              Mycket väl 

     

Hur väl kunde Du fokusera på musiken som spelades i bakgrunden? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Inte alls              Mycket väl 

 

 

  

Du har precis genomfört en skrivuppgift samt tittat på ett antal bilder. Det spelades också musik i 

bakgrunden. Var god och svara på följande frågor angående Din upplevelse av dessa tre inslag. 

Hur glad och positiv känner Du Dig just nu? 
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Appendix C: Mean ratings for valence, arousal and dominance for the selected subsets (1 & 2) 

from the IAPS (Lang et al, 2008). 

 

Subset 1: Positive Pictures    

 IAPS Description  Valence  Arousal  Dominance 

 Slide No   Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD) 

1 8501 money  7.91(1.66)  6.44(2.29)  6.05(2.52) 

2 2070 baby  7.69(1.59)  4.02(2.30)  6.71(2.24) 

3 7350 pizza  7.08(2.12)  5.40(2.71)  6.94(2.23) 

4 8490 rollercoaster  6.25(1.96)  6.25(1.96)  5.33(2.40) 

5 7230 turkey  7.42(1.47)  5.81(2.25)  6.10(2.01) 

6 1920 porpoise  7.94(1.61)  4.31(2.57)  6.56(2.05) 

7 5626 hangglider  6.62(2.34)  5.98(2.11)  5.77(2.42) 

8 7502 castle  8.15(1.25)  6.07(2.58)  6.20(1.91) 

9 5910 fireworks  7.72 (1.64)  6.44 (2.20)  5.33 (1.88) 

10 8500 gold  6.96(1.64)  5.60(2.40)  5.87(2.14) 

11 7330 icecream  7.29(2.21)  4.54(2.55)  6.77(2.41) 

12 4601 romance  6.68(1.33  4.91(2.01)  6.26(1.84) 

13 5628 mountains   6.60(2.09)  5.38(2.08)  6.40(2.32) 

14 1811 monkeys  7.95(1.51)  5.21(2.57)  6.10(1.71) 

15 5600 mountains   7.83(1.28)  4.56(2.88)  5.06(2.35) 

16 8210 boat  7.60(1.36)  6.00(2.06)  5.58(1.94) 

17 4599 romance  7.12(1.48)  5.69(1.94)  6.49(1.79) 

18 4610 romance  7.29(1.74)  5.10(2.29)  5.54(1.95) 

19 8510 sportcar  7.32(1.72)  4.93(2.56)  6.54(2.26) 

20 5621 skydivers  7.28(1.22)  6.96(1.72)  5.94(2.29) 

 

Subset 2: Neutral Pictures 
 IAPS Description  Valence  Arousal  Dominance 

 Slide No   Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD) 

1 7006 bowl  4.65(1.10)  2.08(1.58)  5.83(2.03) 

2 7235 chair  4.85(1.13)  2.68(1.90)  6.57(2.10) 

3 7040 dustpan  4.72(1.19)  2.46(1.86)  5.57(1.83) 

4 7830 agate  5.31(1.54)  4.40(2.17)  5.04(1.76) 

5 7009 mug  4.89(0.96)  3.26(1.96)  6.51(2.10) 

6 5530 mushroom  5.38(1.60)  2.87(2.29)  6.42(2.29) 

7 7030 iron  4.69(1.04)  2.99(2.09)  5.73(2.00) 

8 7050 hairdryer  4.93(0.81)  2.75(1.80)  5.82(1.93) 

9 7080 fork  5.27(1.09)  2.32(1.84)  7.04(1.84) 

10 7233 plate  5.09(1.46)  2.77(1.92)  6.23(2.06) 

11 2190 man  4.73(1.25)  2.27(1.72)  5.48(2.08) 

12 7090 book  4.95(1.54)  2.30(1.90)  6.95(2.03) 

13 7130 truck  4.79(1.14)  3.54(2.01)  4.92(1.87) 

14 7000 rollingpin  5.06(1.10)  2.15(1.70)  6.02(2.09) 

15 7190 clock  5.59(1.27)  3.80(2.14)  5.21(2.10) 

16 7025 stool  4.79(1.10)  2.98(2.11)  6.51(2.14) 

17 6150 outlet  5.08(1.17)  3.22(2.02)  5.54(1.69) 

18 7010 basket  4.94(1.07)  1.76(1.48)  6.70(1.48) 

19 7030 iron  4.69(1.04)  2.99(2.09)  5.73(2.00) 

20 7035 mug  4.98(0.96)  2.66(1.82)  6.39(1.94) 
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