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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 tolv heltidsveckor samt eget 
klientarbete på programmets psykologmottagning. Studierna sker med hjälp av 
problembaserat lärande (PBL) och är organiserade i åtta teman, efter en 
introduktions kurs på 7,5hp: kognitiv och biologisk psykologi, 37,5 hp; 
utvecklingspsykologi 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, 
vårterminen 2018. Handledare har varit Gerhard Andersson och biträdande 
handledare har varit Robert Persson Asplund.  
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Sammanfattning  
Genom en randomiserad kontrollerad design undersöktes om ett fem veckors deltagande i ett KBT-baserat, 
väglett och internetadministrerat återhämtningsträningsprogram kan förändra återhämtningserfarenheter, 
upplevd stress och/eller livskvalitet hos arbetande individer med begynnande till lindrig stress. Totalt 
inkluderades 69 deltagare, vilka randomiserades till antingen interventionsgrupp (n=35) eller väntelista (n=34). 
Genom en ANCOVA analyserades skillnader gällande värden på REQ (samt index för psykologisk distans, 
avslappning, bemästring och kontroll) efter fem veckors deltagande i träningsprogrammet respektive väntelistan 
med kontroll för värden vid förmätning. Samma analys utfördes för skattade värden på DASS-7 samt BBQ. 
Resultaten visade signifikant högre värden för den aktiva interventionsgruppen gällande både 
återhämtningserfarenheter samt upplevd livskvalitet. Därtill påvisades signifikant lägre grad av upplevd stress 
hos interventionsgruppen. Beräkningar av Cohens d visade mellangruppskillnader med stora effektstorlekar för 
REQ (d=1.05) index för psykologisk distans (d=0.85), avslappning (d=0.89), bemästring (d=1.01) samt DASS-
7 (d=0.80). Måttliga effektstorlekar påvisades för indexet kontroll (d=0.54) samt för BBQ (d=0.57).   
 
Studien ger ett unikt bidrag till att bredda kunskapen om vilka interventioner som kan vara verksamma för ökad 
återhämtning. Resultaten indikerar att deltagande i programmet kan premieras för individer med begynnande 
till lindrig stressproblematik och att detta potentiellt kan inverka på de negativa effekter som uppstår av 
långvarig stress utan adekvat återhämtning. Studien motiverar vidare forskning kring fördjupad utvärdering av 
återhämtningsträningsprogrammet, samt undersökning av relationen mellan en individs återhämtning och 
välmående. 
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Sammanfattning 

Genom en randomiserad kontrollerad design undersöktes om ett fem veckors 
deltagande i ett KBT-baserat, väglett och internetadministrerat 
återhämtningsträningsprogram kan förändra återhämtningserfarenheter, upplevd 
stress och/eller livskvalitet hos arbetande individer med begynnande till lindrig 
stress. Totalt inkluderades 69 deltagare, vilka randomiserades till antingen 
interventionsgrupp (n=35) eller väntelista (n=34). Genom en ANCOVA 
analyserades skillnader gällande värden på REQ (samt index för psykologisk 
distans, avslappning, bemästring och kontroll) efter fem veckors deltagande i 
träningsprogrammet respektive väntelistan med kontroll för värden vid 
förmätning. Samma analys utfördes för skattade värden på DASS-7 samt BBQ. 
Resultaten visade signifikant högre värden för den aktiva interventionsgruppen 
gällande både återhämtningserfarenheter samt upplevd livskvalitet. Därtill 
påvisades signifikant lägre grad av upplevd stress hos interventionsgruppen. 
Beräkningar av Cohens d visade mellangruppskillnader med stora effektstorlekar 
för REQ (d=1.05) index för psykologisk distans (d=0.85), avslappning (d=0.89), 
bemästring (d=1.01) samt DASS-7 (d=0.80). Måttliga effektstorlekar påvisades 
för indexet kontroll (d=0.54) samt för BBQ (d=0.57).   

Studien ger ett unikt bidrag till att bredda kunskapen om vilka interventioner som 
kan vara verksamma för ökad återhämtning. Resultaten indikerar att deltagande i 
programmet kan premieras för individer med begynnande till lindrig 
stressproblematik och att detta potentiellt kan inverka på de negativa effekter som 
uppstår av långvarig stress utan adekvat återhämtning. Studien motiverar vidare 
forskning kring fördjupad utvärdering av återhämtningsträningsprogrammet, 
samt undersökning av relationen mellan en individs återhämtning och välmående. 
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Att erfara återhämtning genom återhämtningserfarenheter  

Teknikens framfart och utveckling möjliggör idag arbete nästan var som helst, när 
som helst, såväl hemma som på resande fot. Traditionella kontorstider kan anses 
genomgå en förvandling mot ett 24-timmars arbetssamhälle. Människor ses på, 
såväl som utanför arbetet, springa mellan olika uppgifter - men pustar de någonsin 
ut? Att stress, utmattning och psykisk ohälsa idag är den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning i Sverige (Försäkringskassan, 2015), kan ge en indikation på att 
svaret på den frågan är nekande. Forskningsfältet har upprepat visat att 
återhämtning spelar en central roll i individens hantering och reglering av stress 
(Sonnentag, Casper & Venz, 2017). Det kan argumenteras att det moderna 
samhällets bristande återhämtning har en större betydelse och inverkan på 
individers välmående och hälsa än stress och spänning i sig (Lundberg, 2005; 
Zijlstra & Sonnentag, 2006).  
 
Stress ses som ofarlig om denna kombineras och balanseras med adekvat 
återhämtning (Geurts & Sonnentag, 2006). Stress kan däremot bli problematisk 
om en individ exponeras för långvariga eller upprepade stressorer utan att ägna 
sig åt återhämtning. Långvarig stress har sammankopplats med fysiska besvär 
som hjärt- och kärlsjukdom, sänkt immunförsvar, inflammationer, försämrat 
minne och för tidigt åldrande av gener (Kiecolt-Glaser et al., 2002; Kivimäki, et 
al. 2006; McEwen, 2006; O'Donovan et al., 2012; Sapolsky, 2003). Därtill verkar 
stress bidra till uppkomsten av olika former av psykisk ohälsa, såsom ångest, 
depression och insomni (Melchior et al., 2007). Samhällskostnaderna för 
sjukfrånvaro till följd av stressrelaterad ohälsa har ökat under de senaste åren och 
akut stressreaktion samt olika former av anpassningsstörning hör idag till de 
vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna i Sverige (Försäkringskassan, 2015, 2017). 
Stress kan därför fastlås vara ett stort hälso- och samhällsproblem, vilket i sin tur 
motiverar en betoning av återhämtning.   
 
iStress-projektet är ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet vars syfte är 
att utveckla internetadministrerade, individanpassade och vägledda 
interventionsprogram, baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). 
Förhoppningen är att programmen ska generera ökat välmående, samt förebygga 
och förkorta sjukfrånvaro, hos individer med stressrelaterad psykisk ohälsa av 
olika grad. Inledningsvis utformades ett bredare stresshanteringsprogram vilket 
riktades mot individer med klinisk stressproblematik. Flertalet studier har 
utvärderat programmet, där det initialt visade sig vara verksamt gällande 
förbättring av stressymptom, arbetsförmåga och återhämtning (Lind, 2016). 
Programmet har vidareutvecklats och då påvisat effekt gällande stress, 
utmattning, depression, ångest och sömn (Palm & Thorstenson, 2017), samt 
gällande upplevelse av krav i arbetet via förbättrad tidsupplevelse (Eriksson & 
von Buxhoeveden, 2017). Gerhardsson (2017) visade även att 
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stresshanteringsprogrammet gav förbättrade återhämtningserfarenheter hos 
deltagarna. Återhämtning har därtill studerats utanför iStress-projektet, där Hahn, 
Binnewies, Sonnentag och Mojza (2011) fann att återhämtningserfarenheter kan 
förändras genom ett kortare interventionsprogram. Vidare tycks förbättrade 
återhämtningserfarenheter, utifrån en översikt av tidigare empiri, vara bidragande 
till bättre välmående (Sonnentag et al., 2017).  
 
Med bakgrund i detta har ett väglett, internet- och KBT-baserat 
återhämtningsträningsprogram utvecklats inom ramen för iStress-projektet. Detta 
riktade program har som syfte att undersöka huruvida stressrelaterad ohälsa kan 
minskas och/eller förebyggas hos individer med begynnande eller lindrig 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Vår examensuppsats undersöker, via en 
randomiserad kontrollerad studie, effekten av just detta kortare 
återhämtningsträningsprogram. Studien ställer sig frågan om graden av 
återhämtningserfarenheter hos individer med begynnande eller lindrig 
stressproblematik kan öka med hjälp av programmet. Vidare ämnar vi undersöka 
om programmet kan förändra individers upplevda stress och livskvalitet.  
  
Nedan presenteras en närmare beskrivning av återhämtning som begrepp med 
hjälp av teorier och forskning. Vidare ges en överblick av relevant 
behandlingsforskning. Avslutningsvis beskrivs syftet med vår uppsats mer 
ingående och tillhörande frågeställningar presenteras.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

Återhämtning från arbetsrelaterad stress 

Återhämtning 

En enkel internetsökning synliggör hur ordet återhämtning frekvent förekommer 
i olika sammanhang. Forskning kring begreppet är dock enbart i sin ungdom 
(Sonnentag et al., 2017), och aspekter som tidigare setts vara allmänt vedertagna, 
börjar sakta belysas vetenskapligt. Forskningsfältet kring begreppet återhämtning 
och dess engelska motsvarighet recovery innefattar skilda områden, där begreppet 
även kan syfta till återhämtning från långvarig sjukdom av fysisk såväl som 
psykisk karaktär. I denna uppsats ligger istället fokus på återhämtning från en 
arbetsrelaterad stress. Flertalet definitioner av detta begrepp återfinns och något 
många har gemensamt är beskrivningen av återhämtning som en psykofysiologisk 
process där individen återfår energi efter ansträngning (Hobfoll, 2001; Meijman 
& Mulder, 1998). Sonnentag och Geurts (2009) beskriver att återhämtning sker 
när de psykofysiologiska system som aktiverats under individens arbete återgår 
och stabiliseras till en grundnivå. Grundnivå syftar här till den psykofysiologiska 
nivå som föreligger i situationer där inga påtagliga krav ställs på individen. 
Återhämtning kan därför förstås vara den process av psykofysiologisk distans som 
står i motsats till den aktivering som sker vid stressfyllda arbetssituationer. 
Definitionen behandlar begreppet återhämtning som en process, där olika 
aktiviteter och erfarenheter skapar förändring. Detta kan kontrasteras mot att 
begreppet i forskningssammanhang också förekommer i termer av utfall, där 
återhämtning istället syftar till ett tillstånd där en individ är mer eller mindre 
återhämtad (Sonnentag et al., 2017). I denna studie kommer återhämtning 
behandlas som en process.  
 
En empirisk översikt belyser att de aktiviteter som individer ägnar sig åt under 
ledig tid påverkar deras välmående och prestation på arbetet (Sonnentag el al., 
2017). Aktiviteter som ofta anges välgörande är olika former av vila, social 
kontakt samt fysisk träning. Samtidigt har det visat sig att det en individ associerar 
med en specifik aktivitet verkar spela roll för hur återhämtande denna aktivitet är 
för just denna individ. Vad individen upplever för känslor kring, och motivation 
kopplad till en viss aktivitet bestämmer således dess återhämtningspotential 
(Sonnentag & Fritz, 2007). Det är därför problematiskt att förklara vissa 
aktiviteter som allmänt återhämtande, vilket aktualiserar ett behov av att istället 
se återhämtning utifrån dess underliggande psykologiska egenskaper. 
Återhämtningserfarenheter avser det individen associerar med en aktivitet, 
snarare än aktiviteten i sig. Genom att tala i termer av återhämtningserfarenheter 
kan generalisering lättare ske mellan individer. För att exemplifiera kan en 
promenad upplevas olika av två individer och således ge olika mängd 
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återhämtning. Erfarenheter och aktiviteter är givetvis inte helt oberoende av 
varandra, då olika erfarenheter är möjliga utifrån olika aktiviteter (Sonnentag el 
al., 2017). Vilka aktiviteter som för individen ger vad, ligger dock inte i 
uppsatsens intresse.   

Allostatic load theory 

Konsekvenser av belastning och ansträngning under arbete har, inom det 
arbetsvetenskapliga fältet, kommit att undersökas och utvärderas utifrån 
kardiovaskulära parametrar (Demerouti, Bakker, Geurts & Taris, 2009). För att 
använda kardiovaskulära parametrar som en indikation på hälsa behöver fokus 
läggas på såväl individens arbetsbelastning som återhämtning, där återhämtning 
framhålls som en indikation på god hälsa. I linje med denna uppfattning återfinns 
modellen för allostasis och allostatic load (McEwen, 1998; Sterling & Eyer, 
1988). Allostasis syftar till en process av anpassning vid akut stress, där 
fysiologiska system justeras från en nivå av aktivering till en annan (Sterling, 
2004). När individen exponeras för en stressor aktiveras kroppens sympatiska 
nervsystem och hormoner som adrenalin och noradrenalin utsöndras (Geurts & 
Sonnentag, 2006). Omfattande ansträngningar kan därtill aktivera kroppens HPA-
axel, vilket leder till att även det så kallade stresshormonet kortisol utsöndras 
(Clow, 2001). Kroppens anpassningsbara fysiologiska system skiftar ständigt till 
följd av föränderligheten i individens omgivning. Stabilitet eftersträvas genom 
ständig förändring (Sterling & Eyer, 1988). En hälsosam process beskrivs vara 
när en respons först initieras för att möjliggöra anpassning till en belastande 
situation. Denna vidhålls tills att situationen och belastningen inte längre fortgår. 
I detta läge ska reaktionen avstanna och aktuellt system således få vila (McEwen, 
1998). Allostatic load syftar till det pris kroppen får betala till följd av de 
anpassningsprocesser som olika situationer upprepat kräver (McEwen, 2000). 
Geurts och Sonnentag (2006) beskriver allostatic load som ett slitage på kropp 
och hjärna, till följd av över- eller underaktivitet i de fysiologiska system som 
hjälper oss att anpassas till miljömässiga omständigheter. Allostatic load speglar 
således en för omfattande närvaro av stressorer eller en obalans i kroppens 
fysiologiska stressystem (McEwen, 2000). För att förtydliga teorins antaganden 
kan en adaptiv respons gentemot en krävande arbetsbelastning exempelvis vara 
en stigning i hjärtrytm och blodtryck. När situationen passerat och individen inte 
längre utsätts för belastning, behöver hjärtslag och blodtryck återgå till grundnivå. 
Allostatic load uppstår om den initiala och adaptiva responsen inte stängs av. I 
exemplet kan individen tänkas vidhålla sitt förhöjda blodtryck även under sin 
fritid. Allostatic load kan därför beskrivas som ett patofysiologiskt utfall 
(McEwen, 1998). Sterling och Eyer (1988) menar att teorin erbjuder ett starkt 
konceptuellt ramverk för att förstå och förklara hur sociala och psykologiska 
faktorer inverkar i fysiologiska och patologiska följder.  
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Ansträngnings-återhämtningsmodellen 

Den inom stressproblematik avgörande rollen av bristande återhämtning kan 
förstås med hjälp av ansträngnings-återhämtningsmodellen, på engelska benämnd 
som Effort–Recovery Model (Meijman & Mulder, 1998). Modellens 
grundläggande antagande är att den ansträngning som arbetande individer 
oundvikligen ägnar sig åt alltid åtföljs av en omedelbar kroppslig belastning. 
Belastningens fysiologiska konsekvenser är exempelvis tilltagande hjärtrytm, 
ökat blodtryck och mental trötthet (Demerouti et al., 2009). Individens 
ansträngningar möjliggörs och mobiliseras genom olika typer av fysiologisk 
aktivering (Clow, 2001) och till följd av arbetsrelaterad ansträngning växlar alltså 
kroppen på olika vis upp. Dessa fysiologiska reaktioner är adaptiva och inte 
skadliga i sig, eftersom individen har möjlighet att återhämta sig och sin kropp 
efter arbetstid (Meijam & Mulder, 1998). Dock kan det vara en hälsorisk om 
återhämtningen uteblir. Ansträngnings-återhämtningsmodellen menar att detta 
kan förekomma vid exempelvis omfattande arbete utöver arbetstid, eller om 
individen aktiverar samma stressystem även under tilltänkt ledig tid. När 
stressrelaterade reaktioner fortgår eller återuppstår under ledig tid blir 
återhämtningen ofullständig och nivån hinner inte återgå till normalläge innan 
nästa arbetsdag inleds (Demerouti el al., 2009; Geurts & Sonnentag, 2006). För 
att kunna fortsätta prestera på arbetet måste individen då anstränga sig 
kompensatoriskt. Hockey (1997) förklarar kompensatoriska ansträngningar 
utifrån att en individ försöker kompensera sitt redan belastade tillstånd genom att 
anstränga sig ytterligare. Detta antagande om kompensatorisk ansträngning är 
central i förklaringen av stressproblematikens uppkomst, där individens 
kompensatoriska insatser i sin tur leder till en växande intensitet av reaktioner 
samt ett ökat behov av återhämtning (Geurts & Sonnentag, 2006). Det hela 
resulterar i en icke gynnsam ackumulativ process.  

Geurts och Sonnentag (2006) menar att en förlängd och tilltagande kravsituation, 
genom exempelvis övertid, är en riskfaktor eftersom detta innebär en fortsatt 
aktivering av samma psykofysiologiska system. Istället för att vidhålla vakenhet 
och aktivering menar modellen att dessa system, via återhämtning, behöver återgå 
till sin grundnivå. Att fortsätta utsättas för krav, oavsett om de är arbetsrelaterade 
eller ej, kan därför utgöra en risk när den fysiologiska aktiveringen förlängs 
(Demerouti et al., 2006). Med grund i detta verkar det vara viktigt att individen 
ägnar sig åt aktiviteter som involverar andra psykofysiologiska system än de som 
varit aktiverade under arbetstid (Geurts & Sonnentag, 2006). En individ som 
exempelvis arbetar med fysiskt krävande uppgifter bör, utifrån detta antagande, 
återhämta sig med hjälp av avslappnande aktiviteter. Ytterligare en försvårande 
omständighet är svårigheter att psykologiskt och mentalt ta avstånd från stressorer 
kopplade till arbetet (Brosschot, Pieper & Thayer, 2005). För de individer som 
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inte utsätts för tilltagande stressfulla krav på arbetet kan kognitiva processer som 
oro eller ruminering istället vara ansvariga för en utdragen fysiologisk aktivering. 

Resursförvaltningsteorin 

I förståelsen bakom uppkomst av stress hos individer bör conservation of 
resources theory belysas, fortsättningsvis benämnd som resursförvaltningsteorin. 
Resursförvaltningsteorin vilar på ett antagande om att individer har en inneboende 
motivation att skapa, behålla, skydda och bygga upp egna resurser (Hobfoll, 
2001). Resurser ses som en heterogen kategori vilken exempelvis inrymmer 
materiella ting, energinivåer och inre egenskaper (Demerouti et al., 2009). Något 
kan definieras som en resurs antingen om det i sig anses värdefullt, eller om detta 
kan fungera som ett medel för att nå andra resurser (Hobfoll, 2002). Graden av 
värde utgörs av det som de flesta människor inom den givna kulturen skulle 
behandla som en resurs (Hobfoll, 2001).  

Enligt teorin upplever individer positiva effekter, däribland ökat välmående, när 
de vinner nya resurser (Hobfoll, 2001). Samtidigt uppstår negativa effekter såsom 
stress, när en av följande situationer realiseras: 1) resurser hotas gå förlorade; 2) 
resurser är förlorade; 3) individen misslyckas med att få de resurser hen ansträngt 
sig för att nå. Vid dessa tillfällen mobiliserar individen sina övriga resurser för att 
anpassa sig till den stressfyllda situationen, samt skydda kvarvarande resurser. 
Sker detta framgångsrikt kan istället positiva effekter i individens välmående 
uppstå och dennes resurser öka (ibid.). Är det mindre framgångsrikt kommer 
individen uppleva negativa effekter samt förlora de resurser hen investerat. Stress 
uppstår om resursförluster inte balanseras med resursvinster inom samma eller 
annat livsområde (Hobfoll, 2002).  

Resursförvaltningsteorin förutsätter att individen har lager av befintliga resurser 
att tillgå eftersom dessa behövs i mobiliserande syfte (Hobfoll, 2002). Individer 
med mycket resurser kommer därför ha en ökad motståndskraft gentemot 
resursförluster. Vidare ställs individer med försvagade resurser inför negativa 
cykler, där resursförluster efterföljs av sekundära förluster. En alltmer ökad 
stressnivå skapas således utifrån en tvingande resursbank (Hobfoll, 2001). 
Stressproblematik, såsom utmattning, kan i detta ljus ses som slutresultatet av en 
lång och stressfylld process med flera resursförluster som inte balanserats av 
resursvinster (Gorgievski & Hobfoll, 2008). Teorin betonar behovet av att hjälpa 
individer att skapa situationer där de kan skydda och/eller erhålla resurser. Då kan 
istället positiva cykler av resursvinster infinna sig, vilka ökar individens 
resursbank och därigenom motståndskraft samt anpassningsförmåga inför 
kommande stressfyllda situationer (Hobfoll, 2001).  
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Återhämtningserfarenheter 

Sonnentag och Fritz (2007) har, med grund i ansträngning-
återhämtningsmodellen och resursförvaltningsteorin, utvecklat området gällande 
vad effektiv återhämtning kan syfta till. Författarna framhåller vikten av att inte 
förstå specifika aktiviteter som återhämtande, utan istället fokusera på dess 
underliggande psykologiska egenskaper vilka är mer generaliserbara. Utifrån 
detta har författarna formulerat fyra olika former av återhämtningserfarenheter, 
vilka benämns som psykologisk distans, avslappning, bemästring samt kontroll. 
Dessa fyra erfarenheter beskriver olika sätt att under ledig tid varva ner och återfå 
de krafter som individen förlorat till följd av arbetsrelaterad belastning och stress. 
Utifrån dessa underliggande psykologiska egenskaper utformades formuläret 
Recovery experiences Questionnaire (REQ; Sonnentag & Fritz, 2007), vilket 
syftar till att mäta en individs återhämtningserfarenheter inom de fyra indexen.  
Psykologisk distans handlar om att, under ledig tid, vara både fysiskt och mentalt 
frånkopplad sitt arbete samt tillhörande uppgifter och krav (Sonnentag & Fritz, 
2007). Detta försvåras om individen under ledig tid fortsätter att ägna sig åt 
arbetsuppgifter, som att exempelvis ringa arbetsrelaterade samtal eller svara på e-
post. Förutom ett rent fysiskt och handlingsmässigt avståndstagande, handlar 
psykologisk distans även om att lämna arbetsplatsen i en psykologisk bemärkelse, 
alltså att distansera sig mentalt. Individen bör avstå från sysslor som är 
associerade med stress, måsten och borden. Samma individ bör dessutom undvika 
att problemlösa kring arbetsuppgifter eller andra problem, älta vad som skett 
under den gångna dagen eller oroa sig inför nästkommande. Detta grundas i 
ansträngnings-återhämtningsmodellen (Meijam & Mulder, 1998), där 
psykologisk distans handlar om att undvika aktivering av samma 
psykofysiologiska system som varit aktiva under arbetsdagen (Sonnentag & Fritz, 
2007). 

Avslappning syftar till ett stadie som karaktäriseras av låg aktivering och positiv 
affekt (Sonnentag & Fritz, 2007). Att vara spänd och stressad är därför inte 
förenligt med avslappning. Avslappning kan ske avsiktligt genom olika former av 
aktiva övningar eller meditation, men även oavsiktligt och oplanerat i samband 
med andra aktiviteter. Många individer beskriver att avslappnande aktiviteter 
innehåller låga krav på fysisk, social och intellektuell ansträngning. Att uppleva 
avslappning är en avgörande aspekt för att minska den fysiologiska aktivering 
som medföljer en belastande situation. Utöver detta framhåller författarna även 
hur avslappning tenderar att generera positiva affekter, vilket i sig kan vara 
hjälpsamt för att minska en eventuell negativ affekt som infunnit sig till följd av 
exempelvis arbetsrelaterad stress.   

Bemästring refererar till aktiviteter under ledig tid som distraherar individen från 
arbetet genom att erbjuda utmanande erfarenheter och lärande inom andra 
områden än de arbetsrelaterade (Sonnentag & Fritz, 2007). Kärnan i 
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bemästeringserfarenheter är att individen får möjlighet att uppleva sig kompetent 
även utanför arbetet. Viss ansträngning krävs av individen oavsett utmanande 
aktivitet, men denna bör inte medföra ytterligare stress. Om aktiviteten tydligt 
överskrider personens egna förmåga är detta inte ett exempel på en 
bemästringserfarenhet. Det handlar inte om att fritiden behöver innehålla en 
mängd avancerade specialintressen eller aktiviteter vilka inkluderar prestation, 
utan istället om att individen behöver uppleva bekräftelse även utanför sitt arbete. 
I linje med resursförvaltningsteorin (Hobfoll, 2001), antas dessa 
bemästringserfarenheter vara avgörande för återhämtning, då de bygger upp nya 
resurser som exempelvis självförtroende och olika färdigheter (Sonnentag & 
Fritz, 2007).  

Kontroll syftar enligt Sonnentag och Fritz (2007) till en individs möjlighet att 
själv välja sina fritidsaktiviteter samt styra över hur och var hen ska ägna sig åt 
dessa. Kontroll över ledig tid framhålls vara viktig då ett samband mellan 
välmående och upplevd kontroll påvisats (Bandura, 1997; Burger, 1989; Larson, 
1989). Resursförvaltingsteorin beskådar även kontroll som en resurs vilken 
genererar tilltagande självförtroende och kompetens (Hobfoll, 2001). Kontroll 
över egen tid möjliggör dessutom prioritering av aktiviteter som stämmer överens 
med det som individen anser ger psykologisk distans, avslappning och bemästring 
(Sonnentag & Fritz, 2007).  

Återhämtning och välmående 

Ovan beskrivna teorier menar att en individ som återkommande utsätts för 
stressorer behöver balansera dessa med adekvat återhämtning, då negativa 
hälsoeffekter annars kan uppstå. Detta antagande blir möjligt genom att teorierna 
kompletterar varandra (Sonnentag & Fritz, 2007). Enligt ansträngnings-
återhämtningsmodellen är det önskvärt att undvika arbetsrelaterade krav samt 
aktiviteter som kräver aktivering av samma system eller resurser som använts 
under arbetstid (Meijman & Mulder, 1998). Om detta inte sker är systemen i 
fortsatt och ständig aktivering, vilket slutligen resulterar i allostatic load (Geurts 
& Sonnentag, 2006). Detta skadliga tillstånd försvårar vidare individens förmåga 
att hantera kommande stressfyllda situationer och således sin arbetsdag, då 
kompensatorisk ansträngning och ökad förbrukning av resurser krävs (Hockey, 
1997). Resursförvaltningsteorin framhåller att individen, genom återhämtning, 
kan vinna nya interna resurser såsom exempelvis energi eller gott humör (Hobfoll, 
2001). Individen kan då lättare behålla hotade resurser och således skyddas mot 
den annars skadliga stressen. Detta är vidare viktigt för att motverka risken för en 
negativ spiral av resursförluster, vilken kan tänkas resultera i ökad stress samt ett 
tillstånd av allostatic load. 
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Att teoretiskt belysa återhämtning från arbetsrelaterad stress påvisar ett samband 
mellan en individs återhämtning och välmående. Detta samband har kommit att 
undersökas empiriskt, där det klarlagts att människor som utsätts för stressfulla 
arbetssituationer upplever ansträngning och lider av dåligt mående (De Lange, 
Taris, Kompier, Houtman, & Bongers, 2003). Exempelvis har Westman och Eden 
(1997) studerat huruvida arbetsrelaterade stressorer leder till anspänning hos 
individer och fann en kovariation mellan tilltagande stressorer och upplevd 
utbrändhet. De båda utfallen visade sig sjunka under för att sedan stiga efter 
semester när individen återgått till arbete. Författarna betonar utifrån detta att 
återhämtning under individens fritid är viktig för en dennes välmående.  
 
En översikt av empirin har visat ett samband där individer som rapporterar högre 
nivåer av återhämtningserfarenheter även upplever bättre välmående (Sonnentag 
et al., 2017). Vidare har välmående, i relation till de fyra index som utgör REQ, 
undersökts mer specifikt. Shimazu, Sonnentag, Kubota och Kawakami (2012) 
fann att samtliga index hade positiva samband med hälsa utifrån att en högre 
skattning på REQ predicerade lägre nivå av upplevd psykologisk anspänning hos 
japanska arbetstagare. Liknande resultat har framkommit i västerländska 
sammanhang (Moreno-Jimenez, Sanz-Vergel, Geurts, Rodríguez-Muñoz & 
Garrosa, 2009). Siltaloppi, Kinnunen och Feldt (2009) undersökte de fyra 
återhämtningserfarenheterna och fann att psykologisk distans är det index med 
högst förklaringsvärde gällande utfallsmåtten upplevd utmattning samt behov av 
återhämtning. Författarna framhåller att samtliga återhämtningserfarenheter 
korrelerade med utfallen, vilket de menar speglar återhämtningens avgörande roll 
för välmående och funktion i arbete. Vidare har Fritz., Yankelevich, Zarubin och 
Barger, (2010), genom att låta deltagarnas närstående utföra skattningar, funnit 
ett liknande samband mellan psykologisk distans och utmattning. De fick därtill 
resultat som uppvisar att högre nivåer av självrapporterad distans kan predicera 
högre nivåer av en individs tillfredsställelse med tillvaron. Detta positiva samband 
går i linje med andra studier (Lee, Choo, & Hyun, 2016; Moreno et al., 2009), där 
Lee et al., (2016) dessutom fann liknande samband kopplat till avslappning, 
bemästring samt kontroll. Förbättrad återhämtning verkar således inte endast 
kunna reducera psykisk ohälsa utan även stärka en individs tillfredsställelse med 
tillvaron och därigenom livskvalitet.  
 
Sammantaget uppvisar empirin genomgående samband mellan 
återhämtningserfarenheter och stressrelaterad problematik samt välmående. Att 
dessa resultat framkommit kan dock ifrågasättas utifrån att självrapportering 
nästan uteslutande använts och risken för common method bias är således stor 
(Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Däremot uppvisas positiva 
samband även i resultat baserat på skattningar av andra individer (Fritz et al., 
2010), vilket kan argumenteras öka troligheten bakom att ett faktiskt samband 
mellan återhämtning och välmående föreligger. Resultat kopplat till detta 
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generella samband är starkast för psykologisk distans samt avslappning 
(Sonnentag et al., 2017). Mindre konsistenta resultat uppvisas för 
återhämtningserfarenheterna bemästring och kontroll. Även om ett flertal studier 
funnit stöd för att återhämtningserfarenheter predicerar förändring inom olika 
hälsoindikatorer, finns också studier som inte gör det (Kinnunen & Feldt, 2013). 
Vidare resonerar Sonnentag, Arbeus, Mahn och Fritz (2014) om hur dåligt 
mående kan generera en bristfällig återhämtning, till skillnad från den vanligare 
hållning att återhämtning leder till bättre mående. Utmattade individer påvisas i 
studien ha svårare att distansera sig från jobbet och menas därför kunna drabbas 
av otillräcklig återhämtning. Denna studie speglar, precis som många andra, ett 
samband mellan återhämtning, stressproblematik och psykiskt mående. Hur 
denna relation ser ut råder det fortfarande tydlig ovisshet kring, där ytterligare 
forskning efterfrågas. Bennet, Bakker och Field (2017) menar utifrån sin meta-
analys, att forskning kan gynnas av att inte enbart undersöka 
återhämtningserfarenheternas unika bidrag, utan även se till en sammanslagen 
effekt alternativt när de förekommer i olika kombinationer. Detta för att fördjupa 
förståelsen bakom sambandet mellan återhämtning och välmående. Aktuell 
uppsats gör inget anspråk på att klargöra hur detta samband mellan återhämtning, 
stressrelaterad ohälsa samt välmående ser ut.  
 
Bortom välmående har återhämtningserfarenheter även kommit att studeras i 
relation till utfall kopplat till arbete, såsom prestation och engagemang. 
Binnewies, Sonnentag och Mojza (2009) undersökte denna relation, där de fann 
att bättre prestation senare under dagen kunde prediceras utifrån att individen 
upplevde sig återhämtad på morgonen. Författarna undersökte därtill förekomst 
av kompensatoriska ansträngningar under arbetsdagen utifrån Hockeys (1997) 
definition och fann att även dessa kunde prediceras på ett liknande sätt. De 
individer som upplevde sig vara återhämtad på morgonen presterade bättre senare 
under dagen samt uppvisade färre kompensatoriska beteenden. Denna forskning 
stödjer antagandet om att återhämtning bör ske dagligen och i anslutning till 
arbete för att motverka negativa arbetsrelaterade effekter samt försämrad hälsa. 
Liknande positiva samband mellan återhämtningserfarenheter samt 
arbetsprestation har påvisats i ett flertal andra studier (de Bloom et al., 2015; 
Korpela & Kinnunen, 2015; Fritz et al., 2010; Shimazu et al., 2012; Siltaloppi et 
al., 2009). Vidare har forskare även funnit samband mellan 
återhämtningserfarenheter och arbetsengagemang (de Bloom et al., 2015; 
Shimazu et al., 2012; Sonnentag, 2003), samt med proaktivt beteende under 
arbetstid (Fritz et al., 2010; Sonnentag, 2003). Detta växande forskningsområde 
ger, i kombination med ett det hälsofokuserade, en mer allsidig och komplex bild 
av arbetsrelaterad återhämtning. Med vår studies ramar och syfte så kommer inte 
arbetsrelaterade utfall att beröras. 

 



	

	 11 

Behandling 

Behandling – traditionell och internetadministrerad 

Genom en omfattande översikt av psykoterapiforskningen har Dragioti, 
Karathanos, Gerdle och Evangelou (2017) visat att 80% av fältets genomförda 
studier resulterat i en ökning av välmående samt psykosocial funktion hos 
individer som genomgått någon typ av behandling. I de flesta studier har en 
randomiserad kontrollerad design använts med någon form av för- och 
eftermätning kopplat till utfallet. Översikten fastlägger det forskningsfältet redan 
ansågs sig veta - psykoterapi är hjälpsamt mot att behandla psykisk ohälsa i dess 
olika former. Vidare undersökte författarna ifall någon psykoterapeutisk metod 
var mer effektiv i behandlande syfte. De fann en viss antydan till bättre effekt vid 
KBT-baserad behandling, men kunde utifrån ett flertal brister kopplat till olika 
studier inte fastlägga att KBT var mer effektiv än annan typ av psykoterapi. Mer 
diagnosspecifika översikter kan dock ge en annan bild, där KBT exempelvis visat 
sig vara den mest effektiva psykoterapiformen vid stressrelaterad ohälsa 
(Richardson & Rothstein, 2008).   

På senare tid har det blivit allt vanligare att erbjuda psykoterapi via internet, i form 
av internet KBT (iKBT, Hedman, Carlbring, Ljótsson & Andersson, 2014). Detta 
nya terapiformat bygger i regel på samma verksamma mekanismer som 
sedvanliga terapeutiska möten och har visat likvärdig effekt gällande behandling 
av flertalet diagnoser (Andersson, Rozental, Ruck & Carlbring, 2015; Andersson, 
2016). Forskning indikerar att behandlarstöd är en viktig faktor gällande iKBT-
programs effektivitet (Zhou, Li, Pei, Gao & Kong, 2015). Interaktion mellan 
klient och terapeut sker via en skyddad plattform där klienter också tar del av 
psykoedukativa insatser via text eller video, fyller i självskattningsformulär samt 
gör sina hemuppgifter (Vlaescu, Alasjö, Miloff, Carlbring & Andersson, 2016). 
Internetbehandling kan via sitt format kringgå vissa av de hinder som finns 
inbäddade i mer traditionella behandlingsupplägg.  En sådan fördel är att 
deltagarna kan arbeta med sin behandling på distans och vid vilken tid de önskar. 
Denna tillgänglighet gör metoden speciellt lämplig för individer som av olika 
anledningar har svårigheter att befinna sig på en mottagning (Zhou et al., 2016). 
En ökad tillgänglighet kan också argumenteras minska kostnader för såväl den 
hjälpsökande individen som för samhället i stort (Andersson, 2015, 2016). 
Samhället gynnas av att fler individer får psykoterapeutisk behandling på ett mer 
resurseffektivt sätt, där psykologen behöver lägga mindre tid per patient än vid 
sedvanlig behandling. En utmaning som ofta omtalas i relation till iKBT är 
bristande engagemang hos klienter samt hög förekomst av avhopp (Hedman et 
al., 2014). Ett sätt att hantera utmaningen med bortfall och bristande följsamhet 
är att individualisera behandlingen. Att skräddarsy eller individanpassa 
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behandling har visat positiva resultat i studier för exempelvis ångest (Carlbring et 
al., 2011) och depression (Johansson & Andersson, 2012). 

Interventioner relaterade till återhämtning 

Då en tilltagande mängd studier påvisat att återhämtning kan relateras till bättre 
mående hos arbetande individer är ett naturligt nästa steg att undersöka huruvida 
interventioner kan användas för att förbättra en sådan återhämtning (Sonnentag et 
al., 2017). Eftersom återhämtning aktualiserats genom stressforskning, har 
fenomenet initialt undersökts i relation till hur bredare interventioner, däribland 
stresshantering, kan påverka återhämtningsprocesser. Interventioner 
sammankopplade med stresshantering menar Richardson och Rothstein (2008) är 
program eller aktiviteter, initierade av en organisation, som syftar till att reducera 
förekomsten av arbetsrelaterade stressorer, alternativt hjälpa en individ att 
minimera negativa följder av exponering för nämnda stressorer. Utifrån denna 
breda definition kan stresshanteringsinterventioner klassas som primära, 
sekundära eller tertiära (Murphy, 1984). En översikt summerar dessa tre nivåer 
vidare utifrån att primära interventioner fokuserar på att förändra eller eliminera 
stressorer i omgivningen och således nå källan till stressen (LaMontagne, Louie, 
Ostry, & Landsbergis, 2007). Sekundära interventioner handlar istället om att 
främja utvecklingen av individens personliga resurser. Interventionerna försöker 
modifiera individens uppfattning av en stressor för att på så vis förändra dennes 
respons. Tertiära interventioner är mer reaktiva och syftar till att minimera 
effekterna av stressrelaterade problem när de har uppstått och återfinns således 
inom området för behandling och rehabilitering. Samma översikt menar att 
stresshantering associeras med interventioner på sekundär och tertiär nivå. Andra 
sammanställningar har undersökt effektiviteten kopplat till 
stresshanteringsinterventioner av såväl traditionell, som internetadministrerad 
karaktär, där resultat visat att interventioner generellt är effektiva i förebyggande 
och behandlande syfte för individer med stressrelaterad psykisk ohälsa (Heber et 
al., 2017; Richardson, & Rothstein, 2008; van der Klink, Blonk, Schene, & van 
Dijk, 2001). De individer som genomgått behandling tenderar uppleva minskade 
stressrelaterade symtom samt ökat välmående utifrån andra hälsomått, däribland 
återhämtning.  
 
Ebert et al. (2016) fann att ett väglett och internetadministrerat 
stresshanteringsprogram fokuserat på problemlösning samt emotionsreglering, 
ökade återhämtningserfarenheten psykologisk distans i interventionsgruppen i 
jämförelse med en väntelista. Denna effekt påvisades kvarstå sex månader efter 
avslutad behandling. Resultaten är jämförbara med resultat från studier som 
undersökt effekt av sedvanlig behandling (se Richardsson, & Rothstein, 2008). 
Vidare visade stresshanteringsprogrammet även goda resultat gällande 
depression, ångest, känslomässig utmattning, sömnproblem, oro, livskvalitet och 
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känsloreglering (Ebert et al., 2016). Programmet undersöktes vidare av Heber, 
Lehr, Ebert, Berking och Riper (2016) där en signifikant skillnad återfanns mellan 
aktiva deltagare och kontrollgrupp gällande de flesta inkluderade utfallsmått, 
däribland psykologisk distans samt upplevd stressnivå. Förbättringen kvarstod vid 
uppföljningsmätning såväl sex som tolv månader efter interventionsavslut. Seidl, 
Limberger och Ebner-Priemer (2016) fann genom en randomiserad kontrollerad 
studie att ett sju veckor, multimodalt stresshanteringsprogram anpassat för 
studenter, signifikant förbättrade bland annat upplevd stress samt 
återhämtningserfarenheter i jämförelse med en väntelista.  
 
I forskningen kring hur olika stressinterventioner kan påverka 
återhämtningsprocesser har det även undersökts om mindfulness kan vara 
hjälpsamt i hanteringen av arbetsrelaterade kognitioner och känslor under ledig 
tid (Michel, Bosch, & Rexroth, 2014). En mindfulnessbaserad intervention kan 
förväntas hjälpa en individs psykologiska distans. Författarna visade genom sin 
studie att en tre veckor lång internetadministrerad 
mindfulnessträningsintervention kan utveckla mindfulnessfärdigheter, samt att 
dessa färdigheter associeras med en ökad psykologisk distans. Denna förbättring 
visade sig kvarstå två veckor senare. Hülsheger, Feinholdt och Nübold (2015) 
fann å andra sidan ingen signifikant effekt gällande psykologisk distans med sin 
mindfulnessintervention. Denna beskrivs av författarna som en låg-dos 
intervention som enbart varade under tio arbetsdagar. Det är tänkbart att en längre 
intervention kan behövas för att få effekt på utfall. Sammantaget pekar studier på 
att bredare och varierade stressinterventioner tenderar ge förbättrad återhämtning.  
 
Bredare stresshanteringsprogram fokuserar på stressorer och de reaktioner som 
följer av dessa, men det kan anses att tillräcklig hänsyn inte tas till 
återhämtningsprocesser som en potentiell egen väg till förbättrat mående. Idag 
finns enbart ett fåtal studier vilka specifikt undersöker återhämtningsinriktade 
interventioner (Sonnentag et al., 2017).  Hahn et al., (2011) utformade ett 
träningsprogram bestående av två workshop-tillfällen, vilka hölls med en veckas 
mellanrum. Programmets design baserades på de fyra 
återhämtningserfarenheterna ur REQ, vilka också utgjorde grunden för 
programmets fyra moduler. Vardera modul syftade till att främja en specifik 
återhämtningserfarenhet och programmet i sin helhet ämnade således att utveckla 
återhämtningserfarenheter generellt. Analyser av kovarians uppvisade en ökning 
av samtliga återhämtningserfarenheter hos experimentgruppen en vecka efter 
avslut. Denna effekt kvarstod för alla erfarenheter utom bemästring även tre 
veckor efter avslut. Vidare fann författarna reducerade nivåer av upplevd stress 
samt negativ affekt tre veckor efter programmets avslut. Denna signifikanta effekt 
återfanns dock inte efter enbart en vecka, vilket kan tyda på att 
interventionseffekter gällande välbefinnande behöver tid att utvecklas. 
Författarna menar att deltagande i träningsprogrammet också bidrog till att bygga 



	

	 14 

affektiva och självreglerande resurser, samt förhindra förlust av resurser och 
därigenom minska upplevd stress. Sammantaget visar studien att en specifik 
återhämtningsintervention kan utveckla återhämtningserfarenheter.  

Poulsen, Sharpley, Baumann, Henderson och Poulsen (2015) utvecklade en 
kortare återhämtningsintervention i form av en endags-workshop utifrån Hahn et 
al. (2011). Deltagarna delades i två grupper, där en grupp deltog i workshopen 
samt erhöll pedagogiskt material kring återhämtning, och en annan grupp endast 
erhöll det pedagogiska materialet (Poulsen et al., 2015). Jämförelser mellan 
grupperna visade att workshopens deltagare rapporterade större genomsnittliga 
förändringar sex veckor efter avslutad intervention gällande 
återhämtningserfarenheter samt upplevd sömnkvalitet. Deltagare som genomgått 
workshopen tenderade även vara skyddade mot en minskning av 
återhämtningserfarenheter över tid, en effekt som däremot uppvisades hos 
kontrollgruppen. Utifrån studiens resultat och population, resonerar författarna att 
återhämtningserfarenheter kan fungera preventivt mot utveckling av 
stressrelaterade problematik. 

Siu, Cooper och Phillips (2014) integrerade i sin behandlingsstudie en modul 
specifikt riktad mot återhämtning i ett större stresshanteringsprogram och 
implementerade detta hos arbetstagare i Hong Kong. Resultat från denna kvasi-
experimentella studie visade att det efter interventionen fanns en skillnad mellan 
grupperna gällande återhämtningserfarenheter, vilket det inte gjorde innan. 
Behandlingsgruppen rapporterade högre återhämtningserfarenheter, speciellt 
bemästring, i jämförelse med kontrollgrupp. Detta indikerar att 
återhämtningserfarenheter genom träning kan ökas även i kollektivistiska 
kulturer.  

Ebert et al. (2015) undersökte, genom en kontrollerad randomiserad studie, 
effekten av ett internetadministrerad icke-väglett återhämtningsprogram 
fokuserat på återhämtningsprocesser och sömn. Resultaten visade en tydlig 
ökning av återhämtningserfarenheter hos behandlingsgruppen i jämförelse med 
väntelista. Utöver detta återfanns positiva resultat kopplat till sömn, påträngande 
tankar samt depression åtta veckor efter programmets slut. Effekterna av 
programmet tenderade att kvarstå sex månader efter dess avslut. Resultaten går i 
linje med tidigare empiri som visar att återhämtning dels kan tränas, dels verka 
höra samman med välmående. Thiart, Lehr, Ebert, Berking och Riper (2015) fann 
liknande resultat kopplat till sömn samt återhämtning, genom sin randomiserade 
kontrollerade studie av ett väglett, internetadministrerat 
återhämtningsträningsprogram hos deltagare med sömn- och stressproblematik. 
Deltagarna som genomgått träningen uppvisade bland annat signifikanta 
reduktioner av sömnproblem samt förbättrade återhämtningserfarenheter, 
förutom gällande bemästring. Dessa effekter kvarstod efter sex månader. 
Författarna resonerar utifrån ett lågt avhopparantal samt hög frekvens av deltagare 
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som aldrig tidigare deltagit i hälsorelaterade interventioner, att 
internetadministrerade interventioner likt deras har potential att nå flera individer 
som inte skulle ha tillgång till mer traditionella behandlingar.  

Även i svenska sammanhang har återhämtningserfarenheter börjat belysas 
empiriskt. Lisspers, Almén och Sundin (2014) undersökte i sin studie effekten av 
en gruppbaserad intervention uteslutande fokuserad på att stärka deltagarnas 
återhämtningsbeteenden. Resultaten indikerar att programmet hjälpte deltagarna 
att nå ökad frekvens av återhämtningsförsök i vardagen, utan att angripa de 
förekommande stressorerna i sig. Författarna framhåller hur den 
återhämtningsfokuserade behandlingen också är en effektiv metod att bemöta och 
behandla stressrelaterade problem. Att preventivt rikta sig till den stora grupp 
människor som ännu inte är sjukskrivna men riskerar att utveckla allvarligare 
stressrelaterad ohälsa betonas vara av hög prioritet. Studiens kvasiexperimentella 
design begränsar dock möjligheten till generalisering, då den uteblivna 
randomiseringen möjliggör att effekten kan förklaras av individuella preferenser. 
Löfdahl och Wretman (2013) syftade, genom sin examensuppsats via 
Mittuniversitetet, till att skapa hypoteser om vilken påverkan en 
internetadministrerad, samt återhämtningsfokuserad stressintervention, kan ha på 
beteendemönster och hälsotillstånd hos en icke-klinisk svensk population. 
Resultatet visade att deltagarna vid interventionens slut hade ökat frekvensen av 
återhämtningsbeteenden, samt förbättrat sina upplevelser av återhämtning och 
stress. Utifrån ett flertal metodologiska brister bör resultaten tolkas med 
försiktighet. Studien ger trots detta en indikation, utifrån sitt preventiva syfte och 
icke-kliniska population, på att liknande interventioner kan gynna återhämtning 
och minska stress. Författarna påpekar att vidare forskning krävs för att klargöra 
hur internetadministrerade metoder kan bidra till prevention och behandling av 
stressrelaterad ohälsa. Inom iStress-projektet har en examensuppsats undersökt 
huruvida ett internetadministrerat och väglett program kan utveckla deltagarnas 
återhämtningserfarenheter, mätt via REQ (Gerhardsson, 2016). Det tio veckor 
långa iKBT-programmet involverade återhämtningsfokuserade delar, men var i 
sin helhet utformat som en bredare stresshanteringsintervention. Resultaten 
visade att programmets deltagare redovisade signifikant högre 
återhämtningserfarenheter i jämförelse med kontrollgrupp. Gerhardsson 
konkluderar att programmet verkar fungera i bemärkelsen att förbättra deltagarnas 
återhämtning.  

Syfte  

Aktuell studie genomförs inom ramen för iStress-projektet och undersöker ett fem 
veckor långt, internetadministrerat, väglett återhämtningsträningsprogram som 
ämnar förbättra deltagande individers återhämtning. Syftet med denna studie är 
att undersöka om återhämtningserfarenheter kan förändras av en sådan 
intervention. Vidare ämnar vi undersöka huruvida 
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återhämtningsträningsprogrammet kan förändra individers subjektivt upplevda 
stress samt livskvalitet, vilka behandlas som sekundära utfall. Programmet 
kommer även undersökas av Carvallo och Christensson (2018), vilka också 
undersöker stressrelaterade utfall och därtill utfall kopplat till depression, ångest, 
sömn och fysisk aktivitet. Kombinerat fördjupar uppsatserna förståelsen kring om 
en kortare internetadministrerad, återhämtningsträningsintervention kan bidra till 
välmående samt reduktion av stress hos individer som upplever begynnande eller 
lindrig stressproblematik. Denna studie särskiljer sig genom sitt fokus på 
återhämtning. Samband mellan återhämtning och olika mått på hälsa kommer inte 
att undersökas närmare i någon av uppsatserna.    

Hypotes och frågeställning     

Med grund i tidigare presenterad forskning finns underlag som pekar i riktning 
mot förväntade resultat gällande återhämtningserfarenheter samt upplevd stress. 
Resultat pekar för att internetadministrerade, KBT-baserade 
återhämtningsinterventioner är effektiva för att öka återhämtningserfarenheter 
samt minska upplevd stress (för översikt se Sonnentag et al., 2017). Följande 
hypoteser undersöks därav i aktuell uppsats. 
 

1. Grad av återhämtningserfarenheter mätt med Recovery Experiences 
Questionnaire (REQ) och index för Psykologisk distans, Avslappning, 
Kontroll och Bemästring, förväntas skilja sig mellan interventionsgrupp 
och kontrollgrupp (väntelista) vid eftermätning med kontroll för 
förmätning. Interventionsgruppen förväntas ha högre skattning än 
kontrollgrupp.  
 

2. Grad av upplevd stress mätt med subskalan stress inom Depression Anxiety 
Stress Scale (DASS-7) förväntas skilja sig mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp (väntelista) vid eftermätning med kontroll för förmätning. 
Interventionsgruppen förväntas ha lägre skattning än kontrollgrupp.  
 

 
Gällande livskvalitet är antalet empiriska studier färre, och med grund i detta antas 
därför en explorativ ansats. Studien undersöker utifrån detta följande 
frågeställning:  
 

3. Sker en förändring av subjektivt upplevd livskvalitet mätt med 
Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ), efter fem veckors 
deltagande i en kortare internetadministrerad 
återhämtningsträningsintervention? 
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Metod 

Design 

Denna experimentella studie genomfördes som en del av det större iStress-
projektet. En randomiserad kontrollerad design tillämpades, där deltagare 
randomiserades till antingen en aktiv interventionsgrupp eller en kontrollgrupp 
vilken utgjordes av en väntelista. Individerna i interventionsgruppen deltog i ett 
fem veckor långt, internetadministrerat, väglett och KBT-baserat 
återhämtningsträningsprogram. I studien jämfördes interventionsgrupp och 
kontrollgrupp gällande värden på självskattningsformulären REQ samt dess 
tillhörande index, DASS-7 och BBQ. Jämförelsen gällande REQ och BBQ 
baserades på deltagarnas skattningar vid eftermätning med kontroll för 
förmätning. DASS-7 administrerades via veckovisa mätningar och jämförelsen 
baserades på deltagarnas skattningar första och sista veckan.  Datan analyserades 
med en mellangruppsdesign, där grupptillhörighet fungerade som oberoende 
variabel. Vidare användes skattat värde på respektive formulär vid vecka fem som 
beroende variabel med de skattade förmätningsvärdena för REQ samt BBQ samt 
veckomätning ett på DASS-7 som kovariat.  

Urvalsprocess 

Informationsspridning och anmälan 

Information om studien spreds främst via sociala medier så som Facebook och 
LinkedIn samt via iStress-projektets hemsida. Vidare skickades e-post till 
personalavdelningar vid kommuner, landsting och statliga institutioner. 
Information spreds även via primär- och företagshälsovård. Därtill publicerades 
reportage kopplat till programmet i olika svenska tidskrifter.  
 
Intresseanmälan till studien skedde via iStress-projektets hemsida. De 
intresserade uppmanades skriva ut och skicka in en undertecknad 
samtyckesblankett angående deltagande i studien. I samband med 
intresseanmälan besvarade den intresserade bakgrundsfrågor samt 
självskattningsformulär via hemsidan. Svaren från dessa kom att användas i 
bedömningsprocessen, se rubrik Bedömningsprocess.   

Population  

Den population studien ämnade undersöka var vuxna individer med anställning 
som samtidigt upplevde begynnande till lindrig stressproblematik och/eller 
önskade lära sig mer om återhämtning. För att inkluderas i studien krävdes ingen 
klinisk diagnos eller rapportering av stressrelaterade problem av klinisk karaktär. 
Diagnoserna Reaktion på svår stress (F439) samt Maladaptiv stressreaktion 
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(F432) tilläts, då dessa speglar en lindrigare stressproblematik. Populationen 
avgränsades genom olika förbestämda inklusion- och exklusionskriterier, vilka 
beskrivs närmare i avsnittet nedan.  

Bedömningsprocess  

Studiens bedömningsprocess bestod av tre steg. Bedömningens första steg 
utgjordes av bakgrundsfrågor och självskattningsformulär som individerna 
besvarade elektroniskt via den portal där de gjorde sin anmälan. Det andra steget 
bestod av en telefonintervju. Det avslutande steget var en remisskonferens. För 
att gå vidare till det andra steget krävdes att självskattningsformulären var 
fullständigt ifyllda och samtliga bakgrundsfrågor besvarade. För att nå tilltänkt 
population användes information från dessa för att reda klarhet gällande om den 
intresserade uppfyllde studiens inklusion- och exklusionskriterier.  
 
Inklusionskriterier:  

Deltagaren... 
1. Upplever begynnande eller lindrig stressproblematik, alternativt har ett 
intresse av att lära sig mer om återhämtning. 
2. Är 18 år eller äldre. 
3. Kan läsa och skriva svenska.  
4. Har tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. 
5. Har en pågående anställning. 
6. Har utrymme att delta i projektet och således avvara 1–2 timmar/vecka. 

      
Exklusionskriterier:  

Deltagaren... 
1. Överstiger 25 poäng på självskattningsskalan Montgomery Åsberg 
Depression Rating Scale (MADRS-S; Montgomery & Åsberg, 1979).  
2. Är suicidbenägen. 
3. Skattar inte över 10 poäng på Alcohol Use Disorder Identification Test, 
10 items (AUDIT; Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente, & Grant, 1993). 
4. Har psykiatriska problem som anses bättre behandlad inom psykiatrin. 
5. Har någon annan pågående psykologisk behandling. 
6. Har förändrat psykofarmakologisk medicinering under de tre senaste 
månaderna. 
7. Har en historik av eller pågående psykos-, eller bipolär sjukdom. 
8. Har en historik av eller pågående personlighetssyndrom enligt kluster A 
eller B. 
9. Har somatiska besvär av den omfattningen att det kan påverka 
deltagandet i studien negativt.  
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Utöver de uttalade exklusionskriterierna utgick bedömningen utifrån ytterligare 
gränsvärden för att avgöra om den intresserade verkade uppvisa alltför allvarlig 
problematik. Detta främst utifrån formulären Shirom-Melamed burnout 
questionnaire (SMBQ; Shirom & Ezrachi, 2003) samt Insomnia Severity Index 
(ISI; Bastien, Vallières & Morin, 2001), där individer med för höga värden 
(exempelvis SMBQ>5 och ISI>20) exkluderades i det initiala steget. Om den 
intresserade därefter verkade lämplig utifrån inklusion- samt exklusionskriterier 
aktualiserades steg två av bedömningsprocessen. Den intresserade blev då 
inbjuden till en telefonintervju via e-post. Telefonintervjuerna utfördes av 
studiens två författare, samt ytterligare två psykologkandidater aktiva inom 
iStress-projektet. Vid dessa intervjuer säkerställdes att rådande inklusionskriterier 
var uppfyllda, samt att kriterierna för exklusion inte var det. Vidare var syftet med 
intervjun att undersöka huruvida aktuellt träningsprogram kunde anses lämpligt 
för den intresserade individen.  
 
Telefonintervjun genomfördes med hjälp av en diagnostisk intervju utifrån ICD-
10 (Socialstyrelsen, 2017), samt delar ur det semistrukturerade 
bedömningsinstrumentet Mini international neuropsychiatric interview Swedish 
translation version 6.0. (M.I.N.I; Sheehan et al., 1998).  Frågor utformade utifrån 
kriterier i ICD-10 användes för att undersöka eventuell förekomst av 
anpassningsstörning (F43) samt icke-organisk sömnlöshet (F51.0). 
Bedömningsinstrumentet M.I.N.I användes för att diagnosticera eventuell 
komorbid depressiv episod (F32.x), recidiverande depression (F33.x), 
paniksyndrom (F41.0), agorafobi (F40.00), socialt ångestsyndrom (F40.10), 
tvångssyndrom (F42), posttraumatiskt stressyndrom (F43.10) samt generaliserat 
ångestsyndrom (F41.1). Vid behov användes frågor från M.I.N.I gällande 
alkoholmissbruk (F10.1), substansmissbruk (F19.1) samt anorexia nervosa 
(F50.0) och bulimia nervosa (F50.2). Detta genomfördes då deltagaren skattat 
högt på formuläret AUDIT och/eller nämnde faktorer som kan relateras till mat-, 
vikt- eller drogproblematik under telefonintervjun. Vid förekomst av komorbid 
problematik skulle denna bedömas vara sekundär för att inkludering i studien 
skulle vara aktuell. Exklusionskriterier kopplat till psykiatrisk problematik bättre 
behandlad inom psykiatrin kontrollerades under intervjun genom att diskutera 
eventuell nuvarande eller tidigare kontakt med psykiatrin. Följdfrågor kunde 
komma att ställas om den intresserade svarade jakande på frågor kring psykiatrisk 
kontakt. Gällande somatisk problematik gjordes en djupare bedömning under 
telefonintervjun om den intresserade hade angett betydande somatiska besvär i de 
bakgrundsfrågor hen besvarat vid intresseanmälan.  
 
I bedömningsprocessens avslutande skede hölls en remisskonferens i en grupp 
bestående av denna studies författare och projektkoordinator, samt tidigare 
nämnda psykologkandidater. Vid remisskonferensen togs slutgiltiga beslut 
gällande inklusion alternativt exklusion. Besluten baserades på bakgrundsfrågor, 
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självskattningsformulär samt telefonintervjuer. Utgångspunkten för slutgiltig 
inklusion var att individen skulle uppfylla inklusionskriterier och samtidigt inte 
uppfylla några exklusionskriterier. Därtill skulle den begynnande eller lindriga 
stressproblematiken bedömas vara primär. Vid tveksamma fall fattade 
projektkoordinatorn beslutet. En återkommande avvägning var om deltagarnas 
upplevda stressrelaterade problem kunde anses begynnande/lindriga eller om de 
utvecklats till att bli mer omfattande. 
 
Samtliga intresserade informerades efter remisskonferensen via e-post om de 
blivit inkluderade i studien eller inte. Exkluderade individer erhöll ett meddelande 
med tack för visat intresse samt anvisningar om var annan hjälp kan sökas. 
Inkluderade deltagare välkomnades till projektet samt blev underrättade om 
huruvida de placerats i väntelista eller interventionsgrupp. 

Deltagare  

Som illustreras i Figur 1 anmälde totalt 246 individer intresse för studien. Av 
dessa besvarade 157 individer samtliga bakgrundsfrågor och 
självskattningsformulär. Nittio av dessa bjöds in till telefonintervju, då 67 
exkluderats utifrån bland annat för allvarlig problematik. Sextionio individer 
ansågs efter bedömningsprocessen uppfylla studiens inkluderingskrav och blev 
randomiserade till de två olika betingelserna. Trettiofem individer 
randomiserades till den betingelse som utgjordes av 
återhämtningsträningsprogrammet. Trettiofyra individer randomiserades till en 
väntelista. För att möjliggöra rättvis och opartisk randomisering användes 
programmet Research randomizer. Randomiseringen genomfördes av en individ 
utanför iStress-projektet.  
 
I Tabell 1 presenteras en demografisk och diagnostisk beskrivning av de deltagare 
som initialt inkluderades i studien.  
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Tabell 1 
 
Demografisk och diagnostisk beskrivning av deltagarna vid förmätning 

 
Demografisk faktor 

Intervention 
(n = 35) 

Kontroll 
(n = 34) 

Total 
(N = 69) 

Ålder (SD) 44.5 (10.7) 44.3 (9.5) 44.4 (10.1) 

Andel kvinnor 80% 91% 86% 

Gift/sammanboende 71% 82% 77% 

Ett eller flera barn 66% 63% 64% 

Universitets/högskoleutbildning 97% 91% 96% 

Tidigare behandling för stress, 
utmattning eller annan psykisk 
ohälsa 

43% 57% 51% 

Arbetar inom skola, utbildning 
eller forskning 

29% 35% 32% 

Arbetar inom vård, omsorg eller 
sociala tjänster 

43% 34% 39% 

Övriga yrkesområden 29% 29% 29% 

F43.9 Reaktion på svår stress, 
ospecificerad 

34% 38% 36% 

F43.2 Anpassningsstörning 49% 47% 48% 

F51.0 Icke-organisk sömnlöshet 35% 14% 25% 

F41.1 Generaliserat ångestsyndrom 6% 3% 4% 

F33.x Recidiverande depression 29% 20% 25% 

F32.x Depressiv episod 6% 3% 4% 

F41.0 Paniksyndrom 3% 3% 3% 

F40.1 Social fobi 9% 3% 6% 

Ingen psykiatrisk diagnos 11% 12% 12% 
Not: SD=Standardavvikelse. Kontrollgrupp=väntelista. 
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Efter randomisering valde fem deltagare från interventionsgruppen att avsluta 
programmet inom den första veckan. Fyra avhopp skedde vecka två. Gällande 
REQ och BBQ besvarade avslutningsvis 24 deltagare i den undersökta 
interventionsgruppen och 29 deltagare på väntelistan för- och eftermätningen. De 
individer som besvarat båda mätningarna var aktuella för studiens statistiska 
analyser, se rubrik Statistiska Analyser. Gällande DASS-7 besvarade 
avslutningsvis 24 deltagare ur interventionsgrupp och 25 ur kontrollgruppen både 
första och sista veckoskattningen. Figur 1 illustrerar presenterad urvalsprocess 
genom ett flödesschema.  
 

 
 
Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess och bortfall, från anmälan till inklusion 
och analys. 
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Interventionsprogram 

Upplägg och portal  

Efter att interventionsgruppen påbörjat återhämtningsträningsprogrammet 
planerades deltagarna genomföra interventionen under efterföljande fem veckor. 
De deltagare som randomiserats till kontrollgrupp placerades på en väntelista och 
fick via e-post erbjudande att påbörja återhämtningsträningsprogrammet under 
hösten 2018. Efter att deltagarna genomfört programmet hade de tillgång till dess 
moduler under tolv månader framåt.  
 
Programmet administrerades via internet på en behandlingsportal utgjord av ett 
krypterat kontakthanteringssystem. För att säkerställa att endast behöriga fick 
tillgång till portalen användes en tvåfaktorsautentisering vid inloggning, där 
deltagaren dels fick ange korrekta inloggningsuppgifter, dels en SMS-kod unik 
för inloggningstillfället. På portalen hade deltagarna tillgång till programmets 
moduler och kunde via en meddelandefunktion sköta kontakten med sin 
kontaktperson. Portalen användes även för att samla in svar från bakgrundsfrågor, 
veckomätningar samt för- och eftermätning. 

Interventionsmoduler  

Återhämtningsträningsprogrammet utgjordes av fem moduler, där deltagarna 
förväntades genomföra en modul per vecka. Nya moduler tilldelades successivt 
av deltagarens kontaktperson. Innehållet i modulerna bestod av psykoedukation, 
övningar samt exempel på situationer från tre fiktiva individers vardag. Innehållet 
presenterades via text, bild, film och ljudfiler. Varje modul innehöll dessutom 
övningar som deltagarna uppmanades utföra på portalen. Vid enstaka övningar 
uppmanades deltagarna skriva ut material och fylla i med penna.  
 
Programmets moduler utformades av projektkoordinatorn som är en legitimerad 
psykolog med lång arbetslivserfarenhet inom området för stressrelaterad ohälsa. 
Återhämtningsträningsprogrammets innehåll kom till stor del att utgöras av 
återhämtningsfokuserade avsnitt från det stresshanteringsprogram bestående av 
tio moduler som tidigare undersökts inom iStress-projektet. De avsnitt som 
berörde återhämtning i det längre programmet utgick på samma sätt från 
återhämtningserfarenheterna psykologisk distans, avslappning, kontroll och 
bemästring hämtade från REQ (Sonnentag & Fritz, 2007), varför dessa i hög grad 
kunde återanvändas. En viss anpassning utfördes av projektkoordinatorn, för att 
innehållet på bättre sätt skulle passa aktuellt program och vår studies population. 
Programmen särskiljer sig från varandra, utöver antal moduler, gällande aktuellt 
programs primära fokus på återhämtning, där det längre 
stresshanteringsprogrammet naturligt var mer omfångsrikt för att behandla dess 
avsedda population med hög grad av utmattning. Detta längre program inkluderar 
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därför aspekter som exempelvis beteendeaktivering, oro och perfektionism samt 
har ett genomgående fokus på stresshantering. 
Återhämtningsträningsprogrammet har inslag av stress, mindfulness, sömn och 
fysisk motion men dessa aspekter är mindre omfångsrika samt relateras direkt till 
återhämtning. Ytterligare en skillnad mellan programmen var dess 
tidsomfattning, där deltagare i stresshanteringsprogrammet uppmanades lägga två 
till tre timmar per vecka, medan deltagare i återhämtningsträningsprogrammet 
rekommenderades avsätta en till två timmar varje vecka. 
 
Aktuellt träningsprograms fyra inledande moduler var baserade på de fyra 
återhämtningserfarenheter hämtade från REQ, där vardera modul ämnade 
utveckla en specifik återhämtningserfarenhet. Programmets femte modul, 
utgjordes av en vidmakthållandeplan, där deltagaren uppmanades reflektera kring 
fortsatt arbete med återhämtning.  
 
Modul 1: Ledig på riktigt! Programmets första modul inleddes med information 
om programmets portal samt upplägg. Modulen innehöll psykoedukation kring 
stress samt övningar i att lokalisera stressorer i vardagen samt egna symtom på 
långvarig stress. Fokus för modulen var återhämtning, där psykoedukation först 
presenterades generellt för återhämtning, därefter mer specificerat kring 
återhämtningserfarenheten psykologisk distans. Deltagarna fick genomföra 
övningar i att lokalisera egna arbetsrelaterade tankar under ledig tid, samt hitta 
aktiviteter för att distansera sig till dessa. Medveten närvaro introducerades som 
en väg att nå psykologisk distans och deltagarna tilldelades en övning i detta. 
Deltagarna uppmanades att aktivt planera in återhämtande aktiviteter under sin 
kommande vecka och fick via en övning formulera mål och förväntningar på 
programmet.  
 
Modul 2: Avslappning och sömn. Programmets andra modul innehöll 
psykoedukation kring återhämtningserfarenheten avslappning och deltagarna fick 
reflektera kring aktiviteter som hjälper dem att slappna av i vardagen. Deltagaren 
fick genomföra en magandningsövning med hjälp av ett ljudklipp och 
uppmanades därefter att skriva ut ett registreringsblad för att öva detta i sin 
vardag. Deltagaren ombads planera in nya återhämtande aktiviteter under 
kommande vecka, samt även ta bort någon onödig aktivitet. Vidare utförde 
deltagaren en övning kopplat till att lokalisera stressbeteenden och reflektera 
kring alternativa och lugnare beteenden. Modulen uppmanade genom en övning 
deltagaren att fundera över vad som upplevs viktigt i livet genom att beskriva 
olika värderingar. Avslutningsvis innehöll modulen ett avsnitt kring sömn, vilken 
bestod av psykoedukation samt en övning som uppmanade till reflektion gällande 
omständigheter som kan förändras i hopp om en ökad sömnkvalitet. Om 
deltagaren inte upplevde några sömnproblem uppmanades denne att hoppa över 
detta avsnitt.  
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Modul 3: Utveckling och variation. Den tredje modulen fokuserade på 
återhämtningserfarenheten bemästring.  Deltagaren erhöll psykoedukation och 
fick genomföra en övning som uppmanade reflektion över möjliga 
bemästringsaktiviteter. Modulen innehöll även avsnitt om motion samt 
gränssättning, där båda avsnitten innehöll psykoedukation och tillhörande 
övningar. Deltagaren uppmanades fortsätta arbetet med att planera in olika 
återhämtningsaktiviteter under kommande vecka.  
 
Modul 4: Hitta återhämtning i vardagen. Programmets fjärde modul innehöll 
psykoedukation kopplat till återhämtningserfarenheten kontroll.  I anslutning till 
detta uppmanades deltagaren, via olika övningar, reflektera kring önskvärd fritid 
och vilka hinder som idag finns kopplat till denna. Deltagarna ombads fortsätta 
arbetet med planering av återhämtning i vardagen och skulle dessutom reflektera 
kring eventuella aktiviteter som tar onödig tid. Modulen innehöll fördjupad 
psykoedukation kring gränssättning och deltagarna fick möjligheten att skapa en 
hierarki över obehagssituationer, där de successivt kan utmanas inom 
gränssättning. Vidare erhöll deltagarna material kring att tala i Jag-budskap för att 
mer framgångsrikt arbeta med gränssättning och nå kontroll över egen tid. 
Slutligen gavs djupare information kring medveten närvaro i form av 
kroppscanning, vilket deltagaren uppmanades öva via ett ljudklipp.  
 
Modul 5:  Att hålla förändringen vid liv. Programmets femte och avslutande 
modul var strukturerat utifrån att skapa en vidmakthållandeplan. Deltagaren fick 
via övningar sammanfatta lärdomar från programmet samt skapa en 
handlingsplan för vidare arbete på egen hand samt i händelse av bakslag. 

Kontakt under interventionsprogram  

Interventionsgruppens deltagare tilldelades varsin kontaktperson. Studiens 
kontaktpersoner utgjordes av tidigare nämnda psykologkandidater, vilka fick 
regelbunden handledning av studiens projektkoordinator. Tilldelning av 
kontaktperson skedde slumpmässigt via programmet Research Randomizer, 
oberoende av vem som genomfört tidigare telefonintervju med deltagaren.  
 
Kontakten mellan deltagare och kontaktperson utgick främst från en veckovis 
rapportering. Deltagaren uppmanades reflektera kring ett antal frågor kopplat till 
veckans modul och skicka detta till kontaktpersonen i ett meddelande på portalen. 
Efter detta tillgängliggjordes en ny modul av kontaktpersonen, dock aldrig 
tidigare än en vecka efter den föregående. Kontaktpersonen skickade återkoppling 
på deltagarens meddelande samt på veckans genomförda övningar. Dessa 
återkopplingar begränsades i omfattning till omkring en tredjedels A4. Deltagaren 
hade möjlighet att höra av sig kontinuerligt under programmets gång till sin 
kontaktperson. Kontaktpersonen svarade då inom 48 timmar (vardagar). 



	

	 26 

Kontaktpersonens roll var genomgående att stötta, validera, problemlösa samt 
uppmuntra till vidare arbete med modulerna trots eventuella utmaningar. 
Kontaktpersonen ansvarade för att påminna de deltagare som inte skickat den 
veckovisa rapporteringen. Denna påminnelse skickades i första hand via portalens 
meddelandesystem men kunde vid uteblivet svar skickas till deltagarens externa 
e-post. Efter att deltagaren slutfört programmet avslutades kontakten med 
kontaktpersonen, men deltagaren hade fortsatt tillgång till programmet och 
tidigare sparade konversationer tolv månader efter avslut.  

Material 

För-, efter- och veckomätning 

På programmets portal besvarade deltagarna i både interventions- och 
kontrollgrupp för- och eftermätning. De självskattningsformulär som 
registrerades vid intresseanmälan utgör studiens förmätning gällande REQ och 
BBQ. Efter fem veckors deltagande i bägge betingelserna ombads deltagarna 
besvara samma formulär, vilket utgör studiens eftermätning för dessa mått. 
Gruppdeltagarna ombads även att varje vecka besvara en anpassad version av 
självskattningsformuläret Depression Anxiety Stress Scales (DASS; Lovibond & 
Lovibond, 1995) vilket utgör studiens veckomätning. Gällande DASS-7 utgör 
skattningen vid vecka ett förmätning, och skattningen vecka fem eftermätning. En 
automatisk påminnelse skickades via e-post när en ny mätning tillgängliggjorts. 
När en vecka passerat utan svar inaktiverades föregående veckomätning och 
nästkommande öppnades. Under den tredje veckan ombads deltagarna i såväl 
interventions- som kontrollgrupp besvara även självskattningsformuläret REQ.  
 
Följande självskattningsformulär administrerades vid för- och eftermätning: 
Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983), Karolinska 
Exhaustion Disorder Scale (Besèr, Sorjonen, Wahlberg, Peterson, Nygren & 
Åsberg, 2014), Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (Shirom & Ezrachi, 
2003), Depression Anxiety Stress Scale (Lovibond & Lovibond, 1995), Insomnia 
Severity Index (Bastien, Vallières & Morin, 2001), Alcohol Use Disorders 
Identification Test (Saunders et al., 1993), Montgomery-Åsberg Depression 
Rating Scale (Montgomery & Åsberg, 1979), Generalised Anxiety Disorder 7-
item scale (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006), Work Experience 
Measurement Scale (Nilsson, Andersson & Eljertsson, 2013), Worker Role Self-
Assesment (Wastberg, Haglund, & Eklund, 2009), Working Ability Index (de 
Zwart, Frings-Dresen & van Duivenbooden, 2002), Brunnsviken Brief Quality of 
life scale (Lindner et al., 2016) samt Recovery Experiences Questionnaire 
(Sonnentag & Fritz, 2007). Samtliga formulär administrerades i en svensk 
version. I aktuell studie kommer ett urval av dessa analyseras, vilka presenteras 
närmare i avsnitten nedan.  
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Primärt utfallsmått: The recovery experiences questionnaire (REQ) 

Relaterat till studiens första hypotes används utfallsmåttet REQ, vilket är ett 
självskattningsformulär som syftar till att mäta fyra olika former av 
återhämtningserfarenheter. Höga skattningar speglar en hög förekomst av 
återhämtningserfarenheter (Sonnentag & Fritz, 2007). Formulärets frågor 
besvaras på en 5-gradig Likertskala, där 1 speglar ett påstående som inte stämmer 
alls, och 5 ett påstående som stämmer helt. Formulärets maxpoäng är 80, och vid 
vardera index kan en individ skatta maximalt 20 poäng. En beskrivning av 
återhämtningserfarenheterna finns under rubriken Återhämtningserfarenheter.  
 
I arbetet med att utforma formuläret använde Sonnentag och Fritz (2007) olika 
brainstormingtekniker i ett försök att fånga återhämtningserfarenheter härledda 
från exempelvis resursförvaltningsteorin och ansträngnings-
återhämtningsmodellen. Därefter undersöktes validiteten i de framtagna 
svarsalternativen genom att 991 individer besvarade en enkät. Denna process 
genererade 16 påståenden, vilka var jämnt fördelade i fyra index som speglar 
distinkta återhämtningserfarenheter. Författarna undersökte i samma studie den 
interna konsistensen hos respektive index och fann adekvata värden för 
Cronbachs alpha, α=.89 för psykologisk distans, α=.87 för avslappning, α=.82 för 
bemästring och α=.87 för kontroll. 
 
Almén, Lundberg, Sundin och Jansson (in press) har undersökt psykometrisk data 
kopplat till en svensk version av REQ. Formuläret administrerades till vuxna 
individer som arbetade mer än 20 timmar per vecka. Studiens resultat stödjer 
formulärets struktur med fyra separata index. Formuläret visade god reliabilitet 
med en adekvat Cronbachs alpha för hela formuläret på α=.92, samt för dess 
separata index α=.88 för psykologisk distans; α=.86 för avslappning; α=.84 för 
bemästring; α=.89 för kontroll. Dessa fynd är i linje med tidigare studier kring 
andra översatta versioner av REQ (Kinnunen et al., 2011; Shimazu et al., 2012). 
Formuläret visade även god konvergerande validitet för alla fyra index, samt god 
diskriminerande validitet mellan indexen. Utifrån dess goda psykometriska data 
anser författarna att deras svenska version av REQ är tillämpbar för att mäta 
återhämtningserfarenheter hos både män och kvinnor i olika åldrar.  
 
Gerhardsson (2017) har vid tidigare undersökning av återhämtning inom iStress-
projektet använt REQ i en anpassad version. Versionen var översatt av iStress-
projektets projektkoordinator och liknar den version av REQ som validerats av 
Almén et al., (in press). Den version av REQ som Gerhardsson (2017) undersökt 
återanvänds i denna studie. För att beräkna intern konsistens genomförde 
Gerhardsson beräkningar gällande Cronbachs alpha, för respektive index. Dessa 
beräkningar utgick från 82 deltagares självskattningar vid första veckomätningen. 
Tre index uppvisade adekvata nivåer av reliabilitet: α=.79 för psykologisk distans; 
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α=.92 för kontroll; α=.83 för bemästring Index för avslappning skiljde sig från 
övriga och uppvisade en relativt låg intern konsistens α=.63. 

Sekundära mått  

Gällande studiens andra hypotes används Depression Anxiety Stress Scales 
(DASS; Lovibond & Lovibond, 1995). DASS är ett självskattningsformulär som 
i sin ursprungliga form syftar mäta en individs upplevda ångest, depression och 
stress under den senaste veckan. Individen besvarar frågorna utifrån en fyrgradig 
skala, där höga värden indikerar hög grad av problematik inom respektive 
tillstånd. Varje skala i formuläret består av 14 frågor vilka i sin tur grupperas i 
mindre subskalor där exempelvis depressionsskalan utgörs av sju subskalor. En 
halverad version, med 21 istället för 42 frågor, finns tillgänglig och benämns 
DASS21. I en vuxen normalpopulation har en god konstruktvaliditet för 
formuläret påvisats (Henry & Crawford, 2005). Därtill har reliabilitet undersökts, 
där en Chronbach’s alpha på .93 för totala DASS21 funnits, samt α=.90 för 
delskalan stress. Denna stresskala, bestående av sju frågor med en poängvariation 
på 0–21, användes som veckomätning inom aktuell studie och benämns som 
DASS-7. Totalpoäng på stresskalan multipliceras med två och kan jämföras mot 
en normtabell utifrån gränsvärdena normal stress: 0–14; mild stress:15–18; 
måttlig stress: 19–25; svår stress: 26–33 och mycket svår stress: 34+. 
 
Relaterat till studiens tredje frågeställning användes Brunnsviken Brief Quality of 
Life Inventory (BBQ; Lindner et al., 2016). BBQ är ett självskattningsformulär 
som ämnar fånga en individs självupplevda livskvalitet. Individen besvarar tolv 
påståenden inom sex olika livsområden: Fritid; Ser på Livet; Kreativ; Lärande; 
Vänner och vänskap; Mig själv som person. Dessa tolv påståenden kombineras 
utifrån nämnda livsområden till sex olika itempar, där vardera par skattas först 
utifrån hur nöjd individen är med livsområdet, sedan hur viktigt området anses 
vara. Skattningarna på respektive itempar multipliceras och samtliga 
multiplicerade värden adderas därefter för att få en slutsumma. Formulärets 
maximala poäng är 96. BBQ har visat sig vara känslig för att särskilja kliniska 
och icke-kliniska grupper, där poäng över 52.5 anses tillhöra en icke-klinisk 
population och således spegla en god livskvalitet. BBQ har utvecklats från 
formuläret Quality of Life inventory (QOLI; Frisch, Cornell, Villanueva & 
Retzlaff, 1992), där Frykheden (2014) funnit att BBQ har lika god reliabilitet och 
validitet som QOLI men med en bättre diskriminativ förmåga att fånga en klinisk 
population. Linder et al. (2016) konkluderar genom en undersökning av 
formulärets psykometriska data att BBQ är ett bra mått för att mäta subjektivt 
upplevd livskvalitet i kliniska, såväl som i forskningsrelaterade sammanhang.  
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Etik 

Denna forskningsstudie beviljades efter granskning av Linköpings Regionala 
etikprövningsnämnd: diarienummer Dnr 2018/49–31. För att deltagande i studien 
skulle vara aktuellt behövde den intresserade individen skicka in en undertecknad 
samtyckesblankett i samband med anmälan. Via denna blankett lämnades 
medgivande att forskargruppen fick tillstånd att hantera deltagarens 
personuppgifter och behandlingsresultat. Blanketten klargjorde vidare att 
deltagaren, oavsett grupptillhörighet, kunde avsluta sitt deltagande när som helst 
och utan närmare motivering. Denna blankett samt de sekretessbelagda 
dokumenten från telefonintervjun kom att arkiveras samt sparas under tio års tid. 
 
Den intresserade kunde på projektets hemsida finna information kring studiens 
randomiseringsprocess samt att inkludering kunde innebära placering på 
väntelista. Hemsidan gav också information om att deltagare på väntelistan 
erbjuds samma återhämtningsträningsprogram vid en senare tidpunkt.  Med syftet 
att skydda deltagarnas dataintegritet sköttes interventionskontakten uteslutande 
via ett krypterat kontakthanteringssystem. Meddelanden, genomförda övningar 
och insamlade uppgifter var knutna till ett enskilt användarnamn och sparades i 
en krypterad databas. Under bedömningsprocessen användes e-post och 
telefonsamtal i syfte att boka tid för bedömningsintervju. I undantagsfall kunde 
kontaktpersonen även efter interventionsstart skicka meddelande via sedvanlig e-
post, efter att först sökt upprepad kontakt med deltagaren via portalen.  
 
Om det under bedömningsprocessen framkom att en deltagare uppvisade 
problematik av mer allvarlig karaktär exkluderades denne och hänvisades till 
andra instanser. Vid eventuell misstanke gällande en individs suicidalitet fanns 
åtgärdsplan redo. Närmare beskrivning av studiens etiska överväganden återfinns 
i etikansökan Dnr 2018/49–31.  

Statistiska analyser 

För att bearbeta studiens data användes Microsoft Excel och de statistiska 
analyserna genomfördes med hjälp av IBM Statistics version 24.0 (SPSS 24). För 
att undersöka studiens frågeställningar jämfördes gruppernas medelvärden på 
REQ och dess tillhörande index, efter fem veckors deltagande i programmet 
genom en analys av kovarians (ANCOVA), där respektive värde på förmätning 
var kovariat. Gruppernas värden analyserades på samma sätt med ANCOVA 
gällande formuläret BBQ. ANCOVA användes även vid analys av DASS-7, men 
då det skiljde sig från övriga mått via sin veckovisa mätning, utgjordes 
eftermätningen av deltagarnas femte veckoskattning. Kovariat för detta mått är 
deltagarnas första veckoskattning. Studiens analyser utgick från signifikansnivå 
p<.05. Effektstorlekar beräknades utifrån Cohens d, där en effektstorlek på d=0.2 
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indikerar låg effektstorlek, d=0.5 måttlig effektstorlek och d=0.8 stor effektstorlek 
(Cohen, 1988). Följande formel hämtad från Cohen (1988) användes vid 
beräkning av Cohens d: 

ds = M1 – M2 / SDpooled 

 
 
Inga statistiska analyser kopplat till värden vid förmätning genomfördes utifrån 
rekommendationer av CONSORT vid tillämpning av randomiserad kontrollerad 
design (Moher et al., 2010). Att signifikanstesta förmätningsvärden framhålls inte 
vara nödvändigt, utan snarare olämpligt (Assmann, Pocock, Enos & Kasten, 
2000).  
       
All data hanterades utifrån Complete case analysis (Salim, Mackinnon, 
Christensen & Griffiths, 2007) som utgår från att endast fullständiga data används 
vid statistiska analyser. De deltagare som inte besvarat samtliga 
självskattningsformulär vid för- och eftermätning exkluderades därför från 
statistiska analyser av REQ och BBQ. Samma princip gällde DASS-7, där 
deltagare behövde besvara veckomätning ett samt fem för att inkluderas i 
analysen av utfallet. Baserat på uppsatsens tidsramar exporterades data vid en 
specifik tidpunkt trots att alla deltagare inte registrerat eftermätningen. Med grund 
i detta så genomförs ingen bortfallsanalys eftersom det skulle innebära för stor 
osäkerhet.   
   
När de statistiska beräkningarna genomfördes innefattade analyserna samtliga 
aktiva deltagare, oavsett antal slutförda moduler vid eftermätningen. Detta 
angreppssätt grundades i studiens syfte att undersöka om 
återhämtningserfarenheter kan förändras efter ett fem veckor långt deltagande i 
ett internetadministrerat återhämtningsträningsprogram.  
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Resultat 

Bortfall och behandlingsföljsamhet 

Av de 35 deltagare som randomiserats till interventionsgruppen valde fem att 
hoppa av under programmets första vecka samt fyra under vecka två. Detta 
motsvarar ett bortfall på 13%. Utöver dessa exkluderades två deltagare från 
interventionsgruppen vid studiens statistiska analyser av REQ och BBQ eftersom 
dessa inte registrerat eftermätning vid det tillfälle då data exporterades för analys. 
Fem deltagare från kontrollgruppen exkluderades av samma anledning. 
Tidpunkten då data exporterades bestämdes utifrån uppsatsens förutbestämda 
tidsramar. Studiens analyser av REQ och BBQ utgår således från de värden som 
registrerats av 24 deltagare från interventionsgruppen och 29 deltagare från 
väntelistan vid det tillfälle då data exporterats. Detta innebär att totalt 77% av de 
initialt inkluderade deltagarnas skattningar kom att inkluderas vid de slutgiltiga 
analyserna av dessa formulär. De sju deltagare som eventuellt registrerar sin 
eftermätning i efterhand kommer istället att täckas in i den kommande och 
övergripande studien kopplad till iStress-projektet. Vid studiens statistiska analys 
av DASS-7 exkluderades två deltagare från interventionsgruppen samt nio 
deltagare från kontrollgruppen baserat på att de inte fyllt i både veckomätning ett 
samt fem. Detta innebär således att 24 deltagare från interventionsgruppen samt 
25 från kontrollgruppen utgjorde grunden för analys, vilket motsvarar 71% av de 
initialt inkluderade deltagarna.  
 
Vid tillfället för eftermätning hade deltagarna i interventionsgruppen genomfört 
olika antal moduler. Majoriteten av deltagarna (62.5%) hade nått programmets 
sista modul, där kvarvarande andel påbörjat den fjärde modulen. Samtliga 
deltagare i interventionsgruppen hade således slutfört de tre första modulerna 
samt påbörjat den fjärde.  
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Värden vid förmätning 

Medelvärden för interventionsgruppens och kontrollgruppens skattade värden på 
REQ och dess index för återhämtningserfarenheter vid förmätning beräknades. 
Detsamma gällde subjektivt upplevd livskvalitet mätt med BBQ. Dessa olika 
värden utgör kovariat vid studiens statistiska analyser. För en presentation av 
denna deskriptiva data, se Tabell 2.  
 
Tabell 2 
 
Medelvärden för utfallsmåtten vid förmätning som funktion av betingelse 
Utfallsmått (min-max) Intervention  

(n = 35)  
M (SD) 

Kontroll  
(n = 34)  
M (SD) 

REQ (0-80) 45.42 (9.07) 46.52 (6.78) 

      Psykologisk distans (0-20) 9.00 (3.19) 9.38 (3.03) 

      Avslappning (0-20) 11.77 (2.41) 12.00 (2.05) 

      Kontroll (0-20) 12.74 (3.39) 13.12 (3.13)  

      Bemästring (0-20) 12.23 (3.88) 11.65 (2.70) 

BBQ (0-96) 56.23 (19.02) 54.29 (18.70) 
Not. Värden baserades på Complete case analysis (N = 69). Kontroll=väntelista. 
M=medelvärdet för gruppen; SD=standardavvikelse.  
REQ=the Recovery experiences questionnaire; övriga mått=index hämtade från REQ. 
BBQ=Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory.  
 

Effekt av behandling på återhämtningserfarenheter vid eftermätning 

Genom en analys av kovarians påvisades en signifikant skillnad mellan grupperna 
gällande det primära utfallsmåttet REQ vid tillfället för eftermätning, med 
kontroll för värdet vid förmätning, F(1. 50)=19.37 p< .001. Effektstorleken var 
stor (d=1.05, 95% CI [0.46, 1.64]). Deltagarna i interventionsgruppen skattade 
signifikant högre grad av återhämtningserfarenheter i jämförelse med 
kontrollgrupp vid eftermätningstillfället. Gällande de fyra index som utgör REQ 
var samtliga signifikant högre hos interventionsgruppen i jämförelse med 
kontrollgrupp vid eftermätning. Stora effektstorlekar uppvisades för psykologisk 
distans, avslappning samt bemästring. Kontroll uppvisade en måttlig 
effektstorlek. Analyserna redovisas mer specificerat tillsammans med deskriptiv 
statistik och effektstorlekar i Tabell 3. 



	

	 33 

Vid respektive analys av kovarians inom uppsatsen kontrollerades antagandet om 
homogena regressionslutningar. Dessa analyser gav inga signifikanta resultat och 
relationen mellan regressionslutningarna kan därför anses lika mellan 
betingelserna vid samtliga analyser. 
 
Tabell 3 
    
Medelvärden, standardavvikelser, F-värden och effektstorlekar vid eftermätning 
Utfallsmått  
(min-max) 

Intervention 
(n = 24) 
M (SD) 

Kontroll 
(n = 29) 
M (SD) 

ANCOVA 
F (1, 50) 

Cohen´s d 
95% CI 
[undre, övre] 

REQ  
(0-80) 

53.13 (9.66) 43.52 (8.67) 19.37*** 1.05  
[0.46, 1.13] 

Psykologisk distans 
(0-20) 

12.46 (3.23) 9.72 (3.17) 11.13** 0.85  
[0.28, 1.43] 

Avslappning  
(0-20) 

13.58 (2.21) 11.76 (1.92) 11.01** 0.89  
[0.31, 1.47] 

Kontroll  
(0-20) 

14.12 (3.07) 12.35 (3.43) 6.75* 0.54  
[-0.02, 1.11] 

Bemästring  
(0-20) 

12.96 (3.63) 9.69 (2.88) 18.57*** 1.01  
[0.42, 1.60] 

BBQ  
(0-96) 

63.29 (20.83) 52.52 (17.24) 6.25* 0.57  
[0.00, 1.13] 

Not. Analysen baserades på Complete case analysis (N = 53), jämförelser 
gjordes med ANCOVA och förmätning för respektive formulär som kovariat. 
Kontroll=väntelista. M=Medelvärde. SD=Standardavvikelse. REQ = the 
Recovery experiences questionnaire; övriga mått=index hämtade från REQ. 
BBQ = Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory. CI=konfidensintervall. 
* = p <.05 
** = p <.01 
*** = p <.001  

Effekt av behandling på upplevd stress vid eftermätning 

Genom en analys av kovarians påvisades en signifikant skillnad mellan grupperna 
gällande DASS-7 vid tillfället för veckomätning fem, med kontroll för 
veckomätning ett, F(1, 46)=10.295 p<.05. Effektstorleken var stor (Cohens d=.80 
95% CI [0.21, 1.40]). Deltagarna i interventionsgruppen skattade signifikant lägre 
grad av upplevd stress i jämförelse med kontrollgrupp vid veckomätning fem. 
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Skattningar av upplevd stress inom interventions- och kontrollgrupp 

Utöver den statistiska analysen av DASS-7 genomfördes en beräkning av 
medelvärden gällande gruppernas veckovisa skattningar av upplevd stress, vilka 
illustreras i Figur 2. Vid den första veckan var interventionsgruppens skattade 
medelvärde 17.71 (SD=7.32) och kontrollgruppens 16.58 (SD=4.90). Vid vecka 
ett kan således både interventionsgrupp och kontrollgrupp anses ligga på en nivå 
av mild stress utifrån formulärets tillhörande gränsvärden (Lovibond & Lovibond, 
1995). Vid den andra veckan illustrerar Figur 2 att såväl kontrollgruppens, som 
interventionsgruppens medelvärde sjunker, varefter kontrollgruppen återgår till 
initiala nivåer medan interventionsgruppen fortsätter generera lägre medelvärden 
under efterföljande veckor. Vid veckomätning fem uppvisar interventionsgruppen 
ett medelvärde på 9.78 (SD=5.67) och kontrollgruppen 15.86 (SD=7.95). Sett till 
gränsvärdena för DASS-7 klassificeras interventionsgruppens medelvärde vid 
vecka fem som normal stress medan kontrollgruppens kvarstår på mild stress. 
 

 
Figur 2.  Medelvärden för upplevd stress utifrån veckovisa skattningar 
på DASS-7 för interventionsgrupp och väntelista (kontrollgrupp). 
 

Deltagarnas skattningar på DASS-7 åskådliggör därtill den svårighetsgrad av 
upplevd stress som deltagarna befann sig på initialt, samt efter fem veckors 
deltagande i projektet och således de eventuella förändringar som skett i 
deltagarnas skattningar. Detta utifrån formulärets ovan nämnda gränsvärden 
(Lovibond & Lovibond, 1995). Initialt visar fördelningen inom såväl 
interventionsgrupp som kontrollgrupp att majoriteten av deltagarna skattade i 
linje med lägre nivåer av stress. Inom interventionsgruppen skattade 85.2% i linje 
med normal stress efter fem veckor. Detta till skillnad från den initiala andelen på 
33.3%. Motsvarande andel för kontrollgruppen var vid vecka fem 44.8%, vilket 
var en mindre ökning från utgångssiffran på 42%. Inom kontrollgruppen skedde 
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en viss ökning av svårighetsgrad generellt fram till den femte veckan. För en 
översikt av fördelningen vid vecka ett samt vecka fem för respektive grupp, se 
Tabell 4.  
 
Tabell 4 
 
Klassificering av deltagare utifrån gränsvärden för DASS-7 baserat på 
skattningar vid vecka ett och fem. 
 
 Intervention   Väntelista  

 Vecka 1 Vecka 5  Vecka 1 Vecka 5 

Normal stress 33.3% 85.2%     42% 44.8% 

Mild stress 29.7%    3.7%  19.4% 20.7% 

Måttlig stress 29.7% 11.1 %  35.5% 20.7% 

Svår stress   3.7%       0%    3.2% 10.3% 

Mycket svår stress   3.7%       0%       0%   3.4% 
Not. Tabellen utgörs av andel i procent (%) kopplat till olika nivåer av skattad 
stress inom respektive grupp.  

 

Effekt av behandling på subjektivt upplevd livskvalitet vid eftermätning 

Med kontroll för värdet vid förmätning hade deltagarna i interventionsgruppen, i 
jämförelse med kontrollgrupp, signifikant högre nivåer av subjektivt upplevd 
livskvalitet mätt med BBQ, F(1.50)=6.25 p< .05. Effektstyrkan var måttlig 
(d=0.57, 95% CI [0.00, 1.13]). Specificerad information redovisas i Tabell 3. 
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Diskussion 
Sammanfattning av resultaten 

Efter fem veckors deltagande i ett internetadministrerat, väglett och KBT-baserat 
återhämtningsträningsprogram uppvisade interventionsgruppen signifikant högre 
grad av återhämtningserfarenheter i jämförelse med kontrollgrupp. Därtill 
uppvisade interventionsgruppen signifikant lägre grad av upplevd stress samt 
högre grad av subjektivt upplevd livskvalitet. Med kontroll för värden vid 
förmätning skattade deltagarna i interventionsgruppen signifikant högre på REQ 
och dess tillhörande index, samt på BBQ vid eftermätningstillfället. Detta i 
jämförelse med kontrollgrupp. Med kontroll för värden vid veckomätning ett, 
skattade deltagarna i interventionsgruppen signifikant lägre på DASS-7 vid 
veckomätning fem i jämförelse med kontrollgrupp. REQ och DASS-7 uppvisade 
en stor effektstorlek, likaså index för psykologisk distans, avslappning samt 
bemästring vilka tillhör REQ. Index för kontroll uppvisade en måttlig 
effektstorlek. Effektstorleken för BBQ var måttlig. Efter fem veckor hade 
deltagarna i interventionsgruppen påbörjat olika antal moduler, där 62.5% hade 
påbörjat den avslutande femte modulen och kvarvarande andel modul fyra.  

Resultatdiskussion 

Återhämtningserfarenheter (REQ). 
Deltagarna i interventionsgruppen skattade efter fem veckors deltagande i ett 
återhämtningsträningsprogram signifikant högre grad av 
återhämtningserfarenheter (p <.001), mätt med REQ i jämförelse med 
kontrollgrupp. Effektstorleken var stor (d=1.05, 95% CI [0.46, 1.64]). Detta 
resultat går i linje med uppsatsens första hypotes. Genom att studien kontrollerat 
för skattade värden vid förmätning kan resultatet påvisa att det via ett 
internetadministrerat, väglett och KBT-baserat träningsprogram, går att utveckla 
en individs återhämtningserfarenheter till det bättre. Resultaten kan således tolkas 
som att de deltagare som i fem veckor tagit del av programmet förändrades i sin 
grad av återhämtning som en effekt av interventionen. Den signifikanta 
förändringen av återhämtning kan tyda på att interventionsdeltagarna under 
programmets gång har kunnat förändra sin upplevelse av aktiviteter under ledig 
tid, samt aktivt förändrat beteenden i sin vardag exempelvis via gränssättning eller 
planering. Det är troligt att interventionsgruppens deltagare via programmet nått 
ett förändrat förhållningssätt till, samt syn på sin återhämtning och sina vardagliga 
situationer och stressorer. Utifrån detta anses programmet främst fungera 
sekundärt i relation till de olika nivåer som sammankopplas med stresshantering 
(LaMontagne et al., 2007). Notera att resultatet inte bör misstolkas som att 
interventionsgruppens deltagare nödvändigtvis ökat frekvens av återhämtande 
aktiviteter. Utifrån definitionen av återhämtningserfarenheter innebär snarare 
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resultatet att deltagarna utvecklat sin förmåga att finna och uppleva återhämtning 
i olika aktiviteter. Det kan dock anses troligt att ett visst tillägg av aktiviteter skett 
i deltagarnas vardag.  
 
Studiens resultat bidrar via sin randomiserade kontrollerade design med vidare 
empiriskt stöd till de tidigare studier som visat att det via en specificerad 
intervention går att träna återhämtning (Ebert et al., 2015; Hahn et al., 2011; 
Poulsen et al., 2015). Studiens signifikanta resultat, både gällande REQ och dess 
index, med stora till måttliga effektstorlekar, ligger i nivå med den 
kvasiexperimentella studie genomförd av Hahn et al. (2011). I jämförelse med 
andra studier, exempelvis Ebert et al. (2015), uppvisas en högre effektstorlek för 
indexet bemästring. Detta fynd kan tolkas som att träningsprogrammet är ovanligt 
bra på att hjälpa deltagarna att utveckla sina bemästringserfarenheter. Exakt vad i 
programmet som skulle kunna förklara förbättringen av upplevd bemästring hos 
deltagarna i interventionsgruppen går dock inte att utröna. Skillnaden kan dock 
även härledas exempelvis till att andra studier undersökt interventioner för 
populationer med allvarligare grad av problematik i form av stress eller sömn 
(Ebert et al., 2015; Gerhardsson, 2017). Individer inom dessa populationer har 
potentiellt svårare att utveckla denna aktiva och utmanade form av 
återhämtningserfarenhet. Att se till och jämföra effektstorleken för respektive 
index och utifrån detta utvärdera programmets fyra första moduler kan anses vara 
problematiskt. Detta främst utifrån att modulerna, trots sina specifika fokus, 
genomgående har komponenter som härrör en annan återhämtningserfarenhet. 
Vidare kan det tänkas att modulernas ordning och placering har en inverkan på 
hur väl en deltagare hunnit utveckla och dragit nytta av just denna. Resultaten 
visar exempelvis att index för kontroll uppnår en måttlig effektstorlek, till skillnad 
från övriga index med stora effektstorlekar. Det skulle kunna förklaras av att 
kontroll var fokus för programmets fjärde modul och att deltagarna således inte 
haft lika stor möjlighet att träna erfarenheten samt befästa denna i sin vardag. Då 
62.5% av interventionsgruppens deltagare öppnat modul fem kan det vidare 
spekuleras kring att vissa av de resterande 37.5% endast påbörjat men inte hunnit 
dra nytta av modul fyra. Utifrån belysta aspekter, samt studiens syfte att 
undersöka deltagande i programmet snarare än vilka komponenter av innehållet 
som är mest hjälpsamma, är den presenterade effektstorleken för totala REQ av 
störst intresse för att utvärdera effekten av ett deltagande i programmet. 
 
Flertalet studier har utifrån uppföljningsmätningar visat en svag trend gällande att 
förbättrade återhämtningserfarenheter generellt tenderar att återgå till lägre nivåer 
efter tid (Ebert et al, 2015; Hahn et al, 2011). Samtidigt visar Poulsen et al. (2015) 
att de deltagare som erhållit deras intervention i form av en workshop är mer 
skyddade mot en minskning av återhämtningserfarenheter över tid än de deltagare 
som inte tagit del av workshopen. Hur väl den förbättrade upplevelsen av 
återhämtning för deltagarna i vår studie kvarstår är idag ovisst, då studiens resultat 
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ger en ögonblicksbild i direkt anslutning till det fem veckors långa deltagandet. 
Inom iStress-projektet planeras uppföljningar vid en, tre och tolv månader, vilka 
däremot kommer kunna besvara detta, samt generera jämförbara resultat med 
tidigare forskning. I ett försök att skapa gynnsamma förutsättningar för förmågan 
att vidhålla påvisade förbättringar får deltagarna i detta projekt fortsatt tillgång till 
programmets portal. Detta gör att valmöjligheten finns att under tolv månader 
efter interventionsavslut fortsätta arbeta med modulerna på egen hand. Detta 
tillägg är viktigt att beakta vid jämförelse med uppföljningsresultat från andra 
studier, om dessa inte involverar en liknande förlängning av den aktiva 
interventionen.  
 
Tidigare RCT-studie inom iStress, vilken undersökte återhämtning relaterat till ett 
längre stresshanteringsprogram, erhöll liknande resultat och effektstorlekar 
kopplat till REQ (Gerhardsson, 2017). Eftersom studiernas resultat, gällande 
signifikans och effektstorlekar, liknar varandra, men programmen särskiljer sig 
från varandra gällande fokus och omfattning, kan det tolkas som att även ett 
tidsmässigt kortare deltagande i ett mer specificerat program kan förbättra en 
individs återhämtning på likvärdigt sätt. Utifrån detta kan det resoneras om 
återhämtningsträningsprogrammet och dess deltagare skulle gynnas ytterligare av 
att innehållet specificerades än mer. Återhämtningsträningsprogrammet 
innehåller exempelvis aspekter av mindfulness, stress och sömn, vilka inte direkt 
är relaterade till de återhämtningserfarenheter som är hämtade från REQ. Detta 
kan således göra att slutledning kring direkta effekter på 
återhämtningserfarenheter till följd av programmet effekter är något diffust. Det 
skulle vara av intresse att undersöka om ett mer avskalat och nischat program 
skulle generera ett annorlunda och potentiellt bättre resultat. I detta sammanhang 
är studien av Hahn et al. (2011) intressant att belysa, då denna 
återhämtningsfokuserade intervention bestående av en tvådagars-workshop kan 
anses mer komprimerad och nischad. Då de erhöll goda resultat för såväl 
återhämtningserfarenheter som upplevd stress kan det spekuleras ifall detta är 
tillräckligt för att nå likvärdiga resultat som i vår studie. Skillnaden mellan 
interventionerna ligger främst i att aktuellt återhämtningsträningsprogram är 
internetadministrerat och således kan göras mer tillgängligt. Det 
internetadministrerade formatet möjliggör även att deltagaren kan arbeta med 
programmet i sin vardag under ett antal veckor utan att kräva aktivt deltagande på 
en fysisk plats motsvarande en workshop. Vår studies resultat bidrar därmed med 
kunskap vilken breddar vetskapen om vilka interventioner som kan bidra till 
förändrade återhämtningserfarenheter.  
 
Populationen vid det längre stresshanteringsprogrammet inom iStress-projektet 
skiljer sig från den i vår studie, då dessa deltagare rapporterar svårare 
stressproblematik och högre andel sjukskrivning. Detta innebär att en slutsats inte 
bör tas gällande att ett tidsmässigt kortare och mer specificerat program generellt 
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är att föredra. Gällande de individer i Sverige som uppvisar en begynnande till 
lindrig stressproblematik ger denna studie däremot indikationer på att ett 
träningsprogram likt vårt kan premieras i syfte att utveckla återhämtning. Utifrån 
att återhämtning anses avgörande för att upprätthålla balanserade nivåer av stress 
över tid hos arbetande individer kan programmet teoretiskt minska risken för 
utveckling av klinisk stress (Sonnentag & Geurts, 2006). Detta är intressant ur ett 
kliniskt perspektiv, då ett komprimerat och internetadministrerat 
återhämtningsträningsprogram kan argumenteras vara resurseffektivt för såväl 
vård, som privatperson. Via sitt tillgängliga format kan också fler individer i 
Sverige nås. Eftersom sjukskrivning till följd av stressrelaterad ohälsa idag är en 
av de vanligaste orsakerna (Försäkringskassan, 2015) skulle deltagande i program 
likt detta potentiellt kunna verka preventivt, samt ge ekonomiska och 
resursmässiga besparingar på samhällsnivå. Eftersom ett samband och en 
medierande relation mellan återhämtning och välmående börjat belysas inom 
forskningen (Sonnentag et al., 2017), finns därtill potential att nå ytterligare 
hälsofördelar på individ- och samhällsnivå. Då studien ingår i ett pilotprojekt och 
enbart undersökt ett mindre stickprov, samt att relationen mellan återhämtning 
och välmående inte tydligt klarlagts, är det för tidigt att fastställa eventuella 
vinningar och fler studier krävs kopplat till en fördjupad förståelse för 
interventionen och dess positiva, såväl som potentiellt negativa effekter.  
 
Upplevd stress (DASS-7) 
Deltagarna i interventionsgruppen skattade efter fem veckors deltagande i 
återhämtningsträningsprogrammet signifikant lägre grad av upplevd stress mätt 
med DASS-7, i jämförelse med väntelista. En stor effektstorlek påvisades 
(d=0.80, 95% CI [0.21, 1.40]). Resultaten indikerar att de deltagare som tagit del 
av interventionsprogrammet upplever lägre grad av stress, vilket går i linje med 
studiens andra hypotes. Detta tolkas som att programmet, utöver att bidra till 
förbättrad återhämtning, även minskat deltagarnas upplevelse av stress i 
vardagen. En möjlig förklaring till detta finns att hämta i återhämtningens centrala 
roll för balans och skyddande effekt gentemot stressorer (Sonnentag & Geurts, 
2006). Som syns i Figur 2, uppvisas en tydlig nedgång för såväl intervention- som 
kontrollgrupp den andra veckan. Detta kan ses i ljuset av att en påskledighet inföll 
under just denna tidpunkt. Ledigheten kan ha skapat ökade möjligheter till 
återhämtning för individerna, oavsett grupptillhörighet. Förklaringen kan anses 
trolig eftersom kontrollgruppen sedan återgår till liknande nivåer av upplevd 
stress som vid vecka ett. Att interventionsgruppen däremot fortsätter att registrera 
lägre skattningar under efterföljande veckor kan ses som en indikation på att 
programmet har en inverkan på upplevd stress. Utöver detta sjunker frekvensen 
av deltagare med allvarligare grad av stress i interventionsgruppen, vilket kan 
utläsas i Tabell 4. En sänkning som inte sker i väntelistan, där en viss ökning av 
svårighetsgrad istället uppvisas. Dessa siffror kan med försiktighet tolkas som att 
deltagarna i kontrollgruppen försämrats något i sin stressproblematik under 
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projektets fem veckor. Det kan spekuleras att dessa utvecklats i en negativ riktning 
i enlighet med teorier om långvarig stress utan adekvat återhämtning (Sonnentag 
& Geurts, 2006). Om ett interventionsprogram likt detta kan hindra en sådan 
utveckling kan programmet argumenteras vara förebyggande. Den sjunkande 
frekvensen av allvarligare nivåer av stress hos interventionsgruppen kan vidare 
tolkas som ett tecken på att träningsprogrammet kan ha en viss inverkan på 
upplevd stressnivå. Önskvärt är att senare studier inom iStress-projektet fokuserar 
på att undersöka detta samband. 
 
Vid utvärdering av förändringar till följd av en intervention är begreppet klinisk 
signifikant förbättring relevant att belysa. Klinisk signifikant förbättring 
definieras av Jacobson och Truax (1991) utifrån två kriterier, där det första 
kriteriet beskrivs som ett gränsvärde mellan ohälsa och hälsa och således den 
punkt en individ behöver passera för att klassificeras som förbättrad utifrån en 
klinisk meningsfull grad. Det andra kriteriet benämns som reliable change och 
berör det index som mäter reliabiliteten av påvisade förbättringar från för- till 
eftermätningar. Utifrån deltagarnas rörelse mellan formulärets 
stressklassificeringar, exempelvis från mild till normal stress, under deltagandet i 
programmet skulle det vara av intresse att undersöka huruvida detta speglar en 
klinisk signifikant förbättring. Detta kompletterande mått skulle exempelvis 
kunna erbjuda möjligheten att bättre se eventuella variationer av förbättring inom 
stickprovet. En analys av klinisk signifikant förbättring skulle kunna bidra med 
mer tyngd till den spekulativa diskussionen gällande presenterade förändringar av 
skattningar på DASS-7 inom interventions- och kontrollgrupp. Att denna studie 
inte undersökt klinisk signifikant förbättring beror främst på att komplett data inte 
erhållits vid tillfälle för eftermätning. 
 
Aktuellt träningsprograms fyra inledande moduler var baserade på de fyra 
återhämtningserfarenheter hämtade från REQ, där vardera modul ämnade 
utveckla en specifik återhämtningserfarenhet. Programmets femte modul, 
utgjordes av en vidmakthållandeplan, där deltagaren uppmanades reflektera kring 
fortsatt arbete med återhämtning.  
 
Subjektivt upplevd livskvalitet (BBQ). 
Deltagarna i interventionsgruppen skattade efter ett fem veckors deltagande i 
återhämtningsträningsprogrammet signifikant högre grad av subjektivt upplevd 
livskvalitet mätt med BBQ (p< .05), i jämförelse med väntelista med måttlig 
effektstorlek (d=0.57, 95% CI [0.00, 1.13]). Dessa resultat påvisar att deltagarna 
anser sig ha en förbättrad livskvalitet efter fem veckors deltagande i programmet. 
Utifrån studiens design, där kontrollgrupp inte deltog i interventionen, samt en 
kontroll för gruppernas förmätningsvärden kan slutledning dras att det var just 
deltagandet i återhämtningsträningsprogrammet som genererade påvisad effekt. 
Det verkar som att deltagarna i interventionsgruppen, via programmets hjälp, 
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kunnat påverka aspekter i och förhållningssätt till sin vardag och därigenom 
uppnått en bättre upplevelse av livskvalitet.  
 
Inom forskningen finns enbart ett fåtal studier som undersökt samband mellan 
återhämtningserfarenheter och aspekter vilka liknar subjektivt upplevd 
livskvalitet (Lee et al., 2016; Moreno-Jiménez et al; 2009), där positiva samband 
dock påvisats. Detta potentiella samband kan vara av intresse att undersöka senare 
i iStress-projektet, men då studien genomförs som en del av ett pilotprojekt var 
ambitionen att initialt undersöka om deltagande i programmet ens kan påverka 
livskvalitet utan att hypotisera om riktning eller eventuellt samband. Då resultaten 
tyder på att deltagande i vårt program gett förbättrade skattningar av livskvalitet 
är det möjligt att ett samband mellan återhämtning och livskvalitet kan föreligga. 
Det kan exempelvis resoneras kring att återhämtningserfarenheter till stor del kan 
påverka en individs fritid, eller dennes förhållningssätt till olika aspekter av livet. 
Skattningar på de olika items som utgör BBQ kan därigenom tänkas höjas och 
generera en rapportering av ökad livskvalitet. Om så föreligger är som nämnt inte 
möjligt att uttala sig om. Utifrån studiens randomiserade kontrollerade design kan 
dock klarläggas att en internetadministrerad och vägledd 
återhämtningsintervention kan förbättra den subjektivt upplevda livskvaliteten. 
Studiens resultat ger därför ett betydelsefullt och intressant bidrag för den vidare 
forskning som krävs för förståelsen kring hur återhämtning och livskvalitet hänger 
samman.  
 
Återhämtningsträningsprogrammet innehåller vissa övningar, vilka syftar till att 
deltagaren skall lokalisera egna värderingar kopplat till olika livsområden, samt 
upprepat skatta hur väl hen går i värderad riktning. Vidare uppmuntras deltagaren 
vid flertal tillfällen uppskatta hur stor del av dennes livsutrymme som upptas av 
olika områden. Det är troligt att denna typ av övningar skapat en ökad förståelse 
hos individen för hur denne lever sitt liv och vilka beteendeförändringar som kan 
vara lämpliga för att förbättra sin upplevelse av vardagen. Dessa inslag kan tänkas 
ha bidragit till påvisad ökning av subjektivt upplevd livskvalitet hos 
interventionsgruppen. Om interventionsgruppens höjda livskvalitet vidhålls efter 
tid går i nuläget inte att veta, utan är en fråga vid projektets planerade 
uppföljningsmätningar vid en, tre och tolv månader.  
 
Vid tillfället för förmätning speglar båda gruppernas medelvärden en livskvalitet 
tillhörande en icke klinisk population. Detta utifrån det gränsvärde på 52.5 poäng 
som tillhör BBQ (Frykheden, 2014), vilket således tolkas som att båda grupperna 
uppvisa en god livskvalitet. Detta anses förväntat utifrån studiens population. Det 
kan dock spekuleras om en förbättring är svårare att uppnå utifrån förhållandevis 
höga värden vid utgångsläget. Trots detta uppvisas en signifikant förbättring till 
fördel för interventionsgruppen, även om kontrollgruppens medelvärde vid 
eftermätning fortfarande speglar en god livskvalitet. Utifrån nämnt resonemang 
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kan interventionsgruppens förbättring troligen tillskrivas deltagandet i 
programmet samt återhämtningens relation till välmående och livskvalitet.   
 
Behandlingsföljsamhet 
Vid tillfället för statistiska analyser hade deltagarna i interventionsgruppen 
påbörjat olika antal moduler. Samtliga deltagare hade påbörjat programmets 
fjärde modul och majoriteten hade fått tillgång till den avslutande femte. Även 
fast samtliga deltagare inte slutfört programmet återfinns signifikant högre 
skattningar av återhämtningserfarenheter och livskvalitet inom 
interventionsgruppen. En potentiell förklaring är att den fjärde modulen 
tillgängliggjorts för alla deltagare, vilket är den sista modul som aktivt riktar sig 
mot att utveckla återhämtning. Programmets sista modul utgörs av en 
vidmakthållandeplan ämnad att befästa programmets erhållna erfarenheter. Det är 
därigenom möjligt att deltagarna tagit del av de aspekter av programmet som de 
behöver för att utveckla återhämtning och livskvalitet redan i samband med modul 
fyra. Vidare är det möjligt att programmets resultat, gällande förbättrad 
återhämtning och livskvalitet, blev än starkare som följd av den femte modulens 
innehåll och syfte. Fler studier och större urval krävs för att utröna det antal 
moduler som är bäst för att nå gynnsam effekt. En grundläggande anledning till 
att samtliga deltagare inte slutfört programmet är att fördröjning till viss del tilläts, 
då hänsyn togs till den stresskänslighet som generellt rapporterats hos individer 
med rapporterad stressproblematik (Almén, 2017). Utifrån att fördröjda deadlines 
påvisats påverka utfall negativt (Andersson, 2015), kan senare studier även 
undersöka programmet utifrån striktare förhållningssätt. Utifrån denna studies 
syften och tillräckligt goda följsamhet behöver dock inte detta ses som ett 
märkbart problem. Att följsamheten beskrivs vara god bör beaktas utifrån 
definitionen av följsamhet som enbart påbörjad modul. Att följsamheten beskrivs 
vara god bör beaktas utifrån denna uppsats definition av följsamhet som enbart 
påbörjad modul. Detta är något att beakta vid eventuell jämförelse med annan 
studies behandlingsföljsamhet, vilken utgår från en annorlunda och kanske 
mindre generös definition.   

Metoddiskussion 

Mätinstrument.  
I studien användes en version av formuläret REQ som blivit anpassat och översatt 
för att passa tidigare studier inom iStress-projektet. Gerhardsson (2017) 
undersökte en klinisk population med hög andel sjukskrivning och fann att det 
anpassade formuläret hade god intern konsistens för samtliga index, förutom 
index för avslappning som uppvisade en Chronbachs alpha på .63. Indexets värde 
speglar en relativt låg intern konsistens och det kan därför ifrågasättas om den 
anpassade versionen borde ha använts i denna studie. Olika rapporter har 
framhållit varierade värden för vad som anses tillförlitligt nog för att spegla en 
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god intern konsistens, där en spridning mellan .70-.95 rapporterats (Tavakol & 
Dennick, 2011). Värden över .60 anses dock generellt godtagbara vid initial 
forskning (Nunnally, 1967), vilket motiverat att formuläret återanvänts i denna 
studie. Almén et al. (in press) har efter Gerhardssons (2017) studie validerat en 
svensk version av REQ i en icke klinisk population och funnit god psykometrisk 
data för sin version. Då Almén et al. (in press), funnit bättre psykometrisk data 
kan deras version med fördel användas vid studier av subkliniska populationer 
likt vår. Dock kom inte versionen av Almén et al. att användas i vår studie på 
grund av projektets startpunkt.  

För studiens analys av upplevd stress användes en subskala från formuläret 
DASS21, vilken benämns som DASS-7. Denna subskala för stress har till 
författarnas kännedom inte validerats enskilt, vilket gör att en viss försiktighet bör 
kopplas till tolkning av dessa resultat. DASS21, där den använda subskalan 
inkluderas, har uppvisat god konstruktvaliditet (Henry & Crawford, 2005). Därtill 
har gränsvärden utvecklats för formulärets respektive subskala, vilket möjliggör 
och förenklar användningen av en enskild skala. Vidare har DASS-7 använts 
tidigare i iStress-projektet, varför vi sammantaget valde att använda samt 
analysera resultat från detta formulär. 

För mätning av de beroende variablerna användes uteslutande olika 
självskattningsformulär. Att komplettera dessa formulär med andra typer av mått 
kan ge en mer reliabel bild av förändrade återhämtningserfarenheter samt 
subjektivt upplevd livskvalitet (Podsakoff et al., 2003). Utifrån projektets 
utformning och internetadministrerade upplägg var dock självskattningsformulär 
det alternativ som ansågs bäst lämpat och praktiskt genomförbart. 

Intern validitet.  

I diskussionen om hållbarhet för en studies slutsatser är begreppet intern validitet 
centralt (Field, 2013). Utifrån denna studies randomiserade, kontrollerade design 
anses våra slutsatser vara relativt skyddade mot ett flertal vanliga hot mot den 
interna validiteten (Campbell, 1957; Parker, 1993). Via sin natur är RCT den 
design som lämpar sig bäst för interventionsstudier likt denna (Armitage, 1982). 
Genom att vi använde oss av en kontrollgrupp i form av en väntelista möjliggörs 
uttalanden kring att det var interventionsprogrammet som förklarar uppvisade 
effekter. Att vi dessutom använder ANCOVA som analysmetod gör att vi har 
kontroll över bland annat initiala skillnader på individnivå mellan grupperna samt 
inomgruppsvariansen, vilket ger vidare tyngd till våra slutsatser. Trots detta 
kvarstår vissa metodologiska tillkortakommanden. 
 
Initialt eftersträvades fler deltagare. Studiens slutgiltiga deltagarantal bedöms 
vara acceptabelt, men viss försiktighet bör övergripande tas gällande tolkning av 
resultaten utifrån att stickprovsstorleken fortfarande kan anses vara relativt lågt. 
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Med färre deltagare ökar risken att påvisa missvisande resultat till följd av 
slumpmässiga faktorer (Friedman, Furberg & DeMets, 2010). Inom iStress-
projektet kommer programmet senare i höst testas med en påfyllnad av deltagare, 
vilka sammanslagna med dessa kommer ge ytterligare grund för att utvärdera 
programmets effekter. 
 
Interventionsgruppens deltagare hade vid tillfället för eftermätning slutfört olika 
antal moduler. Studiens resultat speglar således ett fem veckors deltagande i 
träningsprogrammet oberoende av antal moduler, snarare än ett genomförande av 
programmets samtliga delar. Det är därav inte möjligt att utifrån denna studie 
uttala sig om själva programmet i sin helhet fungerar. Valet att se till fem veckors 
deltagande i interventionsprogrammet motiveras utifrån frågeställningens 
karaktär och examensarbetets praktiska ramar. Att kräva ett slutfört program för 
samtliga deltagare hade även det inneburit metodologiska brister, vilket vidare 
ligger till grund för valt tillvägagångssätt. Då majoriteten av deltagarna inom 
interventionsgruppen påbörjat programmets sista modul ges dock en viss 
indikation på att programmet i sin helhet är verksamt. Vidare kan det 
argumenteras att deltagarna i interventionsgruppen inte erhållit en likvärdig 
behandling eftersom de slutfört olika antal moduler vid eftermätning. En viktig 
aspekt att bemöta vid bedömning av en interventionsstudies interna validitet är 
om något skett under interventionen som skapat en variation mellan deltagarna 
utifrån externa faktorer (Dunbar-Jacob, 2012). Bortsett från att deltagare inom 
interventionsgruppen genomfört olika antal moduler innehåller 
återhämtningsträningsprogrammet små variationer, då modulerna genomfördes 
på samma plattform under samma tidsperiod. Även om deltagarna tilldelades 
skilda kontaktpersoner har forskning visat att detta inte verkar spela en betydande 
roll för effekten (Andersson, 2015). Kontaktpersonerna eftersträvade därtill, i ett 
försök att åstadkomma jämförbar kontakt, att skriva en tredjedels A4 vid sina 
återkopplingar till de olika deltagarna. Det förekom däremot en viss variation 
gällande mängd och typ av kontakt mellan deltagare och kontaktperson, då vissa 
deltagare exempelvis oftare sökte kontakt eller ställde fler frågor än andra. Vissa 
deltagare fick ett flertal påminnelser och därför en mer kontinuerlig kontakt från 
kontaktpersonen, ibland av mer tydligt uppmanande karaktär. Andra deltagare 
behövde inget ytterligare bemötande än det grundläggande som var inplanerat i 
interventionen. Deltagarna har även i vissa fall tillåtits en fördröjning med vissa 
moduler utifrån yttre omständigheter i deras vardag, vilket skapat ett längre 
tidsspann för en modul. Hur dessa mindre skillnader kan ha påverkat resultat är 
svårt att utröna och kan således ses problematiskt. Med studiens syfte i åtanke, 
samt att individanpassning och viss flexibilitet vanligtvis förekommer vid 
internetstudier (Andersson, 2015), är detta dock att förvänta.  
 
Genom att testa och mäta en variabel vid upprepade tillfällen finns möjligheten 
att förändring i den beroende variabeln sker till följd av själva mätningen, snarare 
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än interventionsprogrammet i sig. Utifrån detta kan argumenteras att en 
missvisande effekt uppstår till följd av de frågeformulär som studiens deltagare 
ombeds administrera innan, under och efter interventionen (Campbell, 1957). 
Administrering av formulär kan göra att en deltagare exempelvis funderar och 
reflekterar över sina egna beteenden i högre utsträckning. I denna studie 
genomfördes veckomätningar i såväl interventions- som kontrollgrupp av 
formuläret DASS-7, samt en mellanmätning av REQ. Resterande formulär 
registrerades enbart vid för- och eftermätning. Vid för- och eftermätning 
administrerades dessutom formulär riktade mot varierade problemområden, vilket 
minskar troligheten att deltagaren skulle vara reaktiv mot just formulären REQ 
och BBQ.  Självskattningarna av dessa två mått utgör utifrån dessa resonemang 
en mycket liten aspekt i förhållande till programmet och kan inte antas förklara 
någon betydande del av effekterna för ökade återhämtningserfarenheter och bättre 
livskvalitet. Eftersom DASS-7 registreras veckovis kan en viss problematik 
utifrån dessa resonemang uppstå, vilket försvagar den interna validiteten gällande 
just dessa resultat. Däremot kan vecko- samt mellanmätning anses vara en 
avsiktlig och psykoedukativ del av interventionen, då deltagarna själva kan följa 
sin utveckling grafiskt.  
 
Resultaten kan vidare problematiseras utifrån frågan huruvida effekten beror på 
deltagarens förväntan på interventionen eller själva deltagandet. De individer som 
sökt sig till projektet, vilket uttryckligen handlar om att lära sig mer om och träna 
återhämtning, kan antas ha lokaliserat ett behov av att utveckla återhämtning samt 
tagit ett beslut om förändring. Oundvikligen påverkar dessa intentioner 
deltagarens förväntningar på att återhämtning kan komma att förbättras genom 
interventionsprogrammet. En positiv effekt kan uppstå som konsekvens av dessa 
förväntningar. Om det är förväntan på programmet eller själva deltagandet i 
programmet som utgör uppvisad effekt kan således inte klargöras, vilket är ett 
oundvikligt dilemma vanligt förekommande i interventionsstudier (Flannelly, 
Flannelly & Jankowski, in press). Att förväntningar likt dessa inte förekommer i 
kontrollgruppen kan inte heller uteslutas, då de lovats genomgå interventionen vid 
ett senare tillfälle. Alternativet att inte erbjuda någon senare behandling och 
därigenom minimera förekomsten av förväntningar hos kontrollgruppen är dock 
sammankopplat med etiska ifrågasättanden (Nicholson, 2012), och övervägdes 
därför inte i projektet.  
 
I utvärderingen av den interna validiteten bör även studiens bortfall belysas. 
Under programmets gång förekom avhopp under första och andra veckan, vilket 
motsvarar ett avhopp på ungefär 13%. Detta kan bedömas som generellt lågt 
utifrån de 21% som är vanligt förekommande vid internetadministrerade 
interventionsstudier (Wantland, Portillo, Holzemer, Slaughter, & McGhee, 2004). 
Vid eftermätningstillfället skedde ytterligare bortfall i form av deltagare som inte 
besvarat eftermätning vid tillfället då data exporterades. Därigenom kan ett 
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slutgiltigt bortfall på 23% för analys av återhämtningserfarenheter och upplevd 
livskvalitet rapporteras bland de initialt inkluderade, vilket går i linje med övrig 
internetadministrerad interventionsforskning. Utifrån detta kan bortfallet anses 
vara på en förväntad nivå och således acceptabel för att uttala sig om resultaten. 
De deltagare som inte rapporterat vid tillfället då data exporterades, förväntas 
genomföra eftermätningen senare. Dessa kommer då inkluderas i den 
övergripande studie som genomförs för att utvärdera programmet, varpå de inte 
direkt klassificeras som avhopp. När data exporterades för analys kopplat till 
formuläret DASS-7 var andelen bortfall något högre, 29%. Att svarsfrekvensen 
är något längre kan tänkas bero på att den veckovisa administrationen kräver 
tätare ansträngning av deltagarna. Att andelen ändå är förhållandevis hög kan 
tänkas bero på formulärets korta format, vilket var ett aktivt val vid design av 
studien för att minska risken för höga bortfall.   
 
Vid tillfället för statistiska analyser hade deltagarna hunnit genomföra olika antal 
moduler, vilket innebär att eftermätningen ses som en ögonblicksbild av de 
deltagare som registrerat samtliga formulär. I kombination med stickprovets 
förhållandevis lilla storlek ansågs det inte motiverat att genomföra fullskaliga 
analyser av studiens bortfall. Detta gör att vi inte försöker eller bör uttala oss om 
eventuell systematik i bortfallen.  

Extern validitet 

Extern validitet beskriver med vilken säkerhet en studies slutsatser kan 
generaliseras till en större population eller andra miljöer än de som undersökts 
(Campbell, 1957; Parker, 1993). Då studien är en del av ett pilotprojekt finns 
naturliga svårigheter med att fånga den tilltänkta populationen, vilket påverkar 
resultatens generaliserbarhet.  
 
I studiens bedömningsfas uppstod vissa utmaningar med att fånga individer vilka 
upplevde begynnande till lindrig stressproblematik. Ett flertal av de som anmälde 
intresse till studien, rapporterade i samband med detta svårare stressrelaterad 
och/eller annan typ av ohälsa. Dessa bedömdes utifrån registrerade 
självskattningsformulär inte lämpade för bedömningsprocessens andra steg, då de 
avvek från tilltänkt population utifrån grad av svårighet. Förutbestämda 
exklusionskriterier underlättade således processen att inkludera individer med 
lindrigare stressrelaterad ohälsa. Utifrån den klassificering av stressnivå som 
genomförts utifrån skattade medelvärden på DASS-7, indikeras att majoriteten av 
deltagarna som slutligen inkluderats i studien placeras i nivå med normal till mild 
stress. Denna fördelning signalerar att vår studie lyckats fånga en population med 
begynnande till lindrig stressproblematik. Carvallo och Christensson (2018) 
påvisar dock i sin examensuppsats förhållandevis höga medelvärden för studiens 
initialt inkluderade deltagare gällande olika formulär för utmattning. Utifrån detta 
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skulle stickprovet snarare uppvisa en stressproblematik av lindrig till måttlig 
karaktär, vilket avviker från den population studien ämnade fånga. Det föreligger 
således en problematisk diskrepans och studiens förmåga att fånga tilltänkt 
population kan inte anses vara fastlagd. 
 
För att hantera utmaningen att fånga avsedd population genomfördes, i ett tidigt 
skede, en korrigering av projektets annonsering, där större betoning lades på att 
upplevd stress kunde vara övergående eller av lindrig karaktär, samt att personen 
skulle vara intresserad av att lära sig mer om återhämtning. Detta innebär att en 
individ kunde inkluderas utifrån ett motiverat intresse för att lära sig om 
återhämtning, men utan att uppvisa en stressproblematik. Att även inkludera 
denna målgrupp med enbart ett intresse för återhämtning kan anses problematiskt, 
då svårighet med vilken population vi kan uttala oss om uppstår till följd av detta. 
Valet att även inkludera de intresserade var främst ett försök att fånga individer 
vilka inte såg sin stressnivå som skäl till att söka hjälp. Under de initiala 
telefonintervjuerna förekom även individer som uttryckte nämnt intresse, vilket 
föranledde att projektkoordinatorn valde att göra det aktuella tillägget i 
inklusionskriteriet. Av de initialt inkluderade förekom enbart enstaka deltagare 
vilka identifierade sig mer med intresse än en pågående stressproblematik. 
Däremot uttryckte dessa en tidigare förekomst av klinisk stressproblematik och 
en önskan att motverka en återkomst av denna. Detta leder till att de få individer 
som inkluderats utifrån ett uttryckt intresse i denna studie kan menas 
överensstämma med den initialt tilltänkta med begynnande till lindrig 
problematik. Senare studier av programmet inom iStress-projektet bör se över 
inklusionskriteriet gällande intresse för att förtydliga populationen och således 
gynna den externa validiteten. 
 
Problem med vilken population resultaten kan förlängas till kan utifrån dessa 
olika aspekter belysas. En variation mellan individer utan upplevd 
stressproblematik som enbart uttrycker intresse för återhämtning, till individer 
med klinisk stress och tidigare utmattningsproblematik återfinns inom studiens 
stickprov. Då individerna med enbart ett intresse var få till antalet, samt att dessa 
uttryckte en tidigare stressproblematik kan stickprovet generellt menas spegla en 
population med begynnande till lindrig stressproblematik. Den variation som trots 
detta föreligger innebär att populationen vår studie ämnar uttala oss om är bredare 
än eftersträvat, där tvetydigheter i bedömningsprocessen och 
informationsspridningen inför projektstart kan anses vara orsaken. Eftersom 
studien är en del av ett pilotprojekt har möjligheten att förfina urvalsprocessen 
varit begränsad och denna uppsats bör därmed beaktas som ett första steg i arbetet 
mot att utveckla interventioner för individer med en subklinisk stressrelaterad 
problematik. Vidare studier behövs för att specifikt undersöka vilka populationer 
programmet fungerar för.  
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Att individer själva sökte deltagande i studien innebär att en viss skevhet kopplas 
till populationen utifrån att potentiella deltagare har olika förutsättningar för 
deltagande i ett program likt detta. Urvalsprocessens utformning kan exempelvis 
öka chansen att få motiverade deltagare, vilket i förlängningen dock innebär att 
individer som inte orkat genomgå̊ processen missas. Det är därför en risk att 
studien premierar individer med hög uthållighet, vilket inte behöver vara 
representativt för individer som upplever stress (Åsberg et al., 2010). Stickprovets 
representativitet gentemot den större populationen kan utifrån detta 
problematiseras.  
 
I Tabell 1 framkommer att en stor andel av deltagarna är kvinnor, samt individer 
med flera år på högskola eller universitet. Frågan huruvida resultaten kan 
generaliseras till exempelvis män, eller individer utan högre utbildningsnivå är 
därför motiverad. Forskning har dock påvisat att kvinnor i högre utsträckning än 
män söker hjälp för stressrelaterad ohälsa (Stenbeck & Persson, 2006; Wigner, 
Hange, Björkelund & Ahlborg, 2015). Det har också visat sig vara mer vanligt att 
individer med eftergymnasial utbildning drabbas av stressrelaterad ohälsa till 
följd av psykisk påfrestning på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016; Statistiska 
centralbyrån, 2017). De vanligaste yrkeskategorierna är då inom hälso- och 
sjukvård, utbildning och omsorg (Arbetsmiljöverket, 2016). Vidare är den 
åldersgrupp med högst frekvens av stressrelaterad problematik i Sverige mellan 
30–49 år, vilket även framkommer i en observationsstudie inom svensk 
primärvård (Wigner et al., 2015). Då dessa siffror speglas i studiens stickprov kan 
det trots allt argumenteras att resultaten kan förlängas till den större populationen 
som återfinns i kliniska sammanhang relativt väl.  

Slutsatser 

Genom studien framkommer att grad av återhämtningserfarenheter (mätt med 
REQ och index för psykologisk distans, avslappning, bemästring och kontroll) 
kan ökas av ett fem veckors deltagande internetadministrerat och väglett 
återhämtningsträningsprogram baserat på KBT. Deltagande i programmet har 
även bidragit till en lägre grad av upplevd stress mätt med DASS-7. Därtill 
påvisades en ökad grad av subjektivt upplevd livskvalitet (mätt med BBQ) som 
en effekt av deltagande i programmet. Resultaten stödjer tidigare empirisk 
forskning (Sonnentag el al., 2017) och bidrar via sitt internetadministrerade och 
återhämtningsspecificerade format till att bredda kunskapen om vilka 
interventioner som kan vara verksamma för ökad återhämtning. Indikationer ges 
kring att deltagande i programmet kan premieras för individer med begynnande 
till lindrig stressproblematik och att detta potentiellt kan inverka på de negativa 
effekter som uppstår av långvarig stress utan adekvat återhämtning. Detta 
motiverar till vidare forskning som med fördel fördjupat kan utvärdera 
programmet, samt relationen mellan individers återhämtning och välmående. 
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Förslag till vidare forskning 

Ett inledande förslag gällande framtida forskning är att bättre realisera ambitionen 
att fånga en population med individer vilka upplever begynnande till lindrig 
stressrelaterad ohälsa. Om detta sker framgångsrikt skulle resultaten kunna 
generaliseras i större utsträckning, samt leda till slutsatser av mer klinisk 
användbar karaktär. Förslagsvis bör aspekter kopplat till informationsspridning 
samt bedömningsprocess förfinas i kommande studier inom iStress-projektet.  
 
För att erhålla mera kraftfulla och hållbara resultat efterfrågas studier med större 
stickprovsstorlek. Den planerade övergripande studien inom iStress-projektet 
kommer vara ett exempel på en sådan studie, då deltagarantalet planeras vara 
högre. Därtill önskas att ytterligare högkvalitativa studier undersöker 
liknande träningsprogram. Framtida studier inom iStress-projektet kan utvärdera 
återhämtningsträningsprogrammets innehåll och moduler för att förfina 
programmet och uppnå gynnsammast effekt. Ytterligare ett intresseområde är att, 
utifrån exempelvis demografiska variabler eller låga ingångsvärden på REQ, 
undersöka om vissa individer tenderar att bli bättre hjälpta av programmet än 
andra.  
 
Utöver att eftersträva en tydligare population är det även av intresse att studera en 
delvis annorlunda. En möjlighet är att undersöka om ett fem veckors deltagande i 
träningsprogrammet kan påverka återhämtningserfarenheter och upplevd 
livskvalitet hos exempelvis studenter, vilka rapporterar begynnande till lindrig 
stressrelaterad ohälsa. Detta skulle innebära att bortse från inklusionskriteriet 
kring anställning, och även frångå trenden att fokusera på arbetsrelaterad stress 
och därmed hypotetiskt likställa denna med en studierelaterad. Om goda resultat 
replikeras i upprepade studier kan det vara aktuellt att på längre sikt implementera 
internetadministrerade och återhämtningsfokuserade program inom verksamheter 
som exempelvis företagshälsovård, primärvård och studenthälsovård. I en 
tillämpad miljö kan utvärdering och kvalitetssäkring av träningsprogram ske i sina 
naturliga sammanhang, där det också kan vara möjligt att se till längre perspektiv. 
Detta slag av effectiveness-studie är som nämnt aktuellt först när upprepade 
resultat påvisat att ett program fungerar för ökad återhämtning.  
 
En i studien återkommande uppmaning är vidare undersökning av de potentiella 
samband mellan återhämtning och olika former av välmående som börjat belysas 
inom empirin (Sonnentag et al., 2017). Detta för att studera huruvida återhämtning 
bidrar till förbättrade stressymptom och/eller annan typ av ohälsa, alternativt om 
en omvänd relation föreligger. Denna studie belyser att subjektivt upplevd 
livskvalitet kan gynnas av återhämtningsträningsprogrammet och Carvallo och 
Christensson (2018) har hittat signifikanta resultat kopplat till upplevd stress samt 
ångest/oro. Indikationer på återhämtning som en potentiell förändringsmekanism 
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för stress och välmående ges utifrån detta. Vid utveckling av programmet är det 
önskvärt att undersöka dessa processer, via exempelvis mediationsstudier, för att 
kartlägga hur programmet kan främja hälsoeffekter på individnivå och i så fall hur 
dessa förändras som en relation av varandra. Utifrån återhämtningens teoretiska 
roll kopplat till utveckling av långvarig, problematisk stress kan denna typ av 
studier därtill indikera programmets preventiva potential. En naturlig svårighet 
återfinns dock kopplat till undersökning av prevention, då ovisshet kring hur den 
naturliga utvecklingen ter sig aldrig kan uteslutas. I denna studie belyses svaga 
tecken på en ökad svårighetsgrad av upplevd stress hos väntelistan, vilka kan 
tolkas som en indikation på preventiva effekter. Dessa bör givetvis hanteras med 
ytterst stor försiktighet. För att kunna påvisa starkare indikationer krävs bland 
annat större stickprov samt studier av mer longitudinell karaktär.  
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