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Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 5 år. Vid Linköpings 
universitet har programmet funnits sedan 1995. Utbildningen är upplagd så att 
studierna från början är inriktade på den tillämpade psykologins problem och 
möjligheter och så mycket som möjligt liknar psykologens yrkessituation. Bland 
annat omfattar utbildningen en praktikperiod om 12 heltidsveckor samt eget kli-
entarbete på programmets psykologmottagning. Studierna sker med hjälp av 
problembaserat lärande (PBL) och är organiserade i åtta teman, efter en intro-
duktions kurs på 7,5hp: kognitiv och biologisk psykologi, 37,5 hp; utvecklings-
psykologi och pedagogisk psykologi, 52,5 hp; samhälle, organisations- och 
gruppsykologi, 60 hp; personlighetspsykologi och psykologisk behandling, 67,5 
hp; verksamhetsförlagd utbildning och profession, 27,5 hp; vetenskaplig metod, 
17,5 hp samt självständigt arbete, 30 hp.  
 
Den här rapporten är en psykologexamensuppsats, värderad till 30 hp, vårtermi-
nen 2017. Handledare har varit Gerhard Andersson och biträdande handledare 
har varit Robert Persson Asplund. 
 
 
 
 
 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
 
Telefon  013-28 10 00 
Fax 013-28 21 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Uppsats grundnivå 
 Uppsats avancerad nivå  
X   Examensarbete 
 Licentiatavhandling 
 Övrig rapport 

LIU-IBL/PY-D—17/455—SE 
 

 

Titel  
En friare fritid? – Effekterna av ett internetbaserat stresshanteringsprogram på återhämtning under ledig 
tid 
  
Title  
A freer free time? – Effects of an internet based stress management program on recovery during leisure 
time 

 
Författare  
Maurits Gerhardsson 
 

 
 

Sammanfattning  
 
I uppsatsen användes en randomiserad kontrollerad design för att undersöka om återhämtningserfaren-
heter förändras efter tio veckors deltagande i ett internetadministrerat stresshanteringsprogram, baserat på 
KBT. Resultat av tidigare forskning har visat att stressinterventioner har potential att förändra återhämt-
ningserfarenheter som de mäts i REQ (the Recovery experiences questionnaire). Föreliggande studie är där-
emot den första med fullständigt experimentell design samt den första som undersöker effekterna på åter-
hämtningserfarenheter av dels internetadministrerad, dels KBT-baserad behandling. Därutöver är förelig-
gande studie den första som undersöker effekterna på återhämtningserfarenheter för deltagare som är sjuk-
skrivna eller befinner sig i risk för sjukskrivning på grund av långvarig stress. 
 
Mellangruppjämförelser genomfördes med ANCOVA baserat på självskattningar från en grupp som ran-
domiserats till ett internetbaserat stresshanteringsprogram (n = 29) och en grupp som randomiserats till 
väntelista (n = 29). Gruppernas värde på REQ och index för återhämtningserfarenheterna Psykologisk di-
stans, Avslappning, Kontroll och Bemästringserfarenheter jämfördes efter tio veckor av behandling respek-
tive väntelista. Med kontroll för aktuellt värde under vecka 1 visade jämförelserna signifikant högre värden 
för behandlingsgruppen. Beräkningar av Cohens d visade mellangruppskillnader med måttliga till stora 
effektstorlekar. Resultaten breddar kunskapsläget avseende vilka interventioner som kan öka återhämt-
ningserfarenheter och indikerar att det för att åstadkomma effektiv vidareutveckling av stressintervent-
ioner med fördel kan forskas vidare om återhämningserfarenheternas betydelse för tillfrisknande från 
stressrelaterad ohälsa. 
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Sammanfattning 
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netadministrerat stresshanteringsprogram, baserat på KBT. Resultat av tidigare 
forskning har visat att stressinterventioner har potential att förändra återhämt-
ningserfarenheter som de mäts i REQ (the Recovery experiences questionnaire). 
Föreliggande studie är däremot den första med fullständigt experimentell design 
samt den första som undersöker effekterna på återhämtningserfarenheter av dels 
internetadministrerad, dels KBT-baserad behandling. Därutöver är föreliggande 
studie den första som undersöker effekterna på återhämtningserfarenheter för del-
tagare som är sjukskrivna eller befinner sig i risk för sjukskrivning på grund av 
långvarig stress. 
 
Mellangruppjämförelser genomfördes med ANCOVA baserat på självskattningar 
från en grupp som randomiserats till ett internetbaserat stresshanteringsprogram 
(n = 29) och en grupp som randomiserats till väntelista (n = 29). Gruppernas värde 
på REQ och index för återhämtningserfarenheterna Psykologisk distans, Avslapp-
ning, Kontroll och Bemästringserfarenheter jämfördes efter tio veckor av behand-
ling respektive väntelista. Med kontroll för aktuellt värde under vecka 1 visade 
jämförelserna signifikant högre värden för behandlingsgruppen. Beräkningar av 
Cohens d visade mellangruppskillnader med måttliga till stora effektstorlekar. Re-
sultaten breddar kunskapsläget avseende vilka interventioner som kan öka åter-
hämtningserfarenheter och indikerar att det för att åstadkomma effektiv vidareut-
veckling av stressinterventioner med fördel kan forskas vidare om återhämnings-
erfarenheternas betydelse för tillfrisknande från stressrelaterad ohälsa. 
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En friare fritid? – Effekterna av ett internetbaserat 
stresshanteringsprogram på återhämtning under le-

dig tid 
   
Föreliggande uppsats skrivs inom ramen för iStress-projektet – ett forskningspro-
jekt vid Linköpings universitet. Det övergripande syftet med iStress-projektet är 
att utveckla ett internetadministrerat, individanpassat och väglett stresshanterings-
program, baserat på KBT (kognitiv beteendeterapi). Förhoppningen är att pro-
grammet ska leda till ökat välmående samt förebygga och förkorta sjukfrånvaron 
för individer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet är angeläget då lång-
varig stress idag är en av de vanligaste anledningarna till besvär i arbetet (Arbets-
miljöverket, 2014). Därutöver har det rapporterats om stora kunskapsluckor gäl-
lande evidensen för behandling av långvarig stressrelaterad ohälsa (Rehabilite-
ringsrådet, 2011).  

 
Som en del av iStressprojektet utvärderades år 2016 ett individanpassat och väg-
lett stresshanteringsprogram (KBT) via internet i en pilotstudie (Lind, 2016). I 
studien undersöktes skillnader i deltagares utfall på stressymptom, arbetsförmåga, 
beteendeaktivering och återhämtning. En masteruppsats skrevs om förändringar 
på utfallsmåtten efter 7 av 10 veckors behandling (Lind, 2016). Samtliga ut-
fallsmått visade lovande förändringar, och programmet ansågs lämpligt att forska 
vidare om.  
 
Under våren 2017 genomförs en randomiserad kontrollerad studie av ett uppdate-
rat internetbaserat, individanpassat och väglett internetbaserat stresshanterings-
program (KBT). I denna studie ingår fler deltagare jämfört med pilotstudien och 
tre grupper jämförs – en grupp på väntelista och två aktiva behandlingsgrupper. 
Den ena behandlingsgruppen (iStress) genomgår en individanpassad och vägledd 
stresshantering (KBT) via internet och den andra behandlingsgruppen (iStress + 
HA) får därutöver tilläggsmoduler för vägledning i hållbart arbete och arbetsåter-
gång. Sammanlagt skrivs tre masteruppsatser om vårens studie. Eriksson och von 
Buxhoeveden (2017) jämför förändrade utfall avseende arbetsförmåga mellan 
samtliga betingelser. Palm och Torstensson (2017) jämför förändrade utfall avse-
ende sömnsvårigheter samt stress-, depression- och ångestsymptom mellan samt-
liga betingelser. I den tredje och föreliggande uppsatsen jämförs deltagare på vän-
telista med deltagare stresshanteringsprogrammet (KBT) avseende förändrade 
återhämtningserfarenheter, som de mäts i REQ (the Recovery experiences quest-
ionnaire). Mellangruppsjämförelserna av REQ baseras på data från deltagarnas 
självskattningar efter 10 veckor av behandling respektive väntelista. Betingelsen 
med tilläggsmoduler för vägledning i hållbart arbete och arbetsåtergång är inte 
föremål för analys i föreliggande uppsats.  
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Resultat i en tidigare kvasi-experimentell studie har indikerat att stressintervent-
ioner har potential att förändra återhämtningserfarenheter (Hahn, Binnewies, Son-
nentag & Mojza, 2011). Syftet med föreliggande uppsats är dels att öka kunskapen 
om stressinterventioners effekt på återhämtningserfarenheter, dels är det ett steg i 
riktning mot att identifiera en möjlig förändringsmekanism i behandling av stress-
relaterad ohälsa. 
 
I följande genomgång presenteras grundläggande begrepp och stressdiagnoser. 
Därutöver beskrivs teorier och forskning om stress, stressbehandling och åter-
hämtning. Det redogörs även kort för mediation och förändringsmekanismer. 
Slutligen beskrivs syftet med föreliggande uppsats mer ingående och en konkret 
frågeställning presenteras.  
 

Bakgrund och tidigare forskning 
 

Stress- och utmattningsproblematik 
 
Stress, stressorer och stressymptom 
Stress, även kallat stressrespons, är ett begrepp med flera definitioner. Hans Selye, 
en pionjär inom stressforskningen, definierade begreppet stress som ”the nonspe-
cific response of the body to any demand” (Selye, 1974, s.14). Med en sådan for-
mulering ligger alltså den kroppsliga reaktionen i fokus. En senare, och mycket 
citerad, definition av stress lade mer betoning på tolkningens roll: ”Psychological 
stress is a particular relationship between the person and the environment that is 
appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endanger-
ing his or her well-being” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 19). Ytterligare en defi-
nition sammanfattar viktiga poänger från ovanstående definitioner och bidrar med 
ett bredare perspektiv: ”Stress är organismens reaktion på obalans mellan belast-
ningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa” (Social-
styrelsen, 2003, s. 15). Denna definitionen har åt socialstyrelsen formulerats av 
en svensk arbetsgrupp bestående av experter på området. Likt Selyes (1974) de-
finition betonar alltså arbetsgruppen att stress är en reaktion. Men till skillnad från 
Selyes definition betonas att reaktionen kan vara tankemässig och inte enbart 
kroppslig. Arbetsgruppens definition utesluter inte att individens tolkning spelar 
roll men skiljer sig från Lazarus och Folkmans (1984) definition på så sätt att 
stress i egenskap av att innebära en obalans mellan belastning och resurser även 
inkluderar att även ett betydligt överskott av resurser i förhållande till belast-
ningen kan innebära stress. Ytterligare en poäng i arbetsgruppens definition är att 
de utgår från organismen. De inkluderar alltså såväl människor som djur. Även 
djur kan uppleva stress vilket är ett forskningsfält i sig (eg. Reber & Slattery, 
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2016).  
 
Som redogjorts finns det flera definitioner av stress men skillnaderna ligger främst 
i vad som betonas. Det finns inga tydliga indikationer på att tolkningen av den 
forskning som presenteras i följande genomgång blir annorlunda beroende på de-
finition av stress. Desto viktigare är att se vad definitionerna har gemensamt. Al-
mén (2007) har redogjort för att en sådan gemensam faktor är att stressresponsen 
är särskild från händelserna som orsakar reaktionen. De stressorsakande händel-
serna går ofta under benämningen stressorer. Vidare har Almén (2007) klargjort 
att det finns faktorer som kan utgöra både stressrespons och stressor. Exempelvis 
kan en tanke utgöra eller vara del av en stressrespons. Samma form av tanke kan 
även, som stressor, leda till ytterligare stressresponser.  
 
Stressymptom är ytterligare ett frekvent förekommande begrepp inom ämnesom-
rådet stress. Trots att begreppet är vanligt förekommande finns det ingen all-
mängiltig definition (Almén, 2007). Återkommande är dock att stressymptom be-
traktas som effekter av långvarig stress (Almén, 2007). Exempel på sådana stres-
symptom är trötthet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och sömnsvårigheter.   
 
Stressrelaterade diagnoser   
Det finns ett flertal stressrelaterade diagnoser i de internationella diagnossyste-
men (APA, 2013; WHO, 2011). I diagnossystemet ICD (International statistical 
classification of diseases and related health problems) går dessa diagnoser under 
rubriken Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress (WHO, 2011). Under 
denna rubrik ingår följande diagnoser: Akut stressreaktion (F43.0), posttrauma-
tiskt stressyndrom (F43.1), anpassningsstörning (F43.2), andra specificerade re-
aktioner på svår stress (F43.8), utmattningssyndrom (F43.8A), andra specifice-
rade reaktioner på svår stress än utmattningssyndrom (F43.8W) och reaktion på 
svår stress, ospecificerad (F43.9). Gemensamt för diagnoserna är att problemati-
ken ska vara primärt orsakad av en traumatisk livshändelse eller betydande 
livsstilsförändringar (WHO, 2011).  
 
I den randomiserade kontrollerade studie som avhandlas i föreliggande uppsats 
har deltagare med följande tre stressdiagnoser inkluderats: reaktion på svår stress, 
ospecificerad (F.43.9), maladaptiv stressreaktion (anpassningsstörning; F43.2) 
och utmattningssyndrom (F43.8A). Kriterier för diagnoserna finns ej specificerat 
i diagnossystemet ICD (WHO, 2011). Vid inklusion i föreliggande studie använ-
des kriterier som tagits fram utifrån iStress-projektets projektkoordinators kli-
niska erfarenheter och förslag på kriterier av socialstyrelsens (2003) arbetsgrupp 
avseende diagnosen utmattningssyndrom. Enligt dessa kriterier påminner diagno-
serna om varandra men skiljer sig avseende påfrestningens varaktighet och symp-
tomens svårighet. För att diagnosticeras med reaktion på svår stress bör påfrest-
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ningen ha pågått under minst fyra veckor, för maladaptiv stressreaktion tre måna-
der och för utmattningssyndrom sex månader. Symptomkriterierna återkommer i 
samtliga diagnoser och innefattar bland annat stressymptom som trötthet, kon-
centrationssvårigheter, irritabilitet och sömnsvårigheter.  
 
Utmattningssyndrom och utbrändhet 
Av de tre anpassningsstörningarna innebär utmattningssyndrom den svåraste pro-
blematiken (Socialstyrelsen, 2003). Ett viktigt inslag i diagnosen utmattnings-
syndrom är en påtaglig brist på energi (Wiegner, Hange, Björkelund & Ahlborg, 
2015). Då majoriteten av deltagarna i avhandlad studie uppfyllde kriterierna för 
utmattningssyndrom beskrivs denna diagnos mest ingående (se vidare om delta-
garna under rubriken Metod). Diagnosen utmattningssyndrom accepterades 2005 
av den svenska socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2005). Diagnosen har däremot 
inte kommit att användas internationellt (Friberg, 2009). Enligt Friberg (2009) 
finns det flera anledningar till att diagnosen utmattningssyndrom har fått legitim 
status i just Sverige. Till dessa räknar han bland annat ökande stressrelaterad 
ohälsa i landet, att stressrelaterad ohälsa var ett högaktuellt ämne inför valet 2002 
och att enskilda experter i landet har advocerat för diagnosens användning.  
 
Diagnosen utmattningssyndrom har kritiserats för att i för hög grad ha överlap-
pande symptom med egentlig depression (Bianchi, Schonfeld & Laurent, 2015). 
I linje med kritiken används i andra länder huvudsakligen depression- och ångest-
diagnoser för den här formen av stressrelaterad ohälsa (Glise, 2013). Det bör näm-
nas att utmattningsproblematiken har studerats i ett omfattande svenskt forsk-
ningsprojekt som pågick mellan 2000 och 2011 (Karolinska institutet, 2012). En 
slutsats av projektet var att utmattningssyndrom är en separat problematik från 
egentlig depression, med annat sjukdomsförlopp och behov av behandling. I det 
regionala vårdprogrammet i Stockholm betonas att den främsta skillnaden mellan 
egentlig depression och utmattningssyndrom är att den förstnämnda karaktärise-
ras av nedstämdhet och den sistnämnda av brist på psykisk och fysisk energi 
(Stockholms läns landsting, 2007).  
 
Patienter med utmattningssyndrom har beskrivits gå igenom tre faser (Karolinska 
institutet, 2012). Efter långvarig stress utan återhämtning upplevs först en pro-
dromalfas med fysiska och psykiska belastningssymptom som värk, magproblem 
och irritabilitet. Fortsätter stressen inträder så småningom en akutfas bestående av 
ytterligare symptom som kognitiva svårigheter och påtaglig trötthet med oför-
måga till återhämtning trots sömn. Under en sista så kallade återhämtningsfas 
minskar sedan symptomen successivt men det kvarstår en stresskänslighet och 
risk för återfall.  
 
Ett begrepp som är relaterat till utmattningssyndrom är utbrändhet (Nilsson, Jons-
dottir, Pallant & Ahlborg, 2012). Symptomen på utbrändhet kan mer eller mindre 
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vara desamma som för utmattningssyndrom (Nilsson et al., 2012). Utbrändhet är 
dock ingen klinisk diagnos eller ett enhetligt begrepp Nilsson et al., 2012). Defi-
nitionen av utbrändhet varierar nämligen mellan studier (Nilsson et al., 2012). 
Socialstyrelsens arbetsgrupp hävdade att begreppet utbrändhet är olämpligt då 
den svenska översättningen, till skillnad från engelskans burnout, väcker associ-
ationer till något oåterkalleligt skadat, vilket utmattningsproblematiken inte inne-
bär (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Prevalens vad gäller långvarig stress 
Stressrelaterad problematik är vanligt förekommande i hela Europa (Eurofund, 
2012). Omkring var femte arbetstagare i Europa har uppskattats uppleva arbets-
relaterad stressproblematik någon gång under året (Eurofund, 2012). Utmatt-
ningssyndrom är, som redogjorts, en relativt ny diagnos och det saknas epidemi-
ologiska studier av dess prevalens (Glise, 2013). Däremot ger forskningsresulta-
ten nedan indikationer på att det i Sverige kan handla om en hög prevalens av 
diagnosen.  
 
En undersökning av patienter som sökt primärvård i Göteborg visade att 59 pro-
cent uppgav sig uppleva påtaglig stress (Wiegner, Hange, Björkelund & Ahlborg, 
2015). Omkring hälften av dessa uppfyllde självskattade symptom på utmatt-
ningssyndrom. En studie har även utförts där arbetstagare inom vård och försäk-
ringskassa undersöktes gällande självskattade symptom på utmattningssyndrom 
(Glise, Hadzibajramovic, Jonsdottir & Ahlborg, 2010). Skattningarna visade att 
16 % vid mätillfället upplevde tillräckliga symptom för att uppfylla diagnosen. 
Andelen med utmattningssyndrom generellt sett i Sverige är utifrån forskningslä-
get desto svårare att uttala sig om. Däremot har den svenska populationen under-
sökts angående graden av det närbesläktade fenomenet utbrändhet. Som re-
dogjorts är utbrändhet inte detsamma som utmattningssyndrom. Men utbrändhet, 
som den mäts i SMBQ (Shirom-Melamed burnout questionnaire), har visat sig 
korrelera starkt med utmattningssyndrom (Glise, Ahlborg & Jonsdottir, 2012). En 
omfattande enkätstudie visade 2010 att punktprevalensen av utbrändhet (mätt 
med SMBQ) för den arbetande befolkningen i Sverige låg på 10 % för män och 
16 % för kvinnor (Norlund, Reuterwall, Höög, Lindahl, Janlert & Birgander, 
2010). Studien visade även att de vanligaste åldrarna för att uppleva utbrändhet 
var 35-44 år.  
 
Komorbiditet och predisponerande faktorer vad gäller långvarig stress 
Utmattningssyndrom är som tidigare nämnts en relativt ny och obeforskad dia-
gnos. Att det råder en hög grad av samsjuklighet mellan utmattningssyndrom och 
andra former av psykisk ohälsa kan däremot anses otvivelaktigt. I själva kriteri-
erna för diagnosen ingår åkommor som sömnsvårigheter, trötthet och värk (WHO, 
2011). Därutöver är, som redogjorts, överlappet med symptomen för egentlig de-
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pression ett argument som framförts till varför utmattningssyndrom inte bör an-
vändas som diagnos (Bianchi et al., 2015). Gällande den närbesläktade problema-
tiken utbrändhet visade en omfattande amerikansk studie att 90 % av deltagare 
som uppfyllt symptom på utbrändhet också uppfyllde kriterier för egentlig de-
pression (Bianchi, Schonfeld, Laurent, 2014).  
 
Till en numera nedlagd stressklinik i Västgöta-regionen remitterades patienter 
med utmattningssyndrom (Glise et al., 2012). Av 232 patienter på kliniken mellan 
åren 2004 och 2008 var det endast 9 % som enbart diagnosticerades med utmatt-
ningssyndrom. Förutom utmattningssyndrom kunde 67 % av patienterna dia-
gnosticeras med egentlig depression och ett eller flera ångestsyndrom; 13 % med 
egentlig depression utan ångestsyndrom och 11 % med ett eller flera ångest-
syndrom men ingen egentlig depression. I nämnd undersökning blev patienter 
med andra potentiellt komorbida eller relaterade tillstånd som kroniskt trötthets-
syndrom, fibromyalgi, generaliserad smärta och diverse medicinska åkommor re-
mitterade vidare och exkluderade från studien. Resultaten i ytterligare en under-
sökning av patienter på den nämnda stresskliniken visade, med liknande exklus-
ionskriterier, att smärtor och kroppsliga symptom är mycket vanliga upplevelser 
i samband med utmattningssyndrom (Glise et al., 2014). Av 228 patienter på kli-
niken mellan åren 2004 och 2010 upplevde 67 % illamående, gaser eller mat-
smältningsproblem; 54 % förstoppning, irritabel tarm eller diarré och runt 50 % 
upplevde smärtor i olika delar av kroppen. De nämnda symptomen skilde sig inte 
signifikant mellan kön.  
 
Gällande relationen mellan utmattningssyndrom och sömnproblem har studier vi-
sat flera former av samband (Ekstedt et al., 2006; Grossi, Perski, Osika & Savic, 
2015; Söderstöm, Jeding, Ekstedt, Perski & Åkestedt, 2012). Bristande sömnkva-
litet och mindre sömn än 6 timmar har i en omfattande prospektiv studie visat sig 
predicera utbrändhet, mätt med SMBQ (Söderstöm et al., 2012). I en mindre stu-
die (24 deltagare) jämfördes sömnkvalitén mellan individer som blivit sjukskrivna 
på grund av utmattningssyndrom med en frisk kontrollgrupp (Ekstedt et al., 2006). 
Forskarna kunde med polysomnografiska mätningar se att deltagarna med utmatt-
ningssyndrom hade en sömn med fler uppvaknanden, som var mer fragmenterad 
samt innehöll mer steg-1 sömn och mindre djupsömn.  
 
I en tvärsnittsstudie jämfördes personlighetstyper mellan kvinnor som sjukskrivits 
för utmattningssyndrom och en frisk kontrollgrupp, matchad för ålder, BMI och 
utbildning (Sandström et al., 2011). Resultaten visade att de sjukskrivna hade sig-
nifikant högre poäng på harm avoidance och persistence, samt signifikant lägre 
self-directedness. Harm avoidance karakteriseras av en återkommande rädsla för 
negativa konsekvenser med symptom som social inhibering, pessimism och oro 
(Cloninger, Svaric, Przybeck, 1993). Persistence karakteriseras av ett upprätthål-
lande av beteenden trots frustration och trötthet. Self-directedness har att göra 
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med förmågan att reglera och anpassa beteenden beroende på situation för att 
uppnå mål. Personlighetstyper ska teoretiskt sett vara relativt varaktiga (Cloninger 
et al., 1993). Med en sådan utgångspunkt kan hög harm avoidance och persistence 
samt låg self-directedness tolkas som potentiellt predisponerande faktorer bakom 
utmattningssyndrom. Någon kausalitet kan däremot inte klarläggas utifrån studien 
av Sandström et al., 2011. 
 

Återhämtning från arbetsrelaterad stress 
 
Återhämtning 
Precis som stress är återhämtning ett begrepp med flera definitioner. Gemensamt 
för definitionerna är att återhämtning beskrivs som en psykofysiologisk process 
under vilken individen återfår energi efter ansträngning (Hobfoll, 2001; Meijman 
& Mulder, 1998). Återhämtning har beskrivits som extra viktigt i dagens arbetsliv 
som präglas av allt mer av flexibla arbetstider och otydliga gränser (Leineweber, 
Kecklund, Theorell, Åkerstedt, Alexanderson & Westerlund, 2013). Utbrändhet 
och utmattningssyndrom beskrivs återkommande i litteratur och forskning som en 
konsekvens av långvarig stress med brist på återhämtning (Grossi et al., 2015; 
Maslach, Schaufeli & Leiter, 2011; Meijman & mulder, 1998; Rehabiliteringsrå-
det, 2011; Socialstyrelsen, 2003; Sonnentag & Fritz, 2007). Rehabiliteringsrådet 
(2011) beskriver exempelvis utmattningssyndrom som en konsekvens av långva-
rig, icke hotande stress utan tillräcklig återhämtning. För att förstå vad återhämt-
ning innebär och hur den kan motverka långvarig stress finns det två teorier att 
tillgå – ansträngning-återhämtningsmodellen och resursförvaltningsteorin. Båda 
teorierna handlar om hur återhämtning från arbetsrelaterad stress kan ske under 
ledig tid. Med hänsyn till dessa teorier har forskarna Sonnentag och Fritz (2007) 
formulerat fyra former av återhämtning. Jag kommer nedan redogöra för respek-
tive återhämtningsteori och de fyra så kallade återhämtningserfarenheterna.  

 
Ansträngning-återhämtningsmodellen 
En central utgångspunkt i ansträngning-återhämtningsmodellen är att arbetstagare 
tenderar att anstränga sig på sitt arbete (Meijman & Mulder, 1998). Denna an-
strängning är associerad med belastning som ökad hjärtrytm, ökat blodtryck och 
mental trötthet. I samband med ansträngningen aktiveras sympatiska nervsysste-
met och hormonerna adrenalin och noradrenalin frisläpps (Kolb & Whishaw, 
2009). Vid påtaglig ansträngning kan även HPA-axeln (hypotalamus-hypofysen-
binjuresystemet) aktiveras och ”stresshormonet” kortisol frisläppas. Enligt an-
strängning-återhämtingsmodellen är denna aktivering inte nödvändigtvis en häl-
sorisk eftersom kroppen har möjlighet att återhämta sig efter arbetstid (Meijman 
& Mulder, 1998). Om det däremot förekommer omfattande övertidsarbete eller 
om samma stressystem aktiveras även efter arbetstid riskerar återhämtningen där-
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emot att bli ofullständig. Vid ofullständig återhämtning krävs det under arbetsda-
gen därpå ett ytterligare fokus av individen för att kompensera för den residuala 
stress och mentala trötthet som finns kvar sedan gårdagen. Denna kompensation 
orsakar ytterligare påfrestning och allteftersom dagarna med ofullständig åter-
hämtning fortsätter och kompensationen för residual stress återkommer, och ex-
ponentiellt ökar, antas resultatet slutligen bli utbrändhet. 
 
Enligt ansträngning-återhämtningsmodellen innebär alltså otillräcklig återhämt-
ning under ledig tid att ovanstående stressystem inte får möjlighet att återgå till 
sina grundnivåer (Meijman & Mulder, 1998). Framförallt anges förlängda arbets-
krav inverka negativt på återhämtningen. Detta eftersom det då sker en belastning 
av samma psykofysiologiska system som redan blivit aktiverat under arbetstiden. 
Förlängda arbetskrav kan innebära övertidsarbete eller ströarbete under ledig tid. 
Det kan även innebära att arbetet finns kvar mentalt i form av exempelvis pro-
blemlösning, ältande eller oro kopplat till arbetet. Enligt modellen riskerar också 
stressfaktorer som inte är kopplade till arbetet att aktivera det kroppsliga stressy-
stemet och hindra återhämtningen. Modellen framhåller dock att det generellt sett 
viktigaste för att motverka långvarig arbetsrelaterad stress är att skapa utrymme 
för ledig tid och att under denna fysiskt och mentalt ägna sig åt aktiviteter som är 
frikopplade från arbetet.  
 
Resursförvaltningsteorin 
Resursförvaltningsteorin utgår från att människor har en medfödd och inlärd strä-
van efter att skaffa, förvalta, utveckla och skydda resurser (Hobfoll, 2001). Re-
surser kan vara såväl externa, exempelvis pengar och objekt, som interna, exem-
pelvis självförtroende och välmående, och interpersonella, exempelvis goda relat-
ioner till vänner och familj. I resursförvaltningsteorin delas resurser upp i primära 
(intrinsikala) och sekundära (instrumentella) resurser. Till primära resurser hör 
bland annat hälsa, familj och sådant som har med direkt överlevnad att göra. Där-
utöver räknas bland annat psykologiska resurser som identitet, självförtroende och 
optimism som primära. Sekundära resurser kan i princip vara vad som helst som 
hjälper individer att förvalta eller få nya primära resurser. Arbetet tenderar att vara 
en form av sekundär resurs som förvaltar primära resurser som relationer och 
identitet. Stress innebär ett hot mot olika former av primära och sekundära resur-
ser. Framförallt tenderar stress att hota resurser som energi och välmående. För 
att återhämta sig från stress behöver individer få nya resurser eller återställa för-
lorade eller hotade resurser. 
 
Resursförvaltningsteorin har beskrivits som en av de mest använda teorierna för 
att förklara utbrändhet (Gorgievski & Hobfoll, 2008). Enligt teorin är utbrändhet 
ett resultat av en långsam och successiv förlust av resurser utan nytillskott (Gor-
gievski & Hobfoll, 2008). Om resurser blir hotade eller förlorade på arbetet är det 
med andra ord viktigt att genom diverse aktiviteter återställa dessa resurser efter 
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arbetstid för att inte riskera utbrändhet. 
 
Återhämtningserfarenheter 
I sin forskning om effektiv återhämtning har forskarna Sonnentag och Fritz (2007) 
tagit hjälp av ansträngning-återhämtningsmodellen, resursförvaltningsteorin samt 
forskning om emotioner. Med dessa utgångspunkter har Sonnentag och Fritz for-
mulerat fyra olika former av återhämtning – psykologisk distans, avkoppling, be-
mästring och kontroll. Dessa så kallade återhämtningserfarenheter innebär mått 
på olika sätt att under ledig tid varva ner och återfå krafter som gått miste på grund 
av arbetsrelaterad stress. En individs erfarenhet av respektive form av återhämt-
ning kan mätas med REQ (the Recovery experience questionnaire) (Sonnentag & 
Fritz, 2007). 
 
Sonnentag och Fritz (2007) tar fasta på att det inte är specifika aktiviteter som 
bidrar till återhämtning, snarare handlar det om underliggande psykologiska attri-
but. De menar att individer kan skilja sig gällande vilka aktiviteter de upplever 
som återhämtande men att de underliggande psykologiska erfarenheterna kan ge-
neraliseras i högre utsträckning. Det är dessa kärnprocesserna som Sonnentag och 
Fritz (2007) avser att mäta i REQ. Forskning på relationen mellan mer specifika 
aktiviteter och dess samband med återhämtande effekter har visat resultat i olika 
riktningar (eg. Sonnentag & Natter, 2004; Ten Brummelhuis & Bakker, 2012). 
Detta menar Bakker, Sanz-Vergel, Rodríguez-Munos och Oerlemans (2015) kan 
förklaras utifrån Sonnentag och Fritz teori om att det viktigaste gällande återhämt-
ning är underliggande psykologiska attribut snarare än specifika aktiviteter. Ne-
dan presenteras de fyra återhämtningserfarenheter Sonnentag och Fritz (2007) har 
formulerat: 
 
Psykologisk distans handlar om att vara såväl fysiskt som mentalt frånkopplad 
från sitt jobb och sina arbetsuppgifter. En förutsättning för detta är att inte vara 
upptagen med exempelvis jobb-relaterade telefonsamtal eller andra arbetsrelate-
rade aktiviteter under ledig tid. Därutöver innebär psykologisk distans att lämna 
arbetsplatsen och dess krav i mer psykologisk bemärkelse. Det handlar om att 
varken oroa sig över, problemlösa kring eller överhuvudtaget tänka på sitt jobb 
under ledig tid. Den teoretiska betydelsen av psykologisk distans hämtar Sonnen-
tag och Fritz (2007) från Ansträngning-återhämtningsmodellen (Meijman & Mul-
der, 1998). De menar att psykologisk distans behövs för att inte samma psykofy-
siologiska system som varit igång under arbetstid ska vara aktiverat och därmed 
hindra återhämtning.  
 
Avslappning handlar om ett stadie karakteriserat av låg aktivering och positiv af-
fekt (Sonnentag & Fritz, 2007). Aktiviteter med låga krav på fysisk, social och 
intellektuell ansträngning innebär för många individer en förutsättning för av-
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slappning. Avslappning kan ske avsiktligt genom exempelvis avslappningsöv-
ningar eller meditation men kan också ske mer eller mindre oavsiktligt i samband 
med andra aktiviter som exempelvis promenader. Att individer får någon form av 
avslappning är avgörande för att minska den fysiologiska aktivering som stress 
innebär. Därutöver hänvisar Sonnentag och Fritz (2007) till argumentation från 
forskare i positiv psykologi (Frederickson, 2000) och menar att avslappning, på 
grund av dess samband med positiv affekt, kan vara hjälpsamt för att reducera 
eventuell negativ affekt som finns kvar efter arbetet.  
 
Bemästringserfarenheter handlar om engagemang i aktiviteter som leder till ut-
manande erfarenheter och lärande inom andra områden än de som direkt kan re-
lateras till arbetet (Sonnentag & Fritz, 2007). Kärnan av bemästringserfarenheter 
är att individen får möjlighet att uppleva sig kompetent. Aktiviteterna kan inne-
fatta allt från kvällskurser till bergsklättring. Bemästringserfarenheter kräver en 
viss självreglering men ska naturligtvis inte innebära ytterligare stress för indivi-
den. För att räknas som bemästringserfarenhet får inte aktiviteten påtagligt över-
stiga individens förmågor. Bemästringserfarenheter antas vara viktiga för åter-
hämtningen eftersom att de bygger upp nya resurser såsom färdigheter och sjäv-
förtroende. Sonnentag och Fritz (2007) argumenterar således för den återhäm-
tande effekten av besmästringserfarenhter utifrån Resursförvaltningsteorin 
(Hobfoll, 2001). Därutöver menar forskarna att bemästringserfarenheter är viktiga 
för att upprätthålla individens goda humör.  
 
Kontroll syftar enligt Sonnentag och Fritz (2007) främst på individers möjlighet 
att välja sina fritidsaktiviteter och även hur, när och var de ska åta sig dessa akti-
viteter. Dels menar Sonnentag och Fritz att kontroll under ledig tid är viktig på 
grund av det finns ett samband mellan välmående och att ha kontroll över viktiga 
livsområden (eg. Bandura, 1997). De argumenterar även utifrån resursförvalt-
ningsteorin att kontroll dels är en primär resurs, dels en sekundär resurs som bidrar 
till ökat självförtroende och känsla av kompetens. Därutöver menar Sonnentag 
och Fritz (2007) att kontroll under ledig tid ger individen möjlighet att välja akti-
viteter som ligger i linje med vad som ger denne psykologisk distans, avslappning 
och bemästringserfarenheter. 
 
I samband med validering av REQ mätte även Sonnentag och Fritz (2007) relat-
ionen mellan formulärets fyra återhämtningserfarenheter och en mängd pre-
diktorer och korrelerade mått. Samtliga återhämtningserfarenheter visade ett sig-
nifikant positivt samband med välmående och ett signifikant negativt samband 
med emotionell utmattning (en underkategori till utbrändhet). Ytterligare studier 
har sedan bekräftat relationen mellan återhämtningserfarenheterna och välmående 
(Hahn et al., 2011; Siltaloppi, Kinnunen, & Feldt, 2009).  
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Behandling 
 
Behandling av stress- och utmattningsproblematik 
Behandling av stressproblematik är ett stort forskningsfält och ett flertal så kallade 
stresshanteringsinterventioner har visat sig vara effektiva (Richardson & 
Rothstein, 2008). Richardson och Rothstein (2008) har i en meta-analys jämfört 
effektiviteten av olika former av interventioner med avsikt att minska stressymp-
tom. Interventionerna som jämfördes var baserade på KBT (kognitiv beteendete-
rapi), avslappning, förändring av organisationsfaktorer, multimodal behandling 
eller alternativa behandlingsmetoder. Av dessa visade sig KBT-interventionerna 
mest effektiva. I en annan meta-analys utforskades vilka komponenter som är 
mest förekommande i stresshanteringsinterventioner (Ong, Linden & Young, 
2004). De vanligaste komponenterna var olika former av avslappning, vilket 
ingick i 85 % av interventionerna. Därefter kom KBT-komponenter, vilka ingick 
i 77 % av interventionerna.  
 
KBT-interventionerna som ingick i meta-studien av Richardson och Rothstein 
(2008) angavs vara inriktade på att hjälpa deltagare förstå sina tankar och känslor 
samt förändra beteenden i situationer som orsakar stress (Richardsson & 
Rothstein, 2008). KBT är en integrativ terapiform utgår från såväl den kognitiva 
terapins syn på att människor kan bli hjälpta av att förändra maladaptiva tankar 
och beteendeterapins syn på att beteendeförändring bör vara en central målsätt-
ning (Öst, 2013). I övrigt karakteriseras KBT av komponenter som psykoedukat-
ion (utbildande element), exponering (att utsätta sig för obehag), beteendeexperi-
ment (att testa riktigheten av tankar) och hemuppgifter (Kåver, 2006). ACT (ac-
ceptance and commitment therapy) är en mer specifik KBT-modell som visat sig 
leda till minskade stressymptom för arbetstagare inom flera yrkeskategorier 
(Brinkborg, Michanek, Hesser & Berglund, 2011; Hosseinaei, Ahadi, Heidarei & 
Mazaheri, 2013). Ett viktigt fokus i ACT är att klargöra deltagares värderingar 
och att med hjälp av metoder som mindfulness öka acceptansen för det obehag 
som kan uppstå vid agerande i den värderade riktningen (Hayes, 2004).  
 
Som redogjorts är avslappningsövningar högst förekommande som del av stress-
hanteringsinterventioner (Ong et al., 2004). Exempel på sådana övningar är me-
ditation, yoga och progressiv muskelavslappning (Ong et al., 2004). I meta-stu-
dien av Richardson och Rothstein (2008) hade avslappningsinterventioner en sig-
nifikant lägre effektstorlek jämfört med KBT-interventioner. Det bör dock tilläg-
gas att resultatet av en meta-studie som skiljde mellan psykologiska och fysiolo-
giska mått på stress fann att progressiv muskelavslappning visserligen hade 
mindre effektstorlek än KBT gällande psykologiska mått men högre effektstorlek 
avseende fysiologiska utfallsmått (Murphy, 1996). 
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När det kommer till diagnosen utmattningssyndrom finns det idag ingen evidens-
baserad behandling (Glise, 2013; Rehabiliteringsrådet, 2011; Socialstyrelsen 
2003). Rehabiliteringsrådet (2011) rekommenderar i första hand råd om livsstils-
förändring och stressreduktion vid diagnosticerat utmattningssyndrom. Vid kvar-
stående besvär rekommenderas multimodal behandling inklusive KBT. Multimo-
dal behandling innebär en kombination av psykoterapi, fysioterapi och arbets-
platsinterventioner (Rehabiliteringsrådet, 2011). De undersökningar som gjorts av 
prognosen för individer som erbjuds rehabiliteringsåtgärder av utmattnings-
syndrom visar att rehabiliteringen tenderar att ta påfallande lång tid och att sjuk-
skrivningarna ofta fortsätter på deltid (Rehabliteringsrådet, 2011). I en studie av 
patienter som genomgått multimodal rehabilitering för utmattningssyndrom hade 
en tredjedel kvar symptom på utmattning 18 månader efter att rehabiliteringen 
påbörjats (Glise et al., 2012).  
 
Läkemedelsbehandling avråds som behandling av utmattningssyndrom och andra 
anpassningsstörningar (Carta, Balestrieri, Murru & Hardoy, 2009). För ko-
morbida tillstånd som depressions episod och påtaglig sömnproblematik har där-
emot reguljär läkemedelsbehandling rekommenderats (Glise, 2013; Rehabilite-
ringsrådet, 2011). 
 
Internetbehandling 
Det blir allt vanligare att psykoterapi erbjuds via internet (Hedman, Carlbring, 
Ljótsson & Andersson, 2014). Internetbehandling bygger i regel på samma verk-
samma mekanismer som sedvanliga terapeutiska möten och har visat på likvärdig 
effekt gällande behandling av ett flertal diagnoser (Andersson, Rozental, Ruck & 
Carlbring, 2015). Ett argument för internetbehandling är att den är mer resursef-
fektiv och flexibel än sedvanlig behandling (Hedman et al., 2014). Bland annat 
behöver terapeuten lägga mindre tid per patient och patienten kan välja själv var 
och när den väljer att arbeta med terapin. Internetbehandlingar kan dock se mycket 
olika ut (Hedman et al., 2014). I Sverige är det vanligast att patienten har konti-
nuerlig mejl/chat-kontakt med en utbildad terapeut och stegvis arbetar med en så 
kallad behandlingsmodul (bestående av webbaserade självhjälpsinstruktioner och 
psykoedukation) per vecka. Vanligtvis innehåller internetbehandlingar i Sverige 
mellan 5 och 12 moduler (Hedman et al., 2014).  
 
Meta-analyser av internetbehandling vid arbetsrelaterad stress har visat att inter-
netbehandling utan någon form av terapeutkontakt visat på små men signifikanta 
effekter (Billings, Cook, Hendrickson & Dove, 2008; Drozd, Raeder, Kraft & 
Björkli, 2013; Hasson, Anderberg, Theorell & Arnetz, 2005). I internetbehand-
lingar av stressrelaterad ohälsa där deltagarna får kontinuerlig återkoppling från 
behandlingskontakt har effekterna varit större (Heber et al., 2017).  
 
Inom ramen för iStressprojektet har effektiviteten av internetbaserad behandling 
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(KBT) med kontinuerlig behandlingskontakt testats för individer med symptom 
på en anpassningsstörning (Persson Asplund et al., 2016; Lind, 2016). Ett behand-
lingsprogram testades först för chefer som upplevde symptom på en anpassnings-
störning (Persson Asplund et al., 2016). Behandlingsgruppen jämfördes med en 
aktiv kontrollgrupp som deltog i ett diskussionsforum på internet. Efter behand-
lingen hade behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen signifikant minskat 
symptom på stress, utmattning, depression, insomni samt ökat i arbetstillfredsstäl-
lelse. Effektstorlekarna var måttliga till stora. I ett andra steg av iStressprojektet 
utfördes en pilotstudie av en vidareutveckling av samma program. Behandlingen 
riktades i pilotstudien mot individer som var eller riskerade att bli sjukskrivna på 
grund av långvarig stress, oberoende av yrkeskategori. I en masteruppsats (Lind, 
2016) mättes förändringar av samma utfallsmått som mätts i studien av Persson 
Asplund et al. (2016). Resultatet visade att samtliga utfallsmått gick i lovande 
riktning efter 7 av 10 veckor av behandlingen. Någon mellangruppsjämförelse 
med kontrollgruppen gjordes inte i masteruppsatsen men har däremot genomförts 
i ännu ej publicerade mätningar av pilotstudien (Persson Asplund et al., 2017). 
Resultaten visar moderata till stora effekter.  
 
Mediation och förändringsmekanismer i psykologisk behandling 
Forskning visar återkommande att exempelvis välmående och psykosocial funkt-
ion kan ökas genom psykoterapi (Dragioti, Karathanos, Gerdle & Evangelou, 
2017). För att testa effektiviteten av behandlingsmetoder används vanligtvis ran-
domiserade kontrollerade studier med för- och eftermätning av ett utfallsmått 
(Dragioti et al., 2017). Utifrån dessa studier går det att uttala sig om att behand-
lingsmetoden sannolikt har orsakat eventuell förändring. Studierna ger däremot 
inte mer specifik kunskap om hur förändringen uppnåtts (Kazdin, 2007). Forskare 
har uttryckt en förhoppning om att mer terapiforskning ska undersöka vilka mek-
anismer som gör behandlingar verksamma (Kazdin, 2007; Kraemer et al., 2002). 
Ett återkommande argument för detta är att sådan kunskap skapar förutsättningar 
för vidareutvecklade behandlingar med fokus på det mest verksamma innehållet 
(Kazdin, 2007; Kraemer et al., 2002). 
 
Mediation är ett statistiskt begrepp för vad som sker mellan en oberoende variabel 
(exempelvis behandling och kontrollgrupp) och en beroende variabel (exempelvis 
symptomskattning; Kazdin, 2007). En mediator förklarar inte nödvändigtvis 
själva processen som orsakar skillnader mellan oberoende variabler på den bero-
ende variabeln, utan är ett brett begrepp för små och stora förändringar som sker 
mellan den oberoende och beroende variabeln. Mediatorn kan exempelvis vara 
ytterligare en effekt som i ett händelseförlopp tenderar att föregå förändring av 
beroendevariabeln. När mediatorn är delaktig till att åstadkomma förändringen på 
den beroende variabeln kallas det för en förändringsmekanism.  
 
Ett exempel på mediation är att återhämtningserfarenheten Psykologisk distans 
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har visats mediera förhållandet mellan stressorer på arbetet och långvarig stress 
(Safstrom & Hartig, 2013). Stressorer på arbetet antas leda till minde psykologisk 
distans från arbetet vilket föregår långvarig stress. Forskning har därutöver visat 
att förändringar i återhämtningserfarenheterna på liknande sätt medierar förhål-
landet mellan höga arbetskrav och trötthet på arbetet, lågt arbetsengagemang och 
utbrändhet (Kinnunen, Feldt, Siltaloppi & Sonnentag, 2011; Poulsen, Poulsen, 
Khan, Poulsen & Khan, 2015).  
 
Det har aldrig klargjorts om förändrade återhämtningserfarenheter är en föränd-
ringsmekanism i psykoterapeutisk behandling av långvarig stress. Däremot har 
forskarna Hahn, Binnewies, Sonnentag och Mojza (2011) testat om återhämt-
ningserfarenheterna kan påverkas av en stresshanteringsintervention. Programmet 
var uppdelat i fyra workshops uppdelade på två dagar, och designat med hänsyn 
till de fyra återhämtningserfarenheterna i REQ. Av resultaten framkom att samt-
liga återhämtningserfarenheter var signifikant högre för behandlingsgruppen, med 
små till måttliga effektstorlekar jämfört med kontrollgruppen vid tidpunkten för 
avslutad behandling. Tre veckor efter programmet låg även upplevd stress signi-
fikant lägre för behandlingsdeltagarna jämfört med kontrollgruppen vilket kan 
tolkas som en första indikation på att återhämtningserfarenheter kan vara en rele-
vant förändringsmekanism i stresshanteringsinterventioner. Det bör tilläggas att 
designen visserligen innehöll kontrollgrupp men var kvasi-experimentell i form 
av att deltagarna själva fick välja datum för programmet. Studien av Hahn et al. 
(2011) var den första som indikerade att återhämtningserfarenheter medvetet kan 
påverkas genom en stresshanteringsintervention. 
 

Syfte och frågeställning 
 
Föreliggande uppsats skrivs som en del av iStress-projektet. Ett syfte med iStress-
projektet är att utveckla ett internetadministrerat stresshanteringsprogram (KBT) 
som effektivt ökar välmående samt förebygger och förkortar sjukfrånvaron för 
individer med stressrelaterad psykisk ohälsa. För att göra programmet effektivt är 
ytterligare ett syfte med projektet att öka kunskapen om vad som förklarar effek-
terna av programmet. Genom ökad kunskap om vilka processer som gör en be-
handling verksam kan interventionerna utvecklas och effektiviseras (Kazdin, 
2007; Kraemer et al. (2002).  
 
Forskning har visat att minskade återhämtningserfarenheter medierar förhållandet 
mellan höga arbetskrav och utbrändhet (Kinnunen et al., 2011; Poulsen et al., 
2015). Kunskapsläget gällande relationen mellan ökade återhämtningserfaren-
heter och tillfrisknande från långvarig stress är desto mer bristfälligt och forskning 
har efterfrågats (Poulsen et al., 2015). En tidigare kvasi-experimentell studie har 
indikerat att återhämtningserfarenheter kan förändras inom ramen för en kort 
stresshanteringsintervention (Hahn et al., 2011). Det har däremot aldrig tidigare 
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testats om återhämtningserfarenheter kan förändras av en längre och mer omfat-
tande internetbaserad stressbehandling (KBT) för individer som blivit sjukskrivna 
eller varit i risk för att bli sjukskrivna på grund av långvarig stress. Syftet med 
föreliggande studie är att undersöka om återhämtningserfarenheter förändras av 
en sådan behandling. Dels kan resultaten ge ökad kunskap om formbarheten av 
återhämtningserfarenheterna, dels är det ett steg i riktning mot att identifiera en 
möjlig förändringsmekanism i behandling av stressrelaterad ohälsa. Då det rå-
dande kunskapsläget kring interventionsbaserad förändring av återhämtningser-
farenheter är begränsat har studien en explorativ ansats utan hypoteser.  
 
I föreliggande uppsats avses följande frågeställning besvaras: 
– Sker det en förändring av återhämtningserfarenheter under ledig tid (mätt med 
REQ och index för Psykologisk distans, Avslappning, Kontroll och Bemästrings-
erfarenheter) efter 10 veckors deltagande i ett internetadministrerat stresshante-
ringsprogram, baserat på KBT? 
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Metod 
 

Design 
 
Studien är del av ett större forskningsprojekt (iStress-projektet) där deltagare ran-
domiseras till två behandlingsgrupper och en kontrollgrupp. I föreliggande upp-
sats användes en randomiserad kontrollerad design där en av projektets behand-
lingsgrupper jämfördes med kontrollgruppen. Mätningarna i föreliggande uppsats 
utgår från den första behandlingen i denna del av projektet, fler deltagare kommer 
behandlas i senare skeden. Behandlingsgruppen deltog i ett tio veckor långt inter-
netadministrerat, individanpassat och väglett stresshanteringsprogram, baserat på 
KBT. Kontrollgruppen bestod av deltagare på väntelista för behandling. I studien 
jämfördes grupperna avseende värden på enkäten REQ och fyra index för åter-
hämtningserfarenheter. Jämförelserna baserades på deltagarnas självskattningar 
från mätningar vecka 1 och 10 av behandling respektive väntelista. Datan analy-
serades med en mellangruppsdesign där grupptillhörighet användes som obero-
ende variabel, värde på REQ och index vecka 10 som beroende variabler och ak-
tuellt värde vecka 1 som kovariat.  
 

Urvalsprocess 
 
Information och anmälan 
Information om studien spreds genom två tidningsannonser i Dagens Nyheter, 
med två veckors mellanrum. Under samma tid som anmälan var öppen skrevs det 
även ett reportage om iStress-projektet i samma dagstidning. Därutöver lades in-
formationen upp på hemsidan www.studie.nu och skickades via e-post till HR-
avdelningar, Försäkringskassan samt primär- och företagshälsovård. Informat-
ionen fanns även att tillgå på projektets hemsida www.iterapi.se/sites/istress/.  
 
Anmälan att delta i studien skedde via projektets hemsida. På hemsidan fanns 
även en samtyckesblankett som den intresserade skulle skriva under. I samband 
med anmälan skulle även ett antal internetadministrerade bakgrundsfrågor och 
självskattningsformulär besvaras. Syftet med frågorna och formulären var dels att 
kunna användas som förmätning i andra delar av iStress-projektet, dels för att ut-
reda förekomst av inklusion- och exklusionskriterier.  
 
Bedömning 
För inkludering i studien krävdes uppfyllda kriterier på en anpassningsstörning 
(F43), och att stressproblematiken kunde anses primär för deltagarens psykiska 
ohälsa (WHO, 2011). Därutöver fanns en lista över krav som behövde vara upp-
fyllda (se inklusion- och exklusionskriterier nedan). Bedömning inför inklusion 
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skedde i tre steg där första steget bestod av bakgrundsfrågor och självskattnings-
fomulär, andra steget av telefonintervju och tredje steget av en remisskonferens. 
För att gå vidare till telefonintervju krävdes att självskattningsformulären var 
ifyllda och bakgrundsfrågor besvarade. För att säkerställa att deltagare uppfyllde 
kriterier för studien och att behandlingen kunde anses lämplig med hänsyn till 
tidigare forskning användes informationen i bakgrundsfrågor och självskattnings-
formulär för att utreda inklusion- och exklusionskrierierna nedan. 
 
Inklusionskriterier:  
Deltagaren... 
1. Är minst 18 år eller äldre. 
2. Kan läsa och skriva på svenska. 
3. Har tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. 
4. Har en anställning. 
5. Är hel- eller deltidssjukskriven (högst sex månader) eller befinner sig i risk för 
sjukskrivning på grund av stressrelaterade ohälsa. 
 
Exklusionskriterier: 
Deltagaren… 
1. Överstiger 34 poäng på självskattningsskalan Montgomery Åsberg Depression 
Rating Scale (MADR-S; Montgomery & Åsberg, 1979). 	
2. Är suicidbenägen. 	
3. Har ett pågående alkoholmissbruk eller riskbruk, om 6 poäng för kvinnor och 
8 poäng  för män överstegs på Alcohol Use Disorder Identification Test, 10 items 
(AUDIT;  Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente, & Grant, 1993). 
4 Har psykiatriska problem som anses behandlas bättre inom psykiatrin.  
5. Har annan pågående psykologisk behandling. 
6. Har avslutat liknande stressbehandling nyligen.  
7. Har förändrat eventuell psykofarmakologisk medicinering under tre senaste 
månaderna. 
8. Har en historik av eller pågående psykossjukdom eller bipolär sjukdom. 
9. Har en historik av eller pågående personlighetsstörning enligt kluster A eller B. 
10. Har somatiska besvär av den omfattningen att det kan påverka deltagandet i 
iStress-  
studien negativt. 
 
Om bakgrundsfrågor och självskattningsformulär visade att inklusionkriterierna 
uppfyllts och exklusionkriterierna inte kunde anses tydligt uppfyllda blev delta-
gare inbjudna till telefonintervju. Intervjuerna utfördes av undertecknad författare 
samt fem andra psykologkandidater. Under intervjun säkerställdes att inklusion-
kriterierna var uppfyllda och att exklusionskriterierna ej var uppfyllda. Syftet med 
telefonsamtalet var därutöver att föra en diagnostisk telefonintervju utifrån ICD-
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10 (WHO, 2011) samt det semistrukturerade bedömingsinstrumentet M.I.N.I 
(Mini international neuropsychiatric interview), Swedish translation version 7.0. 
(Sheehan et al., 1998). Kriterier i ICD-10 användes för att diagnosticera med en 
anpassningsstörning (F43) och eventuell icke-organisk sömnlöshet (F51.0). 
M.I.N.I användes för att diagnosticera eventuell komorbid depressiv episod 
(F32.x), paniksyndrom (F41.0), agorafobi (F40.00), socialt ångestsyndrom 
(F40.10), tvångssyndrom (F42), posttraumatiskt stressyndrom (F43.10), anorexia 
nervosa (F50.01-02), bulimia nervosa (F50.2) och generaliserat ångestsyndrom 
(F41.1).  
 
Inför ställningstagande av slutgiltigt beslut för inklusion skedde en remisskonfe-
rens med psykologkandidaterna och projektkoordinatorn som deltagare. Material 
från bakgrundsfrågor, självskattningsformulär och telefonintervjuer användes för 
att ta ställning till eventuell inklusion. Utgångspunkten för inklusion var uppfyllda 
inklusionkriterier, inga uppfyllda exklusionskriterer, att deltagaren kunde dia-
gnosticeras med en anpassningsstörning samt att stressproblematiken bedömdes 
vara mer grundläggande för klientens ohälsa än eventuell komorbid problematik. 
Gemensamt gjorde deltagarna på konferensen en klinisk bedömning gällande in-
klusion, vid tveksamma fall togs besluten av projektkordinatorn. En återkom-
mande avvägning var om deltagares eventuella tidigare psykologiska behandling 
kunde anses för lik modulerna i iStress-projektet.  
 
Efter remisskonferensen meddelades deltagare via e-post om de blivit inkluderade 
eller exkluderade. Exkluderade deltagare blev tackade för visat intresse och i med-
delandet beskrevs även de vanligaste anledningarna för exklusion och anvisningar 
gavs om var annan hjälp kunde sökas. Inkluderade deltagare välkomnades till stu-
dien och blev informerade om de hade placerats på väntelista eller i behandlings-
grupp.  
 
Totalt anmälde 228 individer initialt intresse för studien varav 189 besvarade 
samtliga bakgrundsfrågor och självskattningsformulär. 87 individer bedömdes 
uppfylla kraven för inklusion och blev randomiserade till betingelse. 29 blev ran-
domiserade till betingelsen bestående av stresshanteringsprogrammet (KBT), 29 
blev randomiserade till väntelista och 29 blev randomiserade till den betingelse 
med tilläggmoduler för hållbart arbete och arbetsåtergång som inte är relevant för 
föreliggande uppsats. För randomisering användes programmet Research rando-
mizer och denne genomfördes av en person som i övrigt stod utanför projektet. 
Samma program användes för att randomisera behandlingsdeltagare till en kon-
taktperson. Tre deltagare i den för uppsatsen relevanta behandlingsbetingelsen 
valde att avstå behandling och ytterligare tre avslutade behandlingen inom de fyra 
första behandlingsveckorna. Totalt besvarade 20 deltagare i den studerade be-
handlingsgruppen och 23 deltagare på väntelista både veckomätning 1 och 10. 
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Nedan presenteras urvalsprocessen i ett flödesschema, se Figur 1. Därefter pre-
senteras en demografisk och diagnostisk beskrivning av initialt inkluderade del-
tagare, se Tabell 1.  
 

 
Figur 1. Flödeschema från anmälan till inklusion. iStress = Internetadministrerat, individanpassat och väglett 
stresshanteringsprogram (KBT). HA = tilläggsmoduler för hållbart arbetsliv och arbetsåtergång. 



 20 

 Tabell 1. Demografisk och diagnostisk data.  
 
 

Behand-
lingsgrupp 
(n = 29) 

Kontroll-
grupp 
(n = 29) 

Total  
(n = 58) 

Bakgrund och demografi    
Ålder (SD) 46.5 (8.4) 49.7 (7.1) 48,1 (7.8) 
Män 10 % 14 % 12 % 
Kvinnor 90 % 86 % 88 % 
Gift eller sammanboende 69 % 79 % 74 % 
Ett eller flera barn 69 % 90 % 80 % 
Universitets-/högskoleutbild-
ning 

86 % 83 % 85 % 

Sjukskriven (minst 25 %) 38 % 31 % 35 % 
Tidigare behandling för 
stress, utmattning eller annan 
psykisk ohälsa  

48 % 62 % 55 % 

Arbetar inom skola, utbild-
ning eller forskning  

24 % 28 % 26 % 

Arbetar inom vård, omsorg el-
ler sociala tjänster 

14 % 21 % 18 % 

Övriga yrkesområden 62 % 48 % 56 % 
Diagnoser    
F43.9 Reaktion på svår stress, 
ospecificerad 

0 % 0 % 0 % 

F43.2 Anpassningsstörning 21 % 17 % 19 % 
F43.8A Utmattningssyndrom 79 % 83 % 81 % 
F51.0 Icke-organisk sömnlös-
het 

66 % 62 % 64 % 

F41.1 Generaliserat ångest-
syndrom 

17 % 24 % 21 % 

F32.x Depressiv episod* 24 % 52 % 38 % 
F41.0 Paniksyndrom 10 % 17 % 14 % 
F40.1 Social fobi 3 % 3 % 3 % 

   * Signifikant skillnad mellan grupperna, p < .05 
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Behandling 
 
Upplägg och plattform 
Behandlingsgrupperna påbörjade behandlingen 16 februari 2017. Avsikten var att 
deltagarna skulle ha genomfört behandlingen inom en tio-veckorsperiod. Kon-
trollgruppen sattes på väntelista och erbjöds att påbörja behandling under septem-
ber 2017 (efter uppföljningsmätning). Samtliga delar av behandlingen administre-
rades över internet genom ett krypterat kontakthanteringssystem. För inloggning 
i systemet fick deltagarna skapa ett lösenord. För ytterligare säkerhet ur sekretes-
synpunkt användes därutöver vid varje inloggning en unik SMS-kod. På plattfor-
men hade deltagarna möjlighet att ta del av behandlingsmoduler samt skicka och 
ta emot meddelanden från sin kontaktperson. Samma plattform användes för att 
samla in bakgrundsfrågor, för- och eftermätningar samt veckomätningar. 
 
Behandlingsmoduler 
Behandlingsprogrammet var baserat på tio behandlingsmoduler och deltagarna 
förväntades gå igenom en modul per vecka. Modulerna handlade framförallt om 
psykoedukation, övningar och andras erfarenheter av stress och stresshantering. 
Materialet i modulerna innefattade texter, filmer och ljudfiler. Svar på övningar 
skulle framförallt besvaras på hemsidan men i vissa fall skulle material även skri-
vas ut och fyllas i med penna. 
 
Modulerna var skrivna av projektkoordinatorn (legitimerad psykolog och erfaren 
behandlare av långvarig stress och stressrelaterad ohälsa). Modulerna var base-
rade på teorier från KBT, inklusive Kognitiv terapi, Beteendeterapi och ACT (se 
vidare om behandlingsformerna under Bakgrund och tidigare forskning, rubrik 
Behandling, underrubrik Behandling av stress- och utmattningsproblematik), 
samt forskning om stress, utmattning, rehabilitering och arbetspsykologi. Modu-
lerna innehöll psykoedukation om olika aspekter av stressrelaterad ohälsa. Ytter-
ligare ett stort inslag i modulerna var övningar som deltagaren förväntades utföra 
under veckorna. I varje modul kunde deltagarna även följa en eller flera av tre 
återkommande exempelpersoner och deras upplevelser av stress och arbetet med 
behandlingen. Exempelpersonernas berättelser var påhittade men baserade på per-
soner som genomgått behandling för stress och utmattning. Nedan följer inform-
ation om respektive behandlingsmodul:  
 
Modul 1: Introduktion. Den första modulen innehöll information om programmets 
upplägg, psykoedukation om stress och utmattning samt en introduktion av exem-
pelpersonerna. Deltagare fick i modulen identifiera sina stressymptom och stress-
faktorer och därutöver beskriva målsättningar och förväntningar på programmet.  
 
Modul 2: Stressande tankar, känslor & beteenden. Den andra modulen innehöll 
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psykoedukativ fördjupning om vanliga orsaker till långvarig stress. Deltagarna 
fick göra övningar i att hantera stressfaktorer i privatliv och arbete; realistiskt tän-
kande och om att byta ut beteenden som orsakar stress. Deltagarna fick även fylla 
i en så kallad stressdagbok vilket innebar en beteendeanalys av kortsiktiga och 
långsiktiga konsekvenser av ett stressrelaterat beteende.  
 
Modul 3: I balans. I den tredje modulen låg fokus på att skapa balans mellan an-
strängning och återhämtning. Psykoedukation fanns beskriven om hur långvarig 
stress genom en negativ växelverkan kan påverka faktorer som sömn, nedstämd-
het och energi. Därutöver beskrevs effekterna av återhämtning, avslappning och 
lustfyllda aktiviteter. Deltagarna fick göra övningar i att identifiera viktiga livs-
områden och värderingar; lustfyllda respektive kravfyllda aktiviteter samt aktivt 
respektive passivt återhämtande aktiviteter. Deltagarna fick även genomföra en 
övning i tillämpad avslappning där olika muskelgrupper först skulle spännas och 
sedan slappnas av.  
 
Modul 4: Hitta återhämtning i vardagen. I den fjärde modulen låg fokus på åter-
hämtning och texterna handlade till stor del om att finna utrymme för återhämt-
ning i vardagen. Deltagarna fick därutöver göra övningar riktade mot att utöka 
agerande i värderad riktning; byta ut beteenden som bidrar till stress och en övning 
i att hantera sina stressfaktorer. Modulen inkluderade även två ljudfiler – varav en 
kortare version av tillämpad avslappning av muskelgrupper utan att först ha spänt 
dem och en övning i att distansera sig till tankar. I fjärde modulen introducerades 
även ett valbart avsnitt för deltagare med sömnproblem. Avsnittet innehöll en 
sömndagbok, psykoedukation om sömnhygien och en övning i att förändra sömn-
hygieniska faktorer.  
 
Modul 5: Utmaningar. I femte modulen skedde en individanpassning. Deltagarna 
fick välja ett av fyra stressrelaterade problemområden att fördjupa sig inom. Om-
rådena bestod av gränssättning, perfektionism, prokrastinering och oro. Respek-
tive avsnitt innehöll psykoedukation om given problematik och deltagarna fick 
bland annat göra en övning i att identifiera konsekvenser av egna beteenden rela-
terade till problemområdet. I modulen ingick även övningar inriktade mot åter-
hämtning; agerande i värderad riktning och eventuell sömnproblematik. Därutö-
ver fick deltagarna göra en övning i tillämpad avslappning, inriktad mot magand-
ning. 
 
Modul 6: Utmaningar, fortsättning. I sjätte modulen fortsatte fördjupningen av 
valt problemområde. Deltagare som valt områdena gränssättning, perfektionism 
och prokrastinering fick göra en övning i att exponera sig för att gå emot proble-
matiska beteenden inom givet problemområde. Deltagare som valt området oro 
fick göra en övning i att använda en begränsad orostid. I modulen ingick även 
fortsatta övningar inriktade mot återhämtning, agerande i värderad riktning och 
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deltagare med sömnproblematik fick påbörja en sömnrestriktion. Därutöver fick 
deltagarna göra en övning i tillämpad avslappning, inriktad mot avslappning vid 
utandning. 
 
Modul 7: Medveten närvaro. I sjunde modulen låg fokus på medveten närvaro. 
Psykoedukation om medveten närvaro presenterades och deltagarna uppmanades 
göra en övning i medveten närvaro. Modulen innehöll fortsatta övningar inriktade 
mot återhämtning, agerande i värderad riktning och eventuell sömnrestriktion. 
Veckans övning i tillämpad avslappning var inriktad mot avslappning i samband 
med utförande av vardagliga uppgifter. Utmaningarna med valt problemområde 
fortsatte och deltagare som kände sig färdiga med ett område och uppmanades att 
överväga att utmana sig inom ett av de andra problemområdena. I modulen fick 
deltagarna även utvärdera hur det gått för dem att hantera de stressfaktorer som 
de identifierat under första veckan. 
 
Modul 8: Planera din tid. I åttonde modulen låg fokus på planering av arbetsupp-
gifter och andra göromål. I modulen fanns nio råd för att minska stress genom 
effektiv tidsplanering. Veckans övning i tillämpad avslappning var inriktad mot 
gående avslappning. Tidigare övningar gällande återhämtning, agerande i värde-
rad riktning och valt problemområde återkom. Deltagare med sömnproblem fick 
läsa ett sista avsnitt om sömn och sömnrestriktion. De uppmanades även att fort-
sätta eventuell sömnrestriktion på egen hand under kommande veckor. 
 
Modul 9: Var snäll mot din hjärna. I nionde modulen låg fokus på att avlasta 
hjärnan. I modulen fanns råd om att ta bort distraktioner, olika minneshjälpmedel, 
att göra en sak i taget och om hur en kan ta hjälp av sömnen för att stimulera 
inlärning. I modulen presenterades sista steget i tillämpad avslappning med en 
övning inriktad mot snabbavslappning. Tidigare övningar gällande återhämtning, 
agerande i värderad riktning och valt problemområde återkom.  
 
Modul 10: Vidmakthållande & avslut. I den tionde och avslutande modulen låg 
fokus på sammanfattning av behandlingen och planering för vidmakthållande av 
förändrade beteenden. Psykoedukation om bakslag beskrevs. Deltagarna fick 
själva beskriva vad de lärt sig under programmets gång och lägga upp en plan för 
eventuella bakslag och kommande perioder av stress. Därutöver återkom tidigare 
övningar gällande återhämtning och agerande i värderad riktning. 
 
Behandlingskontakt  
Var och en av deltagarna i de aktiva behandlingsgrupperna fick en kontaktperson 
tilldelad. Kontaktpersonerna bestod av undertecknad författare samt de fem psy-
kologkandidater som också genomfört bedömningssamtal. Tilldelningen av be-
handlingskontakt skedde slumpmässigt och oberoende av vilken psykologkandi-
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dat som genomfört telefonintervju med respektive deltagare. Tilldelningen av be-
handlingskontakt genomfördes med programmet Research randomizer.  
 
Kontakten mellan deltagare och kontaktperson innebar att deltagare efter att ha 
genomfört en modul instruerades att, via plattformens meddelandesystem, be-
svara ett antal frågor och skicka dem till sin tilldelade kontaktperson. Ny modul 
gjordes tillgänglig av kontaktpersonen efter att deltagaren hade skickat nämnt 
meddelande och det hade gått minst en vecka sedan föregående modul öppnats 
upp. Efter att ha mottagit meddelandet svarade kontaktpersonen med återkoppling 
dels utifrån deltagarens meddelande, dels utifrån vad deltagaren skrivit i modu-
lens övningar. Återkopplingen innefattade främst stöttning, validering samt upp-
muntring till vidare återhämtning, utmaningar och agerande i värderad riktning. 
Deltagarna hade även möjlighet att skicka meddelanden med frågor och reflekt-
ioner till sin kontaktperson kontinuerligt under programmets gång. Kontaktperso-
nen svarade då inom 48 timmar (vardagar). Deltagare blev därutöver kontaktade 
med en påminnelse från sin kontaktperson i det fall en modul inte genomförts 
inom en vecka. Kontaktpersonen påminde i första hand via plattformens med-
delandesystem, vid uteblivet svar skickades meddelande till deltagarens externa 
e-postadress.  
 
Kontaktpersonerna fick veckovis handledning av projektkoordinatorn (legitime-
rad psykolog). Under handledningstillfällena fick kontaktpersonerna bland annat 
möjlighet att ställa frågor om lämplig återkoppling till deltagare samt om hur del-
tagare som kunde påminnas och motiveras. Handledaren gav även instruktioner 
för vilket fokus för återkoppling som var mest relevant i olika skeden av behand-
lingen.  
 

Material 
 
För-, efter- och veckomätningar 
På samma plattform som behandlingen genomfördes fick deltagare även besvara 
för-, efter- och veckomätningar. I samband med anmälan till studien fick delta-
garna fylla i ett antal självskattningsformulär. Efter att deltagarna genomfört de 
tio behandlingsmodulerna och avslutat behandlingen fick de åter fylla i samma 
självskattningsformulär. Resultat från dessa mätningar kom sedan att användas 
som för- respektive eftermätning i andra masteruppsatser inom ramen för iStress-
projeket (se Eriksson & von Buxhoevden, 2017; Palm & Torstensson, 2017). Där-
utöver fick behandlingsdeltagarna besvara självskattningsformulär varje vecka. 
Dessa veckomätningar blev tillgängliga varje måndag, oberoende av hur många 
moduler deltagaren hade genomfört. Dagliga påminnelser skickades automatiskt 
ut via plattformen från och med dagen efter att en veckomätning blivit tillgänglig. 
Efter att det gått en vecka sedan veckomätningen blivit tillgänglig inaktiverades 
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mätningen och nästkommande veckomätning öppnades upp. Veckomätningar ad-
ministrerades på samma sätt till kontrollgruppen. Däremot fick kontrollgruppen 
endast besvara veckomätning 1, 5 och 10.  
 
Självskattningsformulär  
Följande självskattningsformulär administrerades i översatt och i vissa fall anpas-
sad form för att användas som för- och eftermätning i andra delar av iStress-pro-
jektet: Perceived stress scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983), Karo-
linska exhaustion disorder scale (Besèr, Sorjonen, Wahlberg, Peterson, Nygren & 
Åsberg, 2014), Shirom-Melamed burnout questionnaire (Shirom & Ezrachi, 
2003), Insomnia severity index (Bastien, Vallières & Morin, 2001), Alcohol use 
disorders identification test (Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente & Grant, 
1993), Montgomery-Åsberg depression rating scale (Montgomery & Åsberg, 
1979), Generalised anxiety disorder 7-item scale (Spitzer, Kroenke, Williams & 
Löwe, 2006), Work experience measurement scale (de Zwart, Frings-Dresen, van 
Duivenbooden, 2002), Worker role self-assesment (Wastberg, Haglund, & 
Eklund, 2009), Working ability index (de Zwart, Frings-Dresen & van Dui-
venbooden, 2002), Sheehan disability scale (Sheehan, Harnett-Sheehan & Raj, 
1996) och Clinical perfectionism questionnaire (Stoeber & Damian, 2014). Där-
utöver administrerades REQ (the Recovery experiences questionnaire) (Sonnen-
tag & Fritz, 2007) som för- och eftermätning; då med en annorlunda anpassning 
än i de veckomätningar som är föremål för analys i föreliggande uppsats. Vid för 
och eftermätning efterfrågades även annan information om bland annat pågående 
sjukskrivning och annan vårdkonsumtion.  
 
Som veckomätning användes översatta och anpassade former av självskattnings-
formulären Depression, anxiety, stress scale (Lovibond & Lovibond, 1995), Dif-
ficulties in emotion regulation scale (Bjureberg et al., 2015) och REQ (Sonnentag 
& Fritz, 2007). Det förstnämnda självskattningsformuläret administrerades till 
deltagare i behandlingsgruppen under var och en av de tio behandlingsveckorna. 
Under vecka 1, 5 och 10 av behandlingen administrerades Depression, anxiety, 
stress scale, Difficulties in emotion regulation scale och REQ till både kontroll- 
och behandlingsgrupp. I föreliggande uppsats användes resultat från veckomät-
ning 1 och 10 för att jämföra värden på REQ och index för återhämtningserfaren-
heter mellan kontroll- och behandlingsgrupp.  
 
The recovery experiences questionnaire (REQ) 
REQ är ett självskattningsformulär som avser att mäta fyra former av återhämt-
ning från arbetsrelaterad stress (Sonnentag & Fritz, 2007). Högre skattningar i 
formuläret tyder på högre frekvens av de fyra återhämtningserfarenheterna. En 
redogörelse för respektive återhämtningserfarenhet finns att läsa under Bakgrund 
och tidigare forskning, rubrik Återhämtning från arbetsrelaterad stress, underru-
brik Återhämtningserfarenheter.  
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För att ta fram frågor till respektive återhämtningserfarenhet i REQ använde Son-
nentag och Fritz (2007) brainstormingtekniker som skulle återspegla de återhämt-
ningserfarenheter de härlett från ansträngning-återhämtningsmodellen, resursför-
valtningsteorin och forskning om emotioner. Vid validering av svarsalternativen 
gav Sonnentag och Fritz (2007) ett omfattande urval på 930 deltagare besvara 
enkäten. Processen ledde fram till 16 påståenden, 4 om varje återhämtningserfa-
renhet. I enkäten ska varje påstående besvaras på en 5-gradig Likertskala (1 = 
påståendet stämmer inte alls; 5 = påståendet stämmer helt). I samma studie beräk-
nade Sonnentag och Fritz intern konsistens av respektive index. Resultaten visade 
starka värden på Cronbachs alpha, α = 0.89 för Psykologisk distans, α = 0.87 för 
Avslappning, α = 0.82 för Bemästringserfarenheter och α = 0.87 för Kontroll.  
 
I föreliggande studie har REQ översatts av projektkordinator Robert Persson 
Asplund och anpassningar har gjorts tillsammans med undertecknad författare. 
Översättningen var som utgångspunkt ordagrann men en del anpassningar gjor-
des. Påståenden i originalformuläret inleds med ”Today, during my off-job time” 
(Sonnentag & Fritz, 2007). Detta har i föreliggande studie översatts och anpassats 
till ”Under min lediga tid”, med en föregående instruktion om att deltagare ska 
svara på hur väl respektive påstående stämmer överens med erfarenheter under de 
senaste två veckorna. Anpassningen från att efterfråga senaste dagen till senaste 
två veckorna gjordes för att minska känsligheten för hur återhämtningserfarenhet-
erna såg ut specifikt under dagen som formuläret fylldes i. En studie av Bakker, 
Sanz-Vergel, Rodríguez-Muñoz och Oerlemans (2015) har visat att individers 
skattningar på REQ skiljer sig från dag till dag om endast återhämtningserfaren-
heter under senaste dagen efterfrågas. Liknande anpassningar av vilken tidsperiod 
som efterfrågas i REQ har gjorts i andra studier (Hahn, Binnewies & Haun, 2012; 
Hahn et al., 2011; Fritz & Sonnenatag, 2006).  
 
I föreliggande studie var ett flertal av deltagarna sjukskrivna (se tabell 1). Anled-
ningen att det inledande påståendet i enkäten översattes till ”Under min lediga tid” 
och inte mer direkt från ”[...] during my off-job time” (Sonnentag & Fritz, 2007) 
till ”Utanför min arbetstid” var att sjukskrivna deltagare skulle reflektera över sina 
återhämtningserfarenheter vid sidan av arbetstid såväl som vid sidan av aktiviteter 
avsedda för arbetsåtergång. Att ett flertal av deltagarna var sjukskrivna innebar 
även avvägningar gällande översättningen av index för Psykologisk distans. Psy-
kologisk distans handlar i originalformuläret om att vara fysiskt och mentalt från-
kopplad från det som är relaterat till arbetet (Sonnentag & Fritz, 2007). För att 
förtydliga att även arbetsåtergång är relaterat till arbetet tydliggjordes det att psy-
kologisk distans förutsätter avstånd från såväl arbete som arbetsåtergång. Påstå-
endet ”[...] during my off job time – I didn’t think about work at all” (Sonnentag 
& Fritz, 2007) översattes och anpassades exempelvis till ”Under min lediga tid – 
Tänker jag inte alls på arbete eller arbetsåtergång”.  
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Ytterligare anpassningar som gjordes i samband med översättning av REQ var att 
tempus i påståendena byttes ut från dåtid till nutid och att engelska uttryck anpas-
sades till svenska, exempelvis översattes ”[...] during my off job time – I kicked 
back and relaxed” (Sonnentag & Fritz, 2007) till ”Under min lediga tid – lutar jag 
mig tillbaka och slappnar av”. 
 

Etik 
 

Etikansökan 
I enlighet med lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning krävs det god-
känd etikprövning för att genomföra psykoterapeutisk behandling i ett forsknings-
projekt. Etikansökan för iStress-projektet beviljades av etiknämnden år 2016 (Dnr 
2016/11-31).  
 
Dataintegritet  
För att skydda deltagarnas dataintegritet skedde all behandlingskontakt via ett 
krypterat kontakthanteringssystem. Insamlad data från självskattningsformulär, 
meddelanden och övningar kopplades till en framtagen användarkod för varje del-
tagare och sparades i en krypterad databas. För mer information om systemet se 
Behandling, underrubrik Behandlingsupplägg och plattform. 
 
Frivillighet 
För att delta i studien behövde intresserade skriva ut, underteckna och skicka in 
en samtyckesblankett (se Bilaga). Samtycket innebar att forskargruppen fick till-
stånd att hantera deltagarens personuppgifter, behandlingsresultat och sjukskriv-
ningshistorik. På blanketten framgick även att deltagaren när som helst kunde 
välja att avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Både deltagare i be-
handlingsgrupp och på väntelista kunde alltså avbryta sitt deltagande i förtid. På 
projektets hemsida klargjordes randomiseringsprocessen och att en grupp delta-
gare skulle placeras på väntelista. Där beskrevs även att väntelista innebar att 
samma mätningar skulle administreras som för övriga deltagare men att behand-
ling skulle erbjudas i ett senare skede.  
 
Lämplighet  
Inklusion- och exklusionskriterierna var bland annat framtagna för att säkerställa 
att deltagare utifrån tidigare forskning skulle kunna bli hjälpta av behandlingen. 
Om en deltagare utifrån bakgrundsfrågor, självskattningsformulär eller telefonin-
tervju bedömdes ha problem som kunde behandlas bättre inom psykiatrin blev 
den exkluderad och rekommenderad att söka sig till psykiatrin eller annan vård-
instans. Deltagare med höga värden på depressionsskalan MADR-S (Montgo-
mery & Åsberg, 1979) fick specifika frågor om suicidalitet. Vid misstanke om 
suicidalitet fanns åtgärdsplan redo.  
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Statistiska analyser 

 
Data från studien bearbetades i Microsoft Excel och de statistiska analyserna ge-
nomfördes med IBM Statistics version 24.0 (SPSS 24). För att jämföra initialt 
inkluderade deltagare i kontroll- och behandlingsgrupp avseende demografiska 
variabler och initiala diagnoser (se Tabell 1) användes oberoende t-test för medel-
värden och χ2-test för frekvensdata. Samma mellangruppsjämförelser gjordes 
mellan inkluderade deltagare som ej fyllt i de båda veckomätningarna och delta-
gare som fyllt i mätningarna, samt mellan deltagare i kontroll- och behandlings-
grupp som fyllt i veckomätningarna.  
 
För att beräkna intern konsistens av den översatta och anpassade versionen av 
REQ beräknades Cronbachs alpha för respektive index. I dessa mätningar använ-
des veckomätningar av deltagare från samtliga betingelser inom iStress-projektet, 
även iStress + HA.  
 
För att undersöka initiala skillnader mellan kontroll- och behandlingsgrupp avse-
ende återhämtningserfarenheter genomfördes oberoende t-test baserat på grupper-
nas värden för REQ och index på veckomätning 1. För jämförelser efter tio veck-
ors deltagande genomfördes ANCOVA (kovariansanalys) avseende värden för 
REQ och index på veckomätning 10 med respektive värde på veckomätning 1 
som kovariat. Signifikansnivån för samtliga beräkningar sattes till p < .05. Effekt-
storlekar beräknades med Cohen’s d där en effektstorlek på d=0.2 indikerar låg 
effektstorlek, d=0.5 indikerar måttlig effektstorlek och d=0.8 indikerar stor effekt-
storlek (Cohen, 1988).  
 
Data hanterades i enlighet med Complete case analysis (Salim, Mackinnon, Chri-
stensen & Griffiths, 2007). Detta i form av att endast fullständiga data användes. 
Deltagare som inte registrerat sina värden i de båda veckomätningarna exklude-
rades helt från de statistiska jämförelserna av värden på REQ och index.  
 
I de statistiska analyserna inkluderades aktiva deltagare oberoende av hur många 
moduler de avklarat vid registrering av veckomätning 10. Valet av tillvägagångs-
sätt för datahantering i de statistiska analyserna var baserat på studiens syfte gäl-
lande om återhämtningserfarenheter kan förändras efter 10 veckors deltagande i 
ett internetbaserat stresshanteringsprogram (KBT). 
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Resultat 
 
Analys av demografiska och diagnostiska data  
Efter inklusion genomfördes en analys av skillnader mellan kontroll- och behand-
lingsgrupp avseende demografiska och diagnostiska data, se fördelning under Me-
tod, rubrik Urvalsprocess, underrubrik Bedömning (s.15). T-test användes för att 
jämföra ålder och χ2-test användes vid jämförelser av övriga variabler. Av resul-
taten framkom att frekvensen av depressiv episod var signifikant högre i kontroll-
gruppen (χ2 = 4.60, p < .05). Det kontrollerades även för signifikanta skillnader 
mellan initialt inkluderade deltagare som inte fyllt i de båda veckomätningarna (n 
= 15) och deltagare som fyllt i mätningarna (n = 43). Inga signifikanta skillnader 
framkom.  
 
Ytterligare kontroller gjordes avseende signifikanta skillnader mellan deltagare i 
kontrollgrupp (n = 23) och behandlingsgrupp (n = 20) som besvarat både vecko-
mätning 1 och 10. Av resultaten framkom att deltagare i behandlingsgruppen (M 
= 40.5 år) var signifikant äldre än kontrollgruppen, M = 44.6 år; t(1,41) = 2.61, p 
< .05. Det framkom även en trend avseende högre frekvens av depressiv episod i 
kontrollgruppen (χ2 = 3.64, p < .06). Antalet deltagare som initialt uppfyllde kri-
terier för depressiv episod var 11 av 23 i kontrollgruppen och 4 av 20 i behand-
lingsgruppen.  
 
Intern konsistens 
För att öka tillförlitligheten till resultaten avseende intern konsistens inkluderades 
skattningar från samtliga deltagare inom iStress-projektet som besvarat vecko-
mätning 1 av REQ. Detta inkluderade deltagare som avslutat behandling i förtid 
och behandlingsdeltagare från den behandlingsgrupp (iStress + HA) inom iStress-
projektet som i övrigt inte är föremål för analys i föreliggande uppsats. Anled-
ningen att samtliga grupper inkluderades är att större urval vid beräkning av intern 
konsistens är förknippat med högre tillförlitlighet (Aron, Coups & Aron, 2013). 
Totalt utgick beräkningarna av intern konsistens från 82 deltagares självskatt-
ningar vid veckomätning 1. Tre index uppvisade höga nivåer av reliabilitet (α = 
0.79 för Psykologisk distans, α = 0.92 för Kontroll, α = 0.83 för Bemästringserfa-
renheter) medan index för Avslappning skiljde sig från övriga och uppvisade re-
lativt låg intern konsistens (α = 0.63).  
      
Behandlingsföljsamhet 
Av de 29 deltagare som initialt blivit inkluderade i behandlingsgruppen valde tre 
att avsluta före påbörjad behandling. Tre valde att avsluta behandlingen inom de 
fyra första behandlingsveckorna. Ytterligare tre exkluderades från analyserna då 
de inte besvarade veckomätning 1 och 10 inom tidsramarna. Nedanstående ana-
lyser utgår från skattningar av de kvarstående 20 deltagarna i behandlingsgruppen 
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och 23 deltagarna i kontrollgruppen. Vid registrering av den tionde veckomät-
ningen hade deltagarna i behandlingsgruppen avklarat olika antal moduler, se Ta-
bell 2.  
 
Tabell 2.  
Sammanställning av senast öppnad modul vid registre-
ring av    veckomätning 10.  
Senast öppnad 
modul vid vecko-
mätning 10 

Antal (n = 
20) 

Andel i % 

Modul 6 1 5 % 
Modul 7 2 10 % 
Modul 8 3 15 % 
Modul 9  4 20 % 
Modul 10 10 50 % 

 
Analys vecka 1 
Oberoende t-test visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende 
värden på REQ och index för återhämtningserfarenheter vid veckomätning 1, se 
Tabell 3.  
 
Tabell 3. 
Värden vid veckomätning 1  
 Behandling 

 (n = 20) 
M (SD) 

Kontroll 
 (n = 23) 
M (SD) 

p-värde 

REQ 40.80 (6.37) 40.00 (8.72) .79 
Psykologisk distans 8.55 (2.68) 8.13 (3.21) .65 
Avslappning 11.15 (1.84) 11.22 (2.81) .93 
Kontroll  12.80 (3.64) 12.09 (3.76) .53 
Bemästringserfarenheter 8.30 (2.81) 8.74 (2.88) .62 

Analysen baserades på Complete case analysis (N = 43). M = medelvärdet för gruppen; SD = standardavvi-
kelse.          REQ = the Recovery experiences questionnaire; övriga mått = index hämtade från REQ. 
 
Analys vecka 10 
Med värde på veckomätning 1 av respektive mått som kovariat visade ANCOVA 
signifikanta mellangruppsskillnader avseende värden på REQ och index för 
veckomätning 10. ANCOVA-beräkningarna redovisas tillsammans med deskrip-
tiv statistik och effektstorlekar i Tabell 4, samt under respektive underrubrik. För 
samtliga ANCOVA-beräkningar kontrollerades antagande om homogena regress-
ionslutningar. Inga signifikanta interaktioner identifierades mellan grupp och 
kovariat, regressionslutningarna kunde därav antas vara homogena.  
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Tabell 4. 
Medelvärden, standardavvikelser, F-värden och effektstorlekar vid veckomätning 10. 

Formulär och index Behandling 
(n = 20) 
M (SD) 

Kontroll  
(n = 23) 
M (SD) 

ANCOVA 
F(1,41) 

Cohen’s 
d 

REQ 50.55 (8.82) 40.70 (8.29) 19.14*** 1.15 
Psykologisk distans 12.45 (3.41) 9.48 (3.75) 7.68** 0.83 
Avslappning 13.35 (2.85) 11.17 (2.93) 9.64** 0.75 
Kontroll 14.45 (4.12) 12.13 (3.45) 5.76* 0.61 
Bemästringserfaren-
heter 

10.30 (3.13) 7.91 (2.56) 13.85** 0.84 

 
Analysen baserades på Complete case analysis (N = 43), jämförelser gjordes med ANCOVA och veckomät-
ning 1 som kovariat. REQ = the Recovery experiences questionnaire; övriga mått = index hämtade från REQ. 
* = p < .05 
** = p < .01 
*** = p < .001 
  

The recovery experiences questionnaire (REQ)  
Med kontroll för värdet på veckomätning 1 var behandlingsgruppens resultat på 
REQ signifikant högre än kontrollgruppens vid veckomätning 10, F(1,41) = 
19.14, p < .001. Effektstorleken var stor, Cohens d = 1.15. Figur 2 visar grupper-
nas medelvärden på REQ vecka 1 och 10. 

 

 
Figur 2. Medelvärde på the Recovery experiences questionnaire beträffande kontroll- och behandlingsgrupp 
på veckomätning 1 och 10. 
 
Index för Psykologisk distans  
Med kontroll för värdet på veckomätning 1 var behandlingsgruppens resultat på 
index för Psykologisk distans signifikant högre än kontrollgruppens vid vecko-
mätning 10, F(1,41) = 7.68, p < .01. Effektstorleken var stor, Cohens d = 0.83. 
Figur 3 visar gruppernas medelvärden på index för Psykologisk distans vecka 1 
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och 10.  
 

 
 
Figur 3. Medelvärde på index för Psykologisk distans beträffande kontroll- och behandlingsgrupp på vecko-
mätning 1 och 10. 
 
Index för Avslappning 
Med kontroll för värdet på veckomätning 1 var behandlingsgruppens resultat på 
index för Kontroll signifikant högre än kontrollgruppens vid veckomätning 10, 
F(1,41) = 9.64, p < .01. Effektstorleken var måttlig, Cohens d = 0.75. Figur 4 visar 
gruppernas medelvärden på index för Avslappning vecka 1 och 10. 

 
Figur 4. Medelvärde av index för Avslappning beträffande kontroll- och behandlingsgrupp på veckomätning 
1 och 10. 
 
Index för Kontroll  
Med kontroll för värdet på veckomätning 1 var behandlingsgruppens resultat på 
index för Kontroll signifikant högre än kontrollgruppens vid veckomätning 10, 10 
F(1,41) = 5.76, p < .05. Effektstorleken var måttlig, Cohens d = 0.61. Figur 5 visar 
gruppernas medelvärden på index för Kontroll vecka 1 och 10.  
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Figur 5. Medelvärde av index för Kontroll beträffande kontroll- och behandlingsgrupp på veckomätning 1 
och 10. 
 
Index för Bemästringserfarenheter  
Med kontroll för värdet på veckomätning 1 var behandlingsgruppens resultat på 
index för Bemästringserfarenheter signifikant högre än kontrollgruppens vid 
veckomätning 10, F(1,41) = 13.85, p < .01. Effektstorleken var stor, Cohens d = 
0.84. Figur 6 visar gruppernas medelvärden för vecka 1 och 10. 
 

 
Figur 6. Medelvärde av index för Bemästringserfarenheter beträffande kontroll- och behandlingsgrupp på 
veckomätning 1 och 10. 
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Diskussion 
 

Sammanfattning av resultaten 
 
Efter tio veckors deltagande i ett internetbaserat stresshanteringsprogram (KBT) 
hade behandlingsgruppen signifikant högre återhämtningserfarenheter jämfört 
med kontrollgruppen. Med kontroll för respektive värde vecka 1 var skillnaderna 
signifikanta för såväl REQ som enskilda index för återhämtningserfarenheter. 
REQ visade en stark effektstorlek (d = 1.15), index för Psykologisk distans en 
stark effektstorlek (d = 0.83), Avslappning en måttlig effektstorlek (0.75), Kon-
troll en måttlig effektstorlek (d = 0.75) och Bemästringserfarenheter en stark ef-
fektstorlek (d = 0.84). Vid registrering av veckomätning 10 hade deltagarna ge-
nomfört olika antal moduler. Hälften av deltagarna hade genomfört eller genom-
förde den sista modulen och samtliga deltagare hade genomfört minst hälften av 
modulerna. Vid mätning av intern konsistens för respektive index uppvisades 
höga nivåer av reliabilitet (α = 0.79-0.92), förutom avseende index för Kontroll 
som hade ett relativt lågt värde (α = 0.63). Nedan följer en diskussion om resultat, 
metod och fortsatt forskning. Avslutningsvis presenteras en slutsats.  
 

Resultatdiskussion 
 
The recovery experiences questionnaire (REQ) 
Mätt med REQ som helskala hade behandlingsdeltagarna efter 10 veckors be-
handling, jämfört med kontrollgruppen, ökat sina återhämtningserfarenheter sig-
nifikant och med stark effektstorlek (p < .001, d = 1.15). Resultatet kan tolkas 
som att behandlingsdeltagarnas återhämtning förändrades som en effekt av be-
handlingen. Den signifikanta förändringen av återhämtningserfarenheter tyder på 
att deltagare har haft möjlighet att påverka sina aktiviteter under ledig tid och att 
de har vidtagit åtgärder för att förändra sina åtaganden och öka sin återhämtning.  
 
De signifikant högre återhämtningserfarenheterna i behandlingsgruppen stämmer 
överens med den tidigare kvasiexperimentella studie som visat att återhämtnings-
erfarenheter kan påverkas av en stresshanteringsintervention (Hahn et al., 2011). 
Effektstorlekarna i föreliggande studie är däremot höga jämfört med vad som upp-
visades i studien av Hahn et al. I studien av Hahn et al. presenterades små till 
måttliga effektstorlekar och i föreliggande studie måttliga till stora effektstorlekar, 
se vidare jämförelser under respektive underrubrik för återhämtningserfarenheter 
nedan.  
 
Behandlingen i föreliggande studie skiljer sig från den intervention som studerats 
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av Hahn et al. (2011) på följande sätt: Deltagarna i föreliggande studie var sjuk-
skrivna eller befann sig i risk för att bli sjukskrivna på grund av stressrelaterad 
ohälsa medan deltagarna i studien av Hahn et al. inkluderades oberoende av stress-
nivåer; behandlingen i föreliggande studie var internetbaserad medan behand-
lingen i studien av Hahn et al. var baserad på fysiska workshops; behandlingen i 
föreliggande studie innehöll komponenter som var inriktade på att förändra flera 
aspekter av stressrelaterad ohälsa medan behandlingen i studien av Hahn et al. var 
direkt och enbart konstruerad utifrån utifrån Sonnentag och Fritz (2007) återhämt-
ningserfarenheter; behandlingen i föreliggande studie var baserad på tio moduler 
och löpte över tio veckors tid medan behandlingen i studien av Hahn et al. var 
baserad på fyra workshops och löpte över en veckas tid. Resultaten i föreliggande 
studie breddar alltså kunskapen för vilka behandlingar som kan bidra till föränd-
rade återhämtningserfarenheter. Resultaten ger även indikationer om att ett längre 
och mer och omfattande stresshanteringsprogram kan ha större effekter på delta-
garnas återhämtning. Det bör även tilläggas att resultaten i föreliggande uppsats, 
till skillnad från den kvasiexperimentella designen i studien av Hahn et al. bygger 
på en randomiserad kontrollerad studie vilket stärker evidensen för att återhämt-
ningserfarenheter kan påverkas av en stresshanteringsintervention.  
 
Att återhämtningserfarenheter kan ökas som effekt av en intervention är potenti-
ellt intressant ur klinisk och rehabiliterande synpunkt då minskade återhämtnings-
erfarenheter har visat sig mediera relationen mellan stressfaktorer i arbetet och 
utbrändhet (Kinnunen et al., 2011; Poulsen et al., 2015). Mediationseffekten avser 
att stressfaktorer i arbetet som följs av minskade återhämtningserfarenheterna ten-
derar att leda till utbrändhet. Om det omvända gäller – det vill säga att ökade 
återhämtningserfarenheter medierar tillfrisknande från utbrändhet – kan stressin-
terventioner potentiellt göras mer effektiva genom att riktas mot att förändra åter-
hämtningserfarenheter. Huruvida ökade återhämtningserfarenheter medierar till-
frisknande återstår dock att fastställas av vidare forskning, se vidare under rubrik 
Förslag till fortsatt forskning.  
 
Utifrån studiens design går det visserligen inte att fastställa vilka komponenter 
som orsakade förändringen av återhämtningserfarenheterna men det går att teore-
tisera utifrån komponenternas avsikter samt tidigare forskning. Det kan exempel-
vis teoretiseras om att de förändrade återhämtningserfarenheterna delvis var ett 
resultat av stresshanteringsprogrammets återkommande fokus på återhämtning 
(se Metod, rubrik Behandling, underrubrik Behandlingsmoduler). Behandlingen i 
studien av Hahn et al. (2011) var endast fokuserad på återhämtning och hade ef-
fekt på återhämtningserfarenheterna. Föreliggande studies behandling innehöll 
två behandlingsmoduler med huvudsakligt fokus på återhämtning och i majorite-
ten av modulerna uppmanades deltagarna planera in kortare och längre former av 
återhämtning och då utgå från en lista över passiv och aktiv återhämtning som de 
själva formulerat. Nedan följer en diskussion om hur förändringen av respektive 
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återhämtningserfarenhet kan tolkas med hänsyn till programmets avsikter och ti-
digare forskning. 
 
Psykologisk distans  
Mätt med index för Psykologisk distans hade behandlingsdeltagarna jämfört med 
kontrollgruppen efter 10 veckors deltagande signifikant och med stark effektstor-
lek ökat sin psykologiska distans från arbetet (p < .01, d = 0.83). Effektstorleken 
för Psykologisk distans i studien av Hahn et al. (2011) var måttlig.  
 
Psykologisk distans har av Sonnentag och Fritz (2007) beskrivits som förmågan 
att under sin fritid vara mentalt frånkopplad från sitt arbete. Psykologisk distans 
kan även beskrivas i termer av att vara mentalt upptagen av icke-arbetsrelaterade 
områden eller att mer meditativt ”inte tänka på någonting alls” (Sonnentag och 
Fritz, 2015). Med hänsyn till tidigare forskning kan det teoretiseras om att Psyko-
logisk distans i föreliggande studie delvis förändrades till följd av programmets 
återkommande övningar inriktade mot att uppmuntra deltagare att engagera sig i 
andra livsområden än det arbetsrelaterade. Tidigare forskning har visat att enga-
gemang i träning och sociala relationer predicerar ökad Psykologisk distans (Feur-
hahn, Sonnentag & Woll, 2014; Hahn, Binnewies & Haun, 2012). I behandlingen 
ingick även en modul med huvudsakligt fokus på psykoedukation om medveten 
närvaro och deltagarna uppmanades i flera moduler att utföra meditationsöv-
ningar. Det här kan ha bidragit till det meditativa att ”inte tänka på någonting alls” 
som Sonnentag och Fritz (2007) inkluderar i Psykologisk distans.  
 
Avslappning  
Mätt med index för Avslappning hade behandlingsdeltagarna efter 10 veckors 
deltagande jämfört med kontrollgruppen ökat sin avslappning signifikant och med 
måttlig effektstorlek (p < .01, d = 0.75). Effektstorleken för Psykologisk distans i 
studien av Hahn et al. (2011) var liten.  
 
Index för Avslappning mäter i vilken grad individer slappnar av under sin fritid 
och ägnar sig åt avslappnade aktiviteter (Sonnentag & Fritz, 2007). Således kan 
ökningen tolkas som att behandlingsdeltagarna har slappnat av oftare och hängett 
sig åt fler avslappnande aktiviteter som en effekt av behandlingsprogrammet. En 
möjlig förklaring till förändringen är att deltagarna återkommande uppmuntrades 
till att göra övningar i Tillämpad avslappning. Utförandet av dessa övningar i sig 
kan ha varit en anledning att deltagarna har skattat att de ägnar sig åt fler avslapp-
nande aktiviteter. Övningar i tillämpad avslappning har i tidigare forskare visat 
sig göra det enklare för patienter att slappna av mer generellt och att minska symp-
tom som rastlöshet (Donegan & Dugas, 2012). Med hänsyn till detta kan det även 
ha blivit mer attraktivt för deltagarna att söka sig till mer avslappnande aktiviteter. 
Att deltagarna ökat avseende index för Avslappning stämmer överens med tidi-
gare forskning som visat att stressinterventioner och avslappningstekniker kan 
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öka individers generella avslappning (Richardson & Rothstein, 2008) 
 
Kontroll  
Mätt med index för Kontroll hade behandlingsdeltagarna efter 10 veckors delta-
gande, jämfört med kontrollgruppen, signifikant och med måttlig effektstorlek 
ökat sin kontroll (p <.05, d = 0.61). Effektstorleken för Kontroll i studien av Hahn 
et al. (2011) var liten.  
 
Index för Kontroll tid mäter upplevelsen av att själv ta beslut om vilka aktiviteter 
en ska ägna sig åt under ledig tid. Således kan förändringen tolkas som att delta-
garna har ökat denna upplevelse av autonomi. Hahn et al. (2011) har teoretiserat 
om att deltagare i en stressintervention kan öka avseende Kontroll på två sätt. Det 
första sättet är att deltagare blir uppmuntrade att prioritera ner ”onödiga” aktivi-
teter för att på så sätt öka tiden för att välja föredragna aktiviteter. Det andra sättet 
är att interventionen i sig öppnar upp för reflektioner kring vilka aktiviteter indi-
viden vanligtvis åtar sig och vilka andra alternativ som finns, vilket ökar den sub-
jektiva upplevelsen av valmöjligheter. Dessa anledningar kan ha varit gällande 
för behandlingen i föreliggande studie, deltagarna uppmuntrades att prioritera sina 
aktiviteter med hänseende till hur de stämde överens med deras värderingar och 
fick genom ett flertal övningar reflektera över sina valmöjligheter inom olika livs-
områden.  
 
Bemästringserfarenheter  
Mätt med index för Bemästringserfarenheter hade behandlingsdeltagarna efter 10 
veckors deltagande, jämfört med kontrollgruppen, ökat dessa erfarenheter signi-
fikant och med stark effektstorlek (p < 01, d = 0.84). Effektstorleken för Psyko-
logisk distans i studien av Hahn et al. (2011) var måttlig.  
 
Index för Bemästringserfarenheter mäter graden av åtagna aktiviteter under ledig 
tid som innebär utmaningar och möjligheter att lära sig saker inom andra områden 
än det arbetsrelaterade. Således kan ökningen tolkas som att deltagarna har ökat 
frekvensen av den här typen av aktiviteter som en effekt av programmet. En möj-
lig förklaring till förändringen är att det i behandlingen förekom ACT-inspirerade 
övningar riktade mot att uppmuntra deltagare att öka sina sitt agerande i värderad 
riktning. Möjligtvis har agerande i värderad riktning delvis överlappat med möj-
ligheter till lärande och utmaningar. Därutöver var exponeringar, i programmet 
beskrivet som Utmaningar, en del av behandlingen som kan ha bidragit till delta-
gares upplevelse av att uppleva fler utmaningar i vardagen. 
 
Till skillnad från övriga återhämtningserfarenheter ledde stressinterventionen i 
studien av Hahn et al. (2011) ej till varaktig förändring av Bemästringserfaren-
heter. Bemästringserfarenheter hade ökat en vecka efter behandling, men denna 
förändring avtog tre veckor efter behandlingen. Forskarna teoretiserade om att en 
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behandling som löpte över en vecka kan ha varit för kort för att leda till varaktigt 
ökade bemästringserfarenheter. Föreliggande studie visar att bemästringserfaren-
heter kan förändras av en längre behandling men huruvida resultaten i förelig-
gande studie kvarstår efter avslutad behandling återstår att se efter uppföljnings-
studier.  
 
Behandlingsföljsamhet 
Vid registrering av veckomätning 10 hade deltagarna genomfört olika antal mo-
duler. Hälften av deltagarna hade genomfört eller genomförde den sista behand-
lingsmodulen och samtliga deltagare hade genomfört minst hälften av modulerna. 
Trots att hälften av deltagarna inte var framme vid den sista modulen hade be-
handlingsgruppen signifikant högre grad av återhämtningserfarenheter jämfört 
med kontrollgruppen vecka 10. Det krävs dock analyser av ett större urval för att 
fastställa om deltagarnas återhämtningserfarenheter förändras lika mycket obero-
ende av antal avklarade moduler.  
 
I studien påmindes deltagare om att avsluta aktuell modul vid veckosluten. Del-
tagarna tilläts dock dröja med slutförandet och arbeta i sin egen hastighet. Detta 
förhållningssätt kan anses lämpligt med hänsyn till den stresskänslighet som ofta 
återfinns hos individer som varit drabbade av långvarig stress (Karolinska insti-
tutet, 2012). För att effektivisera stressprogrammet vore det däremot fördelaktigt 
att i fortsatta studier av internetadministrerad stressbehandling fastställa om ökade 
krav på följsamhet långsiktigt orsakar mer stress än det lindrar.  
 

Metoddiskussion 
 
Översättning och anpassning av REQ 
REQ har i tidigare forskning validerats och visat sig vara ett reliabelt formulär 
(Sonnentag & Fritz, 2007; Bakker et al., 2015). Formuläret, som är utvecklat i 
Tyskland men formulerat på engelska, har översatts och validerats i Finland (Kin-
nunen, Feldt, Siltaloppi & Sonnentag, 2011), Spanien (Sanz-Vergel, Sebastián, 
Rodríguez-Muñoz, Garossa, Moreno-Jiménez & Sonnentag, 2010) och Japan 
(Shimazu, Sonnentag, Kubota & Kawakami, 2012). I dessa studier har formuläret 
först översatts av professionell lingvist från engelska till aktuellt språk och sedan 
har översättningen kontrollerats med backwards-translation genom att den över-
satts tillbaka till engelska av annan professionell. I föreliggande studie fanns ej 
resurser att anlita lingvist vid översättningen och vid projektkoordinatorns över-
sättning genomfördes ej heller någon backwards-translation. Dessa faktorer inne-
bär att översättningen som genomförts i denna studie kan anses mindre tillförlitlig 
jämfört med de översättningar som genomförts i de ovanstående länderna. An-
passningar av formuläret behövde göras eftersom originalformuläret ej är designat 
för individer som är sjukskrivna och i föreliggande studie var ett flertal deltagare 
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sjukskrivna (se vidare under Metod, rubrik material, underrubrik The recovery 
experiences questionnaire). Validering av det översatta och anpassade formuläret 
översteg tidsramarna för uppsatsen vilket innebär ytterligare osäkerhet avseende 
om det använda formuläret fullständigt mäter de erfarenheter som Sonnentag och 
Fritz (2007) avsett ska mätas.  
 
De statistiska beräkningarna av intern konsistens i föreliggande studie visade 
Cronbachs alpha på 0.79 avseende index för Psykologisk distans, 0.92 för Kon-
troll, 0.83 för Bemästringserfarenheter och 0.63 för Avslappning. Resultaten för 
de tre förstnämnda återhämtningserfarenheterna är jämförbara med resultaten i 
originalstudien (Sonnentag & Fritz, 2007) där Cronbachs alpha befann sig mellan 
0.82 och 0.89 samt ovanstående översättningar där värdet befann sig mellan 0.75 
och 0.89 (Kinnunen et al., 2011; Sanz-Vergel et al., 2010; Shimazu et al., 2012). 
Däremot var den interna konsistensen avseende index för Avslappning lågt i jäm-
förelse. Resultatet indikerar att översättningen kan ha lett till att ett enskilt kon-
strukt inte mäts avseende Kontroll i lika hög utsträckning som för övriga index. 
Cronbachs alpha högre än 0.60 är visserligen generellt sett godtagbart men före-
dragsvis ska värden befinna sig närmare 0.90 för att uppvisa tillförlitlig god intern 
konsistens (Aron et al., 2013). 
    
Det översatta formuläret är ett förslag på hur REQ kan översättas till svenska och 
riktas till både sjukskrivna och icke-sjukskrivna individer. För användning i vi-
dare forskning kan det med fördel valideras och översättningen av index för Kon-
troll bör ses över.  
 
Intern validitet  
Intern validitet är ett begrepp för hållbarheten av slutsatser (Svartdal, 2001). Är 
slutsatserna hållbara, då har studien intern validitet. Föreliggande studie har ge-
nomförts med en experimentell design där deltagarna har randomiserats till kon-
troll- respektive behandlingsgrupp. En sådan design innebär relativt goda förut-
sättningar för att dra slutsatser om att behandlingen orsakat förändringar av den 
beroende variabeln (Svartdal, 2001). Deltagarantalet är dock relativt lågt (n = 43) 
vilket är en anledning till resultaten av studien bör tolkas med viss försiktighet.  
 
Utöver att kontroll- och behandlingsgruppen skiljde sig gällande att den ena stod 
på väntelista och att den andra fick behandling skiljde sig grupperna även avse-
ende att behandlingsgruppen besvarade veckomätningar under var och en av de 
tio behandlingsveckorna medan kontrollgruppen endast besvarade veckomät-
ningar under vecka 1, 5 och 10. Det kan alltså inte uteslutas att behandlingsgrup-
pens extra veckomätningar bidrog till de ökade återhämtningserfarenheterna. 
Självskattningsformuläret som behandlingsdeltagarna besvarade varje vecka be-
stod av totalt sju frågor hämtade från index för stressymptom i formuläret De-
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pression, anxiety, stress scale (Lovibond & Lovibond, 1995). Dessa självskatt-
ningar kan exempelvis ha lett till att behandlingsdeltagarna jämfört med kontroll-
gruppen reflekterade mer över sina stressymptom och vidtog åtgärder avseende 
återhämtning till följd av dessa reflektioner. Självskattningarna innebar dock ett 
litet ingripande i förhållande till stresshanteringsprogrammet. Således kan inte be-
handlingsdeltagarnas extra veckomätningar antas förklara någon betydlig del av 
effekterna på de ökade återhämtningserfarenheterna. 
 
I föreliggande uppsats har jämförelser genomförts baserat på mätningar under 
vecka 10 av behandlingen. Slutsatserna som kan dras i föreliggande studie handlar 
alltså om förändrade återhämtningserfarenheter efter tio veckors behandling, inte 
efter fullständigt avslutad behandling. En fördel med att utgå från veckomätning 
10 var att samtliga deltagare hade genomgått lika många veckor av behandling. 
Hade data istället inhämtats när respektive deltagare hade genomfört samtliga mo-
duler hade möjligheterna minskat för att dra slutsatser om hur långt deltagande 
som leder till uppmätta förändringar av återhämtningserfarenheter.  
 
I jämförelserna användes värden på veckomätning 1 som kovariat. Deltagarna 
hade hela första veckan på sig att besvara enkäten och således är det möjligt att 
behandlingsdeltagarna redan hade påverkats av programmet vid denna mätning. 
Vid mellangruppsjämförelser av måttens värden på veckomätning 1 identifierades 
dock inga signifikanta skillnader vilket kan tolkas som att behandlingseffekterna 
under vecka 1 var negligerbara.   
 
Det togs i analyserna ingen hänsyn till förändringar avseende deltagarnas sjuk-
skrivning. Det kan anses rimligt att sjukskrivningar har potential att påverka åter-
hämtningserfarenheter genom att individer får mer tid under vilken de själva kan 
välja sina aktiviteter och därmed andra att påverka sin återhämtning under ledig 
tid. Inför behandlingen fanns det visserligen inga signifikanta skillnader mellan 
kontroll- och behandlingsgrupp avseende frekvens av sjukskrivning, men sjuk-
skrivningarna kan ha förändrats under programmets gång.  
 
I mellangruppsjämförelse av initialt inkluderade deltagares diagnoser framkom 
att deltagare på väntelista hade en signifikant högre frekvens av pågående depres-
siv episod. Den signifikanta skillnaden mellan kontroll och behandlingsgrupp 
kvarstod visserligen inte efter att den diagnostiska jämförelsen hade begränsats 
till deltagare som besvarat veckomätning 1 och 10. Det fanns dock fortfarande en 
trend (p < .06) och andelen med depressiv episod var 11 av 23 i kontrollgruppen, 
jämfört med 4 av 20 i behandlingsgruppen. Mellangruppsjämförelser av deltagare 
som fyllt i de aktuella veckomätningarna visade även att deltagare i behandlings-
gruppen var signifikant äldre än deltagare i kontrollgruppen. Om ålder och de-
pressiv episod har inverkat på återhämtningserfarenheterna går inte fastställa. 
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Däremot gör det att resultaten av föreliggande studie bör tolkas med viss försik-
tighet.  
 
Kontrollgruppen bestod av deltagare på väntelista för behandling i september, 
cirka sex månader efter att behandlingsgruppen påbörjade behandlingen. Detta för 
att få svar från deltagare på väntelista vid 3 månaders uppföljning samt för att 
undvika att behandling genomförs under semesterperioder. Att kontrollgruppen 
erbjöds behandling relativt långt fram i tiden kan ha motiverat dem att söka annan 
behandling under studiens gång. Att flera deltagare i kontrollgruppen uppfyllde 
kriterier för pågående depressiv episod (F32.x; WHO, 2011) kan ytterligare ha 
ökat sannolikheten för att deltagare på väntelista sökte behandling utanför iStress-
projektet. Deltagarna med pågående depressiv episod kan exempelvis ha sökt be-
handling och fått antidepressiva läkemedel utskrivna. Förskrivningen av antide-
pressiva läkemedel är mycket vanligt i Sverige. År 2011 fick nästan 8 av 100 
svenskar antidepressivt läkemedel utskrivet (OECD, 2015). I det fall att delta-
garna på väntelista valt att inte söka annan behandling kan vetskapen om att be-
handling skulle erbjudas först sex månader senare potentiellt ha bidragit till ytter-
ligare stress för deltagarna. Hur kontrollgruppen eventuellt påverkades av den för-
hållandevis långa väntetiden och om detta inverkade på deras återhämtningserfa-
renheter går dock inte att fastställa utifrån data som inhämtats i föreliggande upp-
sats. Förekomst av annan vårdkonsumtion efterfrågades däremot i de eftermät-
ningar som administrerades till deltagarna efter genomförd behandling. Det finns 
därmed möjlighet att kontrollera för annan vårdkonsumtion i kommande mellan-
gruppsjämförelser inom iStress-projektet.  
   
Extern validitet   
Extern validitet är ett begrepp som avser att slutsatser kan generaliseras till andra 
betingelser (Svardal, 2001). Slutsatserna i föreliggande studie handlar om föränd-
ring av återhämtningserfarenheter efter tio veckors behandling genom ett inter-
netadministrerat, individanpassat och väglett stresshanteringsprogram, baserat på 
KBT. Således är det den här typen av behandling och tidsåtgång som resultaten 
potentiellt kan generaliseras till. Däremot säger inte studiens resultat något gäl-
lande förändrade återhämtningserfarenheter efter fullständigt genomförd behand-
ling eller huruvida återhämtningserfarenheterna förändras varaktigt. Av studien 
framkommer däremot starka indikationer på att stressinterventioner har potential 
att bidra till förändrade återhämtningserfarenheter för en viss typ av deltagare. 
Studiens deltagare var i hög grad kvinnor mellan 40 och 60 år, de var gifta eller 
sammanboende och hade universitets- eller högskoleutbildning (se Tabell 1). 
Därav är möjligheterna begränsade avseende att generalisera resultaten till delta-
gare med annan demografi. Forskning har dock visat att det är individer av nämnd 
demografi som i högst utsträckning söker vård för utmattningssyndrom (Glise et 
al., 2012).  
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Förslag till fortsatt forskning 
 
I en annan uppsats inom iStress-projektet (Palm & Torstensson, 2017) visades att 
samma stresshanteringsprogram som undersöks i föreliggande studie effektivt och 
signifikant minskade stressymptom för behandlingsdeltagarna. Med hänsyn till 
Palm och Torstanssons (2017) resultat och den ökning av återhämtningserfaren-
heter som påvisats i föreliggande studie vore det intressant att se vidare forskning 
om återhämtningserfarenheterna är en förändringsmekanism bakom de minskade 
stressymptomen. Utbrändhet och utmattningssyndrom beskrivs återkommande i 
litteratur och forskning som en konsekvens av otillräcklig återhämtning (Grossi 
et al., 2015; Maslach et al., 2011; Meijman & mulder, 1998; Rehabiliteringsrådet, 
2011; Socialstyrelsen, 2003; Sonnentag & Fritz, 2007). Av denna anledning vore 
det intressant att undersöka det omvända, alltså om ökad återhämtning leder till 
tillfrisknande från utbrändhet och utmattningssyndrom. För att undersöka om 
återhämtning, och mer specifikt Sonnentag och Fritz (2007) återhämtningserfa-
renheter, innebär en sådan förändringsmekanism kan mediationsstudier genomfö-
ras. För att genomföra en mediationsstudie med god intern validitet bör enligt 
Kazdin (2007) både utfallsmått (i detta fall stressymptom) och den potentiella för-
ändringsmekanismen (i detta fall återhämtningserfarenheter) mätas vid för- och 
eftermätning samt vid återkommande tillfällen under behandlingens gång. Sådana 
förutsättningar kommer finnas i senare delar av iStress-projektet. I föreliggande 
studie anpassades däremot REQ annorlunda i för- och eftermätningar gentemot 
veckomätningarna vilket till viss del begränsar möjligheterna till mediationsana-
lys utifrån Kazdins (2007) kriterier. Ett annat tillvägagångssätt för att öka kun-
skapen om återhämtningserfarenheternas medierande roll på stressymptom vore 
att i en dismantlingstudie av liknande behandling som i föreliggande studie ta bort 
de komponenter vars avsikt är att öka deltagarnas återhämtningserfarenheter och 
se om utfallen på stressymptom förändras*.  
 
Om forskning kunde fastställa återhämtningserfarenheter som en förändrings-
mekanism i stressbehandling hade interventioner kunnat effektiviseras genom yt-
terligare fokus på återhämtning under ledig tid. Det finns dock en etisk aspekt av 
ett sådant fokus. Att arbetstagare i riskzon för arbetsrelaterad stress ska förväntas 
spendera sin lediga tid på ett speciellt sätt för att inte drabbas av långvarig stress 
och utmattning är inte självklart. Det kan argumenteras för att arbetsplatsanpass-
ningar är mer etiskt försvarbara. Arbetsplatsanpassning och dess effekter under-
söks i andra delar av iStress-projektet (Palm & Torstensson, 2017; von Buxho-
evden & Eriksson, 2017).  
 
Studier om återhämtingserfarenheters effekter på stress skulle även kunna speci-

                                                   
* Tack till biträdande handledare Robert Persson Asplund för iden 
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ficeras till att endast inkludera deltagare som uppfyller kriterier för utmattnings-
syndrom. Detta som ett led i att fylla den kunskapslucka som finns gällande evi-
densen för behandling av utmattningssyndrom (Glise, 2013; Rehabiliteringsrådet, 
2011; Socialstyrelsen 2003). 
 
Ytterligare ett förslag på vad som vore intressant att se vidare forskning på är att 
i en kvalitativ studie undersöka om deltagare upplever ett egenvärde avseende 
ökade återhämtningserfarenheter.  
 

Slutsats 
 
Studien visar att återhämtningserfarenheterna (mätt med REQ och index för Psy-
kologisk distans, Avslappning, Bemästringserfarenheter och Kontroll) kan ökas 
av ett internetadministrerat stresshanteringsprogram, baserat på KBT. Resultaten 
stödjer således en tidigare kvasi-experimentell studie (Hahn et al., 2011) som in-
dikerat att en stressintervention kan förändra återhämtningserfarenheter. Samti-
digt breddas kunskapsläget då föreliggande intervention, till skillnad från i studien 
av Hahn et al., var internetbaserad, innefattade fler komponenter och var riktad 
mot deltagare som var sjukskrivna på grund av långvarig stress eller befann sig i 
risk för sådan sjukskrivning. Med hänsyn till att aktuellt stresshanteringsprogram 
även har visats leda till minskade stressymptom (Palm & Torstensson, 2017) in-
dikerar de ökade återhämtningserfarenheterna att det för att åstadkomma effektiv 
vidareutveckling av stressinterventioner med fördel kan forskas vidare om åter-
hämningserfarenheternas betydelse för tillfrisknande från stressrelaterad ohälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Referenser 
 
Almén, N. (2007). Stress- och utmattningsproblem: kognitiva och beteendetera-

peutiska metoder. Lund: Studentlitteratur.  
American psychiatric association (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Associa-
tion.  

Andersson, G., Rozental, A., Rück, C., & Carlbring, P. (2015). Guided internet-
delivered CBT: Can it really be as good as seeing a therapist? The Behavior 
Therapist, 35, 123-126. 

Arbetsmiljöverket. (2014). Arbetsorsakade besvär 2014. Hämtad 2017-05-18 
från https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-ar-
betsorsakade-besvar-rapport-2014.pdf 

Aron, A., Coups, E. J., & Aron, E. N. (2013). Statistics for psychology (6th ed). 
New Jersey: Pearson.  

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 
Bakker, A. B., Sanz-Vergel, A. L., Rodríguez, A., Oerlemans, W. G. M. (2015). 

The state version of the recovery experience questionnaire: A multilevel 
confirmatory factor analysis. European Journal of Work and Organiza-
tional Psychology, 24(3), 350-359.  

Ten Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012). Staying engaged during the 
week: The effect of off-job activities on next day work engagement. Jour-
nal of Occupational Health Psychology, 17, 445-455. 

Bastien, H. C., Vallières, A., & Morin, C. M. (2001). Validation of the Insomnia 
Severity Index as an outcome measure for insomnia research. Sleep Medi-
cine, 2, 297–307. 

Besèr, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, Å., & Åsberg, M. 
(2014). Construction and evaluation of a self rating scale for stress‐induced 
exhaustion disorder, the Karolinska exhaustion disorder scale. Scandina-
vian Journal of Psychology, 55(1), 72-82. 

Billings, D. W., Cook, R. F., Hendrickson, A., & Dove, D. C. (2008). A web-
based approach to managing stress and mood disorders in the workforce. 
Journal of Occupational and Environmental medicine, 50(8), 960–968.  

Bianchi, R., Schonfeld, I, S., & Laurent, E. (2014). Is burnout a depressive dis-
order? A re-  examination with special focus on atypical depression. Inter-
national Journal of Stress Management, 21, 307-324.   

Bianchi, R., Schonfeld, I, S., & Laurent, E. (2015). Is it time consider the ”burn-
out syndrome” a distinct illness? Frontiers in Public Health, 3(158). 



 45 

Bjureberg, J., Ljótsson, B., Tull, M. T., Hedman, E., Sahlin, H., Lundh, L-G., L-
G., Bjärehed, J., DiLillo, D., Messman-Moore, T., Gumpert, C., & Gratz, 
K. L. (2015). Development and validation of a brief version of the Difficul-
ties in emotion regulation scale: The DERS-16. Journal of Psychopathol-
ogy and Behavioral Assessment, 38(2), 1–13. 

Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G. (2011). Acceptance 
and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: 
A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49(6-7), 
389-398. 

Carta, M., Balestrieri, M., Murru, A., & Hardoy, M. (2009). Adjustment Disor-
der: epidemiology, diagnosis and treatment. Clinical Practice and Epidemi-
ology in Mental Health, 5(1), 15. 

Cervone, D., & Pervin. L. A. (2013). Personality psychology. Hoboken: John 
Wiley & sons.  

Cloninger, R,. Svrakic, D, M., & Przybeck, T, R. (1993). A psychobiological 
model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry, 50, 976-990. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2.utg.) 
Hillsdale: London. Erlbaum Associates.  

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of per-
ceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. 

de Zwart, B. C., Frings-Dresen, M, H., & van Duivenbooden, J, C. (2002). Test-
retest reliability of the Work ability index questionnaire. Occupational 
Medicine, 52(4), 177-81. 

Dragioti, E., Karathanos, V., Gerdle, B., & Evangelou, E. (2017). Does psycho-
therapy work? An umbrella review of meta‐analyses of randomized con-
trolled trials. Acta Psychiatrica Scandinavica. 

Drozd, F., Raeder, S., Kraft, P., & Bjørkli, C. A. (2013). Multilevel growth 
curve analyses of treatment effects of a web-based intervention for stress 
reduction: Randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Re-
search, 15(4), 13–34. 

Ekstedt, M., Söderström, M., Åkerstedt, T., Nilsson, J. Søndergaard, H., & Per-
ski, A. (2006). Disturbed sleep and fatigue in occupational burnout. Scandi-
navian Journal of Work, Environment and Health, 32(2), 121–131.  

Eurofund. (2012). 5th European working conditions survey. Luxembourg; Dub-
lin, Ireland: Publications office of the European union; European founda-
tion for the improvement of living and working conditions.  

Eriksson och von Buxhoeveden (2017). Vägen mot ett hållbart arbetsliv – En 
randomiserad kontrollerad studie av ett KBT- och internetbaserat stress-
hanteringsprogram, med eller utan tilläggsmoduler för hållbart arbete och 



 46 

arbetsåtergång. Masteruppsats. Linköping: Linköpings universitet/ Institut-
ionen för beteendevetenskap och lärande.  

Feuerhahn, N., Sonnentag, S., & Woll, A. (2014). Exercise after work, psycho-
logical mediators, and affect: A day-level study. European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 23, 62–79.  

Fredrickson, B. L. (2000). The undoing effect of positive emotions. Motivation 
and Emotion, 24, 237–258.  

Friberg, T. (2009). Burnout: from popular culture to psychiatric diagnosis in 
Sweden. Cultural Medical Psychiatry, 33, 538–58. 

Fritz, C., & Sonnentag, S. (2006). Recovery, well-being, and performance-re-
lated outcomes: The role of workload and vacation experiences. Journal of 
Applied Psychology, 91, 936–945. 

Glise, K. (2013). Utmattningssyndrom ISM. Västra  Götalandsregionen – 
Hälsa och stressmedicin, ISM-häfte(5). Hämtad 2017-05-17 från https://al-
fresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/con-
tent/workspace/SpacesStore/c0712cb8-934c-402d-910d-
f3355bac65de/ISM-häfte%20nr%205%20Utmattnings-
syndrom%20webb.pdf?a=false&guest=true 

Glise, K., Ahlborg G., Jonsdottir I, H. (2012). Course of mental symptoms in pa-
tients with stress-related exhaustion: does sex or age make a difference? 
BMC Psychiatry, 12(18). 

Glise, K., Ahlborg, G., & Jonsdottir, I, H. (2014). Prevalence and course of so-
matic symptoms in patients with stress-related exhaustion: does sex or age 
matter. BMC Psychiatry, 14(118).  

Glise, K., Hadzibajramovic, E., Jonsdottir I, H., & Ahlborg, G. (2010). Self-re-
ported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and in-
creased risk of sickness absence among human service workers. Interna-
tional Archives of Occupational and Environmental Health, 83(5), 511-
520. 

Gorgievski, M. J., & Hobfoll, S. E. (2008). Work can burn us out or fire us up: 
Conservation of resources in burnout and engagement. I Halbesleben, J. R. 
B. (Red.). Handbook of Stress and Burnout in Health Care. (3.utg., 7-22). 
New York: Nova science publishers.  

Grossi, G., Perski, A., Osika, W., & Savic, I. (2015). Stress-related exhaustion 
disorder –  clinical manifestation of burnout? A review of assessment 
methods, sleep impairments, cognitive disturbances, and neuro-biological 
and physiological changes in clinical burnout. Scandinavian Journal of 
Psychology, 56, 626-636. 

Hahn, V., Binnewies, C., & Haun, S. (2012). The role of partners for employees’ 
recovery during the weekend. Journal of Vocational Behavior, 80, 288–



 47 

298. 
Hasson, D., Anderberg, U. M., Theorell, T., & Arnetz, B. B. (2005). Psycho-

physiological effects of a web-based stress man- agement system: A pro-
spective, randomized controlled intervention study of IT and media work-
ers. BMC Public Health, 5, 78. 

Hahn, V. C., Binnewies, C., Sonnentag, S., & Mojza, E. J. (2011). Learning how 
to recover from job stress: Effects of a recovery training program on recov-
ery, recovery-related self-efficacy, and well-being. Journal of Occupa-
tional Health Psychology, 16(2), 202-216. 

Hahn, V. C., Binnewies, C., & Haun, S. (2012). The role of partners for employ-
ees’ recovery during the weekend. Journal of Vocational Behavior, 80, 
288–298. 

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame the-
ory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior 
Therapy, 35, 639-665.  

Heber, E., Ebert, D. D., Lehr, D., Cuijpers, P., Berking, M., Nobis, S., & Riper, 
H. (2017). The benefit of web- and computer-based interventions for stress: 
A systematic review and meta-analysis. Journal of Medical Internet Re-
search, 19(2), 1-17.  

Hedman, E., Carlbring, P., Ljótsson, B., & Andersson., G. (2014). Internetbase-
rad psykologisk behandling: evidens, indikation och praktiskt genomfö-
rande (1.utg.). Stockholm: Natur & Kultur. 

Hosseinaei, A., Ahadi, H., Fata, L., Heidarei, A., & Mazaheri, M. M. (2013). Ef-
fects of group acceptance and commitment therapy (ACT)-based training 
on job stress and burnout. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psy-
chology, 19(2), 120-132. 

Hobfoll, S. (2001). The influence of culture, community, and the nested-self in 
the stress process: advancing conservation of resources theory. Applied 
Psychology: an International Review, 50(3), 337-421.  

Karolinska institutet. (2012). Depression och utmattning i människovårdande 
yrken – DU-projektet. Stockholm: Karolinska institutet, institutionen för 
kliniska vetenskaper. 

Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy 
research. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 1-27.  

Kinnunen, U., Feldt, T., Siltaloppi, M., & Sonnentag, S. (2011). Job demands-
resources model in the context of recovery: Testing recovery experiences 
as mediatiors. European Journal of Work and Organizational psychology, 
20(6), 805-832. 

Kolb, B., & Whishaw, I, Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. 



 48 

New York: Worth publishers. 
Kraemer, H. C., Wilson, T., Fairburn, C. G., & Agras, W. S. (2002). Mediators 

and moderators of treatment effects in randomized clinical trials. Archives 
of General Psychiatry, 59, 877–883.  

Kåver, A. (2006). KBT i utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 
Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Stock-

holm: Socialdepartementeta 
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping [Elektronisk 

resurs]. New York: Springer.  
Leineweber, C., Kecklund, G., Theorell, T., Åkerstedt, T., Alexanderson, K., 

Westerlund, H. (2013). Inflytande över arbetstiden och sjuknärvaro/sjuk-
frånvaro. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 19(3), 87-99.  

Lind, A. (2016). iStress: ett internetbaserat stresshanteringsprogram – Prelimi-
nära resultat från en randomiserad studie. Masteruppsats. Linköping: Lin-
köpings universitet/ Institutionen för beteendevetenskap och lärande.  

Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional 
states: Comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the 
Beck depression and anxiety inventories. Behaviour Research and Ther-
apy, 33(3), 335–343. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Re-
view of Psychology, 52, 397–422.  

Meijman, T. F., & Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. I de 
Wolff, C., Drenth, P. J. D., & Thierry, H. (Red.) Handbook of Work and 
Organizational psychology (2.utg., s. 5-33). Hove: Psychology press. 

Montgomery, S. A., & Åsberg, M. (1979) A new depression scale designed to 
be  sensitive to change. The British Journal of Psychiatry, 134, 382-389.  

Murphy, L. R. (1996). Stress management in work settings: a critical review of 
the health effects. American Journal of Health Promotion, 11, 112-35.  

Nilsson, Å., Jonsdottir, I, H., Pallant, J., & Ahlborg, G. (2012). Internal con-
struct validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). 
BMC Public health, 3(12), 1-8.  

Norlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Lindahl, B., Janlert, U., & Birgander, L. 
(2010). Burnout, working conditions and gender – results from the northern 
Sweden MONICA study. BMC Public Health, 10(1), 326–329. 

OECD. (2015). Health at a Glance 2015: OECD Indicators. Paris: OECD Pub-
lishing.  

Ong, L., Linden, W., & Young, S. (2004). Stress management: What is it? Jour-
nal of Psychosomatic research, 56(1), 133–137. 



 49 

Palm och Torstensson (2017) Mindre stress, bättre hälsa? – En randomiserad 
kontrollerad studie av två internetförmedlade KBT-program för stresshan-
tering. Linköping: Linköpings universitet/ Institutionen för beteendeveten-
skap och lärande.  

Persson Asplund, R., Dagöö, J., Fjellström, I., Niemi, L., Hansson, K., Zeerati, 
F., Gerharts, A., Ljótsson, B., Carlbring, P., Andersson, G. (2016). Inter-
net-based cognitive behavioral stress management and feedback training 
for managers: A randomized controlled trial. Submitted manuscript. 

Persson Asplund, R., Borg, P., Höijer Björk, I., Jäderlind, A., Lind, A., Strand-
berg-Eriksson, C., Bohman, B., Ljótsson, B., Carlbring, P., Andersson, G. 
(2017). Work-focused and internetbased cognitive behavioral stress man-
agement for distressed employees: results from a randomized controlled pi-
lot study. Unpublished manuscript.  

Poulsen, M. G., Poulsen, A. A., Khan, A., Poulsen, E. E., & Khan, S. R. (2015). 
Recovery experience and burnout in cancer workers in queensland. Euro-
pean Journal of Oncology Nursing, 19, 23-28.  

Rehabiliteringsrådet. (2011). Sou 2011:15. Hämtad 2017-05-18 från: 
http://www.regeringen.se contentas-
sets/34d47b8cd1ec415b998464652d1b2a47/rehabiliteringsradets-slutbetan-
kande-sou-201115 

Reber, S. O., & Slattery, D. A. (2016). Editorial: Using stress-based animal 
models to understand the mechanisms underlying psychiatric and somatic 
disorders. Frontiers in Psychiatry, 7.  

Richardson, K. M., & Rothstein, H. R. (2008). Effects of occupational stress 
management intervention programs: a meta-analysis. Journal of Occupa-
tional Health Psychology, 13(1), 69–93. 

Salim, A., Mackinnon, A., Christensen, H., & Griffiths, K. (2008). Comparison 
of data strategies for intent-to-treat analysis pre-test-post-test designs with 
substantial dropout rates. Psychiatry research, 160, 335-345.  

Safstrom, M., & Hartig, T. (2013). Psychological detachment in the relationship 
between job stressors and strain. Behavioral Science, 3, 418-433. 

Sandström, A., Peterson, J., Sandström, E., Lundberg, M., Nystrom, I, R., Ny-
berg, L., & Olsson, T. (2011). Cognitive deficits in relation to personality 
type and hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction in women 
with stress-related exhaustion. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 
71-82. 

Sanz-Vergel, A. I., Sebastián, J., Rodríguez-Muñoz, A., Garrosa, E., Moreno-Ji-
ménez, B., & Sonnentag, S. (2010). Adaptación del “cuestionario de expe-
riencias de recuperación” a una muestra espa- nola. Psicothema, 22, 990–
996.  



 50 

Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor T, F., de la Fuente, J. R., Grant, M. 
(1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test 
(AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with 
harmful alcohol consumption II. Addiction, 88, 791–804.  

Selye, H. (1974). Stress without distress. Philadelphia: J.B. Lippincott Co. 
Sheehan, D. V., Harnett-Sheehan, K., Raj, B. A. (1996) The measurement of 

disability. International Clinical Psychopharmacology, 11(3), 89–95.  
Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, 

E., & Dunbar, G. C. (1998). The mini-international neuropsychiatric inter-
view (M.I.N.I.): The development and validation of a structured diagnostic 
psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. Journal of Clinical Psychi-
atry, 59((SUPPL. 20)), 22–23.  

Shimazu, A., Sonnentag, S., Kubota, K., & Kawakami, N. (2012). Validation of 
the Japanese version of the recovery experience questionnaire. Journal of 
Occupational Health, 54, 196–205. 

Shirom, A., & Ezrachi Y. (2003). On the discriminant validity of burnout, de-
pression and anxiety: A re-examination of the Burnout Measure. Anxiety 
Stress Coping, 16, 83–97. 

Siltaloppi, M., Kinnunen, U., & Feldt, T. (2011). Recovery experiences as mod-
erators between psychosocial work characteristics and occupational well-
being. Work & Stress, 23(4), 330-348.  

Socialstyrelsen. (2003). Utmattningssyndrom. Hämtad 2017-05-18 från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Atta-
chments/10723/2003-123-18_200312319.pdf 

Socialstyrelsen. (2005). Ändringar i och tillägg till klassifikation av sjukdomar 
och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning. Hämtad 2017-05-
18 från: https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/klassifi-
kation-av-sjukdomar-och-halsoproblem-1997.pdf 

Socialstyrelsen. (2010). Sjukskrivning vid utmattningssyndrom. Hämtad från: 
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbesluts-
stod/utmattningssyndrom-f438 

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The recovery experience questionnaire: De-
velopment and validation of a measure for assesing recuperation and un-
winding from work. Journal of Occupational Health Psychology, 12, 204–
221.  

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2015). Recovery from job stress. The stressor-de-
tachment model as an integrative framework. Journal of Organizational 
Behavior, 36, 72-103.  

Sonnentag, S., & Natter, E. (2004). Flight attendants’ daily recovery from work: 



 51 

Is there no place like home? International Journal of Stress Management, 
11, 366-391.  

Stockholms läns landsting (2007). Regionalt vårdprogram. Stressrelaterad psy-
kisk ohälsa. Stockholm: Stockholms läns landsting. Hämtad 2017-05-18 
från: http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardpro-
gram/rv-stressrelaterad-psykisk-ohalsa.pdf 

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A brief 
measure for assessing generalized anxiety disorder. Archieves of Interal 
Medicine, 166, 1092–1097. 

Stoeber, J., & Damian, L. E., ( 2014). The clinical perfectionism questionnaire: 
Further evidence for two factors capturing perfectionistic strivings and con-
cerns. Personality and Individual Differences, 61-62, 38–42. 

Svartberg, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder. Stockholm: Liber.  
Söderström, M., Jeding K., Ekstedt, M., Perski, A., & Åkerstedt, T. (2012). In-

sufficient sleep predicts clinical burnout. Journal of Occupational Health 
Psychology, 17(2), 175-183.  

Wastberg, B. A., Haglund, L., & Eklund, M. (2009). Psychometric properties of 
the Worker Role Self-assessment instrument used to evaluate unemployed 
people in Sweden. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 
238–246.  

WHO. (2011). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relate-
rade hälsoproblem (Vol. 2011). Hämtad 2017-05-18 från http://www.soci-
alstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20199/2016-5-17.pdf 

Wiegner, L., Hange, D., Björkelund, C. & Ahlborg, G. (2015). Prevalence of 
perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression 
and anxiety in a working age population seeking primary care - an observa-
tional study. BMC Family Practice, 16(38). 

Öst, L-G. (2013). KBT i psykiatrin (2.utg.). Stockholm: Natur och kultur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

Bilagor 
  
Bilaga. Samtyckesblankett för deltagande i studien 
 
 

 

! 1(2)!

Gerhard'Andersson'
IBL!(iSTRESS2)!!
Linköpings!Universitet!
581!83!LINKÖPING'

!

' '

Samtyckesblankett!
!
Samtycke!enligt!personuppgiftslagen!gällande!studie!med!titel:!Arbetslivsinriktad.KBT.via.
internet.för.individer.med.stressrelaterad.psykisk.ohälsa:.Effekter.på.psykisk.hälsa.och.
återgång.i.arbete..

!
Du!tillfrågas!härmed!om!du!är!villig!att!delta!i!en!studie!för!att!undersöka!om!ett!
stresshanteringsprogram!via!internet!kan!vara!hjälpsamt!för!personer!som!är!sjukskrivna!
eller!riskerar!att!bli!sjukskrivna!tillföljd!av!stressrelaterade!problem.!Studien!utförs!av!
professor!Gerhard!Anderssons!forskargrupp!vid!Institutionen!för!Beteendevetenskap!och!
Lärande!vid!Linköpings!Universitet,!hädanefter!kallat!forskargruppen.!Vi!i!forskargruppen!
skulle!vilja!behandla!personuppgifter!om!dig!för!att!få!en!bild!av!hur!dina!problem!tar!sig!
uttryck.!Detta!för!att!i!förlängningen!kunna!utvärdera!och!i!framtiden!utveckla!och!förfina!
behandlingen!av!dessa!besvär.!
!
De!uppgifter!vi!avser!att!samla!in!och!behandla!är!bland!annat!namn,!personnummer,!
ålder,!adress,!civilstånd!och!utbildningsnivå,!arbetstid,!eventuell!sjukskrivningsnivå!samt!
svar!på!frågeformulär!rörande!stress!och!utmattning,!arbetstrivsel,!arbetsförmåga!samt!
rutinfrågor!rörande!oro,!nedstämdhet,!livskvalitet!samt!utvärdering!av!behandlingen.!Du!
avgör!själv!om!du!vill!lämna!några!uppgifter!till!oss.!Uppgifterna!kommer!endast!att!
behandlas!av!oss!inom!forskargruppen.!
!
Samtliga!resultat!från!studien!kommer!att!behandlas!så!att!ingen!utomstående!kommer!att!
veta!att!du!har!deltagit!eller!kunna!se!hur!just!du!svarade.!Svaren!kommer!att!
sammanställas!statistiskt!i!avidentifierad!form,!och!presenteras!så!att!enskilda!personers!
svar!inte!kan!spåras.!Det!gäller!även!information!från!Försäkringskassan!om!antalet!
sjukskrivningsdagar!per!månad.!

 
Du!har!enligt!26!§!personuppgiftslagen!(1998:204)!rätt!att!kostnadsfritt,!en!gång!per!
kalenderår,!efter!skriftligt!undertecknad!ansökan!ställd!till!oss,!få!besked!om!vilka!
personuppgifter!om!dig!som!vi!behandlar!och!hur!vi!behandlar!dessa.!Du!har!också!rätt!att!
enligt!28!§!personuppgiftslagen!begära!rättelse!i!fråga!om!personuppgifter!som!vi!
behandlar!om!dig.!
!
! !



 53 

 
 
 
 
 
 

LINKÖPINGS'UNIVERSITET'
INSTITUTIONEN!FÖR!BETEENDEVETENSKAP!OCH!
LÄRANDE'

Samtyckesblankett'
2016_02_14!
'

2(2)'

'
 

!
!
!
!
!
 

Min'namnteckning'innebär'att:'
• Jag!samtycker!till!att!forskargruppen!behandlar!personuppgifter!om!mig!i!

enlighet!med!det!ovanstående.!

• Jag!har!läst!informationen!om!forskningsprojektet!och!jag!har!haft!möjlighet!att!

ställa!frågor!om!studien!och!jag!är!nöjd!med!svaren.!

• Jag!är!införstådd!med!att!den!information!som!erhålls!i!studien!kommer!att!

databehandlas!och!lagras!i!en!elektronisk!databas!(förutom!

kontaktinformationen!nedan!som!endast!lagras!på!papper!i!ett!låst!skåp).!

• Jag!samtycker!till!att!forskargruppen!tar!del!av!min!sjukskrivningshistorik!(per!

månad)!och!diagnoser!från!Försäkringskassan,!12!månader!före,!under,!samt!12!

månader!efter!studieperioden.!

• Jag!är!införstådd!med!att!jag!när!som!helst!kan!meddela!att!jag!vill!avbryta!mitt!

deltagande!utan!närmare!motivering.!

!

Jag!samtycker!till!att!mina!personuppgifter!behandlas!i!enlighet!med!ovanstående.!

!

Din!studiekod/deltagar_ID!(t!ex,!1234abcd):|__|!|__|!|__|!|__|!|__|!|__|!|__|!|__|!!!

 
Personnummer!(t!ex,!701231_1234):|__|!|__|!|__|!|__|!|__|!|__|!—!|__|!|__|!|__|!|__|!!!

!

Fullständig!adress:!

__________________________________________________________________________!

!

__________________________________________________________________________!

!

__________________________________________________________________________!

!

Telefonnummer!(gärna!mobil):!

____________________________________________________!

!

Egenhändig!

underskrift:__________________________________________________________!

!

Namnförtydligande:__________________________________________________________!


