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Sammanfattning  
För att möta ett växande behov av tillgänglig hjälp för studiestressproblematik vid 
högskolor och universitet kan självhjälp som behandlingsform vara viktig att testa. Om 
självhjälp visar sig vara fungerande skulle det kunna öka psykisk stabilitet, reducera 
risken för psykisk ohälsa, reducera avhopp och minimera sjukskrivningar hos studenter. I 
denna pilotstudie undersöktes effekten av deltagandet i ett textbaserat självhjälpsprogram 
utifrån kriterierna: perfektionism, prokrastinering, oro och livskvalitet, följsamhet och 
nöjdhet. Interventionen bestod av fem moduler för deltagarna att arbeta sig igenom under 
5-7 veckor med minimal terapeutassistans. Rekrytering av undersökningsgruppen skedde 
under vår- och höstterminen 2018 bland studenter vid ett universitet i Sverige. Nitton 
deltagare tackade ja till att delta i studien varav 11 inkom med såväl för- som 
eftermätningar.  
    Beroende t-test visade signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning för 
utfallsmåtten prokrastinering (IPS (d=1.0)) och oro (GAD-7 (d=0.7)). För resterande 
utfallsmått för perfektionism (FMPS-PS, FMPS-CM) och livskvalitet (BBQ) uppvisades 
inga signifikanta skillnader. Följsamheten var låg, flertalet deltagare genomförde endast 
programmet till någon del. Uppfattningen fångades av CSQ-8 och visade att deltagarna 
till största delen var nöjda. Resultaten i pilotstudien ger argument för fortsatt studerande 
av självhjälp för studiestress och öppnar upp för en vidareutveckling av programmet i 
fokus, till exempel i form av en större kontrollerad studie med ökad terapeutassistans.  
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Abstract 
 

För att möta ett växande behov av tillgänglig hjälp för 
studiestressproblematik vid högskolor och universitet kan självhjälp som 
behandlingsform vara viktig att testa. I denna pilotstudie undersöktes effekten av 
deltagandet i ett textbaserat självhjälpsprogram utifrån kriterierna: 
perfektionism, prokrastinering, oro och livskvalitet, följsamhet och nöjdhet. 
Interventionen bestod av fem moduler för deltagarna att arbeta sig igenom under 
5-7 veckor med minimal terapeutassistans. Nitton deltagare från ett universitet 
tackade ja till att delta i studien varav 11 inkom med såväl för- som 
eftermätningar.  

Beroende t-test visade signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning 
för utfallsmåtten prokrastinering (IPS (d=1.0)) och oro (GAD-7 (d=0.7)). För 
resterande utfallsmått för perfektionism (FMPS-PS, FMPS-CM) och livskvalitet 
(BBQ) uppvisades inga signifikanta skillnader. Följsamheten var låg, flertalet 
deltagare genomförde endast programmet till någon del. Uppfattningen fångades 
av CSQ-8 och visade att deltagarna till största delen var nöjda. Resultaten i 
pilotstudien ger argument för fortsatt studerande av självhjälp för studiestress 
och öppnar upp för en vidareutveckling av programmet i fokus, till exempel i 
form av en större kontrollerad studie med ökad terapeutassistans.  
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Kognitiv beteendeterapeutisk självhjälp för att hantera studiestress – en 
pilotstudie av ett självhjälpsprogram med minimal terapeutassistans i 
universitetskontext  
 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de mest frekvent använda 
behandlingsformerna i Sverige och har ett starkt stöd för olika typer av 
problematik relaterad till psykisk ohälsa (Andersson, Bergström och Lindefors, 
2009; Andersson, 2018). Även om stödet är gott är detta endast en av grunderna 
på vilket valen av behandling vilar. I Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 
2017) betonas även kostnadseffektivitet, hög tillgänglighet och kontinuitet till 
vad som avser god vård och behandling. Av bland annat dessa anledningar 
behöver ständigt nya former av behandlingsprogram utformas och testas i jakten 
på att möta de behov som finns i dagens samhälle. I denna studie befinner sig ett 
sådant nyutvecklat självhjälpsprogram i fokus, kallat Att hantera studiestress – 
ett självhjälpsprogram i studiesituationen. Programmet är ett textbaserat 
självhjälpsprogram som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund och som 
riktar sig till högskole- och universitetsstuderande som upplever en hindrande 
studiestress. Programmet i fråga har aldrig tidigare studerats eller provats i sin 
helhet då det är särskilt framtaget för denna studie. Studien är av 
inomgruppsdesign och har ett kvantitativt upplägg med för- och eftermätning av 
deltagarens upplevda studiestress definierat utifrån perfektionism, 
prokrastinering, oro och påverkan på livskvalitet. Självhjälpsprogrammet för 
studiestress bygger på teorier om perfektionism och prokrastinering, varför en 
redogörelse kommer att göras för dessa båda områdes kopplingar till begreppet 
studiestress. Därefter sker en genomgång av tidigare forskning avseende KBT-
behandling vid dessa båda problemområden och deras associerade psykiska 
ohälsa. Vidare kommer forskning kring olika former av självhjälp med eller utan 
terapeutassistans att beröras. I studien ställs frågor om deltagarnas följsamhet av 
programmet i den givna kontexten, om en följsamhet, helt eller delvis, resulterar 
i förbättring avseende självskattad studiestress, samt om deltagarnas uppfattning 
av programmet och den hjälp de fått. 
 

Teoretisk bakgrund 
 
Studiestress 

Begreppet stress har kritiserats för att användas lite slarvigt och på ett 
tämligen oprecist och mångtydigt sätt men verkar trots detta att fylla sin 
funktion (Almén, 2017). Lazarus och Folkman (1984) definierade psykologisk 
stress som en särskild relation mellan en individ och dess omgivning, som 
karaktäriseras av att individen övertrasserar sina resurser och på så vis sätter sitt 
välmående i fara. Stressmodellen enligt Lazarus och Folkman är transaktionell, 
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där upplevd stress är en transaktionsprocess mellan person och miljö. En 
liknande definition ger Perski, Hallman, Lisspers, Burell och Setterlind (2002) 
som beskriver stress som ett tillstånd då en individs resurser och de 
belastningarna individen utsätts eller utsätter sig själv för kommer i obalans.   

Almén (2017) redogör för stressbegreppet genom att dela upp det i dess 
beståndsdelar: stressorer och stressresponser. Stressorer kan vara situationer 
eller händelser utanför eller inom en individ som triggar stressresponser. 
Exempelvis kan en oroande tanke eller ett obehag i kroppen så väl som en yttre 
situation vara stressande. Vid studiestress blir den naturliga stressorn studier, 
exempelvis situationer då man just ska sätta sig med sina egenstudier, sitta under 
en tid och läsa kurslitteratur, tentamenssituationer, presentationer, skrivarbeten 
eller tankar om studier. 

Huruvida en situation blir en stressor eller inte bestäms av responsen, det 
vill säga reaktionen eller beteendet. Stressresponser, menar Lazarus och 
Folkman (1984), är av psykologisk och fysiologisk art och sker som ett svar på 
stimuli som rubbar kroppens balans (homeostas) och skapar ojämvikt (allostas). 
Stressresponser kan komma från såväl yttre som inre faktorer. En faktor kan 
utgöra både stressrespons och stressor.  

Ur ett allmänt topografiskt KBT-perspektiv skulle man kunna tala om 
stressresponser i termer av fysiologiska stressreaktioner, stresstankar, 
stresskänslor och stressbeteenden. Fysiologiskt handlar stressreaktionen om ett 
påslag i det autonoma nervsystemets sympatikusfunktion. Hjärtats frekvens ökar 
i syfte att öka syretillförseln till de muskler som behövs för att hjälpa oss ur den 
hotfulla situationen. Resultatet blir att en rad olika fysiologiska reaktioner så 
som anspänning, högt blodtryck, orolig mage, hjärtklappning och yrsel, visar 
sig. Vanliga kognitiva stressresponser är orostankar, katastroftankar, 
värdelöshetstankar, hopplöshetstankar och dikotomt tänkande (Almén, 2017). I 
samband med stress i studiesituationen handlar ofta tankarna om att misslyckas 
med studierna, att inte göra tillräckligt bra ifrån sig eller att resultatet måste bli 
perfekt. 

Känslomässigt är oro, ångest, rädsla, skam, skuld och ilska vanligt 
förekommande stressresponser och när det kommer till stressbeteenden är det 
vanligt med undvikandebeteenden såsom passivitet, tillbakadragenhet, missbruk 
eller att vi tullar på sömnen och försöker möta stressen med kompensatoriska 
beteenden (Almén, 2017). Vid studiestress yttrar sig detta bland annat i att 
studenter skjuter upp studerandet eller överarbetar sina studier. Ofta kan man se 
att dessa beteendemönster avlöser varandra. 

Almén (2017) redogör vidare för begreppet stressymptom som ytterligare 
en aspekt av stress. Stressymptom utgörs av mer eller mindre långsiktiga 
negativa effekter på hälsan hos en individ som orsakats av stressresponser eller 
stressbeteenden. Bland de konsekvenser som långvarig och kronisk stress kan ge 
kan nämnas en försämrad prestationsförmåga och i längden kan stressymptom 
så som ökad smärtkänslighet, irritabilitet, labilitet, inflexibelt tänkande, 
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försämrad koncentrationsförmåga, oro, rastlöshet, ångest, sömnstörningar, 
försämrat immunförsvar, utmattning etcetera visa sig (Almén, 2017). 

Samband har påvisats mellan perfektionism och stress (Craiovan, 2014). 
Perfektionismbegreppet är mångfasetterat. Först och främst skiljer man i 
forskning på positiv och negativ perfektionism (adaptiv och maladaptiv 
perfektionism), där positiv perfektionism i form av bland annat en positiv 
strävan efter rimliga mål är kopplat till en positiv påverkan på individen och 
frånvaro av psykisk ohälsa. Negativ perfektionism, som bland annat utgörs av 
orealistiska mål, rädsla över att misslyckas och att få kritik, har starka 
kopplingar till psykisk ohälsa (Egan, Wade, Shafran och Anthony, 2014). Till 
exempel har Chang (2012) funnit samband mellan negativ perfektionism och 
utbrändhet. 

Ett annat begrepp kopplat till negativ perfektionism är dysfunktionell 
perfektionism. Egan, Wade, Shafran och Anthony (2014) beskriver begreppet 
som tendensen att ständigt sträva efter alltför höga krav eller orimliga mål trots 
de negativa konsekvenser som beteendet ger. Enligt Shafran, Cooper och 
Fairburn (2002) kan dessa konsekvenser delas upp i sina olika beståndsdelar: 
känslomässiga, sociala, fysiska, kognitiva och beteendemässiga. Dessa 
konsekvenser överensstämmer i mångt och mycket med de stressresponser som 
tidigare redogjorts för. Stress i studiesituationen kan kopplas till dysfunktionell 
perfektionism på så sätt att det är liknande stressresponser som återfinns i båda 
sammanhangen, såväl fysiologiskt och känslomässigt som kognitivt och 
beteendemässigt. Stressorerna vid studiestress finns i studiekontexten. Ännu ett 
begrepp som förekommer i litteraturen är klinisk perfektionism. Fairburn, 
Cooper och Shafran (2003) definierar detta begrepp som ett överdrivet beroende 
av självutvärdering tillsammans med en orubblig strävan efter självpålagda krav 
på minst ett tydligt framträdande område och detta trots de negativa 
konsekvenser som det får för individen.  

Stairs, Smith, Zapolski, Combs och Settles (2012) klargör 
perfektionismbegreppet utifrån två dimensioner; perfektionistisk ängslan och 
perfektionistisk strävan. Perfektionistisk ängslan kopplas till ångest och 
kännetecknas av oro över sina prestationer, rädsla för att misslyckas samt oro 
över andras syn på en själv. Perfektionistisk strävan är inte på samma sätt 
kopplat till ångest utan handlar om att sätta höga mål för sig själv och strängt 
utvärdera sig själv. Limburg, Watson, Hagger och Egan (2016) visar i en 
metastudie att båda dimensionerna har en transdiagnostisk påverkan. Det antas 
att perfektionistisk ängslan är lättare att förändra då den handlar om en felaktig 
övertygelse kring sina prestationer, medan perfektionistisk strävan bottnar i den 
egna självbilden samt inte i sig behöver vara negativ för individen. 
 
Perfektionism 

Det finns ett alltjämt växande stöd för effektiviteten av KBT för 
perfektionism (Egan, Wade och Shafran, 2011). Den första studien som 
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undersökte KBT för perfektionism genomfördes av DiBartolo, Dixon, 
Almodovar och Frost (2001). I denna riktades fokus på effekten av kort kognitiv 
omstrukturering i jämförelse med distraktion, som intervention i samband med 
muntlig presentation inför grupp. Undersökningsdeltagarna bestod av 60 
kvinnliga studenter. Urvalet var hämtad ur en icke klinisk population och 
delades in i två grupper beroende på om de skattade högt eller lågt på delskalan 
concern over mistakes (CM) i Frost Multidimensional Perfectionism Scale 
(FMPS: Frost, Marten, Lahart och Rosenblate, 1990). Den mycket korta 
kognitiva omstruktureringen innebar endast en åttaminuters session i anslutning 
till att den muntliga presentationen skulle genomföras. Resultaten visade på att 
interventionen var mer effektiv i jämförelse med distraktion när det gällde att 
sänka ångestnivån i samband med uppgiften, oavsett om deltagarna skattade 
högt eller lågt på CM-delskalan, även om de som skattade högt rapporterade en 
signifikant större ängslan inför uppgifter. Resultatet av studien antyder att 
kognitiv omstrukturering skulle kunna vara till hjälp för att minska stress hos 
perfektionister. Dock kan resultatet på grund av undersökningens 
omständigheter inte generaliseras till ett kliniskt sammanhang. 

En annan studie (Aldea, Rice, Gormley och Rojas, 2010), även denna 
gjord på en icke klinisk population, undersökte huruvida kortfattad 
psykoedukation kan vara hjälpsamt för att minska perfektionism. Deltagarna 
randomiserades till att antingen få feedback på sin perfektionism eller hamna i 
en kontrollgrupp där ingen feedback gavs. Feedbacken bestod i att deltagarna 
fick information om hur deras perfektionism klassades, om den var adaptiv eller 
maladaptiv, utifrån de självskattningar som genomfördes. Vidare fick de 
möjlighet att diskutera resultaten och sina emotionella reaktioner förknippade 
med den nya informationen. Resultaten av studien antyder på möjligheten att 
psykoedukation kring perfektionism kan vara en hjälpsam ingrediens vid 
behandling av densamma. 

I en studie (Pleva och Wade, 2007) utvärderades effekten av KBT för 
perfektionism genom att deltagare randomiserades till antingen guidad 
självhjälp eller ren självhjälp.  Urvalet var icke kliniskt. Behandlingen baserades 
på självhjälpsboken När perfekt inte duger av Antony och Swinson (2009). 
Denna bok innehåller fyra olika huvudsakliga fokusområden: 1) att förstå 
perfektionism, 2) använda strategier för att komma över sin perfektionism 
(kognitiva strategier och exponering), 3) implementera strategierna i kontexten 
av specifika problem (ångest, depression, ilska, ätstörning etc.) och 4) 
återfallsprevention. Deltagarna i den grupp som randomiserades till guidad 
självhjälp träffade forskarstuderande under sammanlagt åtta veckoliga 50-
minuters sessioner. Sessionerna hade som syfte att hjälpa deltagarna att arbeta 
sig igenom strategierna i boken. Den andra gruppen deltagare fick ren självhjälp, 
det vill säga de fick självhjälpsboken i sin hand tillsammans med en tydlig 
instruktion över vilka avsnitt i boken de skulle fokusera på varje vecka och 
därefter lämnades de att på egen hand ta till sig av text och övningar. Pleva och 
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Wade (2007) fann att båda formerna av självhjälp gav klinisk signifikant effekt 
avseende minskning av perfektionism samt ångest och depressionssymptom, 
även om den guidade självhjälpen gav något större effekt. 

En annan studie undersökte effektiviteten av ett 10-veckors IKBT-
program för perfektionism (Arpin-Cribbie et al., 2008). Undersökningsgruppen 
bestod av förstaårs psykologistuderande som randomiserades till antingen 
stresshantering, stresshantering och KBT eller en kontrollgrupp. Syftet var att 
undersöka effektiviteten av stresshantering i jämförelse med stresshantering och 
KBT för perfektionism. Deltagare som randomiserades till endast 
stresshantering uppvisade en förbättring avseende perfektionism mätt i 
delklustret concern over mistakes (CM) i FMPS (Frost et  al.,1990), samt i 
delklustret self-oriented perfectionism (SOP) i Hewitt and Flett 
Multidimentional Perfectionism Scale (HMPS: Hewitt och Flett, 1991). Någon 
minskning avseende ångest- eller depressionsmåtten kunde dock forskarna inte 
se i denna grupp. De deltagare som fick stresshantering tillsammans med KBT 
som intervention skattade även de lägre avseende SOP och CM och dessutom 
visade denna grupps skattningar på en förbättring avseende social perfektionism 
och depression (Arpin-Cribbie et al., 2008). 

I en IKBT-studie undersöktes perfektionism hos collegestudenter, det 
vill säga i en icke klinisk population (Radhu, Zafiris, Arpin-Cribbie, Irvine och 
Ritvo, 2012). Deltagarna randomiserades till att antingen genomgå ett 12-
veckors IKBT-program för perfektionism eller placeras på en väntelista. 
Behandlingsprogrammet fokuserade på att ändra perfektionistiska antaganden 
och deras påverkan på stämningsläge och bestod i totalt 13 moduler med fokus 
på kognitiv omstrukturering, hantering av ångest och negativa emotioner samt 
avslappningstekniker. Väntelistan fick information om att de skulle få KBT-
behandling när studien hade genomförts. Resultaten visade på en signifikant 
minskning av ångest, depression och perfektionism för den grupp som fick 
behandling. Även om resultaten är lovande för webbaserade interventioner i 
ovanstående exempel är det svårt att generalisera till en klinisk population 
(Egan, Wade, Shafran och Antony, 2014). 

Mindfulness som intervention i form av självhjälp har också undersökts 
som intervention för att minska perfektionism och dess negativa konsekvenser 
(Wimberley, Mintz och Suh, 2016). Forskarna undersökte effekten av en 
mindfulnessbaserad biblioterapeutisk intervention med syfte att minska 
perfektionism och den stress som associeras till detta. 63 individer 
randomiserades antingen till att genomföra ett sex veckor långt 
behandlingsprogram administrerat via en självhjälpsbok eller att stå i väntelista. 
Jämfört med väntelistan gjorde de som genomförde interventionen större 
förbättring avseende måtten på perfektionism och upplevd stress. 

I viss mån har även långtidseffekter av IKBT för perfektionism 
undersökts. I en nyligen gjord studie undersöktes utfallet vid en 6-12 månaders 
uppföljning av en IKBT studie för perfektionism (Rozental, Shafran, Wade, 
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Kothari, Egan, Ekberg, Wiss, Carlbring och Andersson, 2018). Interventionen 
som undersöktes gavs i form av guidad självhjälp och genomfördes som två 
separata randomiserade kontrollerade studier, en i Sverige och en i 
Storbritannien. Studien genomfördes med sammanlagt 276 deltagare, av dessa 
fick 78 i den svenska gruppen och 62 i gruppen från Storbritannien guidad 
självhjälp. Behandlingsprogrammet byggde på principer hämtade ur Cognitive-
Behavioral Treatment of Perfectionism (Egan, Wade, Shafran och Antony, 
2014) med både kognitiva och beteendeinriktade interventioner. En viss skillnad 
fanns mellan grupperna då det svenska protokollet hade lite mer tonvikt på de 
beteendeinriktade interventionerna medan Storbritanniens innehöll något mer av 
kognitiva interventioner. Självhjälpen gavs via internet och bestod i åtta moduler 
som levererades i takten av en modul i veckan. De båda grupperna skilde sig 
också åt något avseende behandlingsperiod, där den svenska begränsades till 8 
veckor medan den engelska gavs under 12 veckor. Guidningen gavs i form av 
veckovis feedback från terapeuter till deltagare. Primärt mättes effekten i 
delklustret CM i FMPS. Uppföljningsmätningarna gjordes efter 6 månader för 
det engelska urvalet och efter 12 månader för det svenska. Resultatet visade en 
signifikant förbättring i båda grupperna, mätt med ovanstående 
skattningsformulär, mellan förmätning och uppföljning. Forskarna drar 
slutsatsen att resultaten är lovande för användning av IKBT för perfektionism. 
Dock behöver studien replikeras och innehålla en jämförelsegrupp för att öka 
evidensläget. 
 
Prokrastinering 

I studiesammanhang är uppskjutande av studier, så kallat 
prokrastinering, ett vanligt förekommande studiestressbeteende. Prokrastinering 
är också ett vanligt förekommande undvikande beteende vid negativ 
perfektionism (Egan, Wade, Shafran och Anthony, 2014). Rozental, Forsell, 
Svensson, Andersson och Carlbring (2015) undersökte i en studie effekten av 
IKBT för prokrastinering. I studien randomiserades 150 deltagare till antingen 
guidad självhjälp, ren självhjälp eller till en väntelista som också tjänade som 
kontrollgrupp. Behandlingsprogrammet bestod av 10 moduler med text och 
övningar som förmedlades över internet. Tanken var att deltagarna skulle arbeta 
igenom en modul i veckan. Materialet i programmet var hämtat ur 
självhjälpsboken Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi (Rozental och 
Wennersten, 2014). Interventionerna var såväl kognitivt som beteendemässigt 
inriktade och innehöll bland annat beteendeaktivering, gradvis exponering, 
beteendeexperiment, kognitiv omstrukturering och stimuluskontroll. De 
deltagare som fick guidad självhjälp skickade sina genomförda övningar till 
terapeuter och gavs därefter feedback inom 48 timmar. I genomsnitt ägnade 
terapeuterna 15 minuter i veckan per deltagare, som gick åt till feedback och 
administration av deltagandet. De som fick ren självhjälp fick en modul 
utskickade per vecka att på egen hand arbeta igenom. Deras kontakt med 
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terapeuterna var minimal, endast i genomsnitt 5 minuter per vecka och 
deltagare. Väntelistan fick inte ta del av modulerna under studiens gång och 
ombads endast att fylla i självskattningsformulär i samma utsträckning som de 
övriga deltagarna i studien. Som måttstockar användes primärt olika mått på 
prokrastinering (PPS, IPS och STS; Steel 2010) och sekundärt mättes 
depression, ångest och upplevd livskvalitet. Resultaten visade att både guidad 
och ren självhjälp var hjälpsamt i jämförelse med kontrollgruppen. Även om 
guidad självhjälp gav något högre effekt drar forskarna slutsatsen att IKBT, 
såväl guidad som ren självhjälp, för prokrastinering kan vara användbart för att 
hantera egenskattade svårigheter kring uppskjutarbeteende (Rozental, Forsell, 
Svensson, Andersson och Carlbring, 2015). 

I en annan studie (Grunschel, Patrzek, Klingsieck och Fries, 2018) riktad 
till studenter med prokrastineringsproblem i studiesituationen undersöktes 
effekten av ett 5 veckors träningsprogram i grupp. Träningen i gruppen 
fokuserade på time management och att hantera distraktioner i studiemiljön. 
Träningen genomfördes via veckoliga 90-minuters sessioner. Grupperna bestod 
av högst 10 studenter. Allt som allt deltog 106 studenter i programmet och dessa 
jämfördes med en kontrollgrupp. Resultaten av studien visade att träningen gav 
signifikant minskad akademisk prokrastinering, ökad koncentration samt bättre 
färdigheter avseende time managementtekniker i jämförelse med 
kontrollgruppen.  

 
Självhjälp 

Självhjälpsmanualer inom kognitiv beteendeterapi (KBT) används idag i 
stor utsträckning för att förmedla effektiv behandling för ett brett spektrum av 
psykisk ohälsa såsom ångeststörning, depression, sömnstörning, alkohol och 
nikotinanvändning (Andersson, Bergström, och Lindefors, 2009; Farrand och 
Woodford, 2013; Gellatly, Bower, Hennessy, Richards, Gilbody och Lovell 
2007).  

Glasgow och Rosen (1978) definierade redan på 1970-talet begreppet 
självhjälp, i sin vidaste mening, som all användning av text och bild i 
behandling av psykisk ohälsa. Begreppet biblioterapi användes då avseende 
självhjälp via självhjälpslitteratur, en beteckning som lever vidare än idag. 
Definitionen bygger också på grad av terapeutassistans, en gradering som 
används i experimentell forskning (Farrand och Woodford, 2013). Glasgow och 
Rosen (1978) delar in begreppet självhjälp i tre delar utifrån den grad av kontakt 
och support terapeuten ger till klienten under det terapeutiska förloppet. 
Självadministrerad självhjälp är att jämställas med ovan nämnda begrepp 
biblioterapi och refererar till sammanhang då texten i sig är den enda kontakt 
klienten har med behandlingen. I denna form av självhjälp administrerar 
klienten materialet helt utan terapeutkontakt. Minimal kontakt refererar till de 
fall där terapeuten har viss kontakt med klienten under behandlingen men där 
klienten fortfarande primärt har stöd ur materialet. Kontakten med terapeut sker 
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då oftast via telefon, videolänk, e-post eller något enstaka möte ansikte mot 
ansikte. I terapeutadministrerad självhjälp har klienten regelbundna möten 
ansikte mot ansikte med terapeuten och träffarna syftar till att kollaborativt 
förtydliga materialet. De två senare definitionerna kallas också guidad självhjälp 
där guidad anges i mindre eller högre grad.  

Sedan nästan tjugo år tillbaka administreras kognitiv beteendeterapeutisk 
självhjälp via internet, så kallad internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). 
I IKBT, likt exempelvis biblioterapi, är självhjälp via text den bärande 
komponenten men teknik gör det möjligt att ta del av till exempel videoklipp 
och ljudfiler. IKBT har ofta likartat upplägg med annan textbaserad självhjälp, 
där klienten läser textinformation via en webbplattform och gör övningar under 
veckan. Terapeuten bakom försöker på olika sätt stödja och underlätta 
genomförandet (Andersson, 2018).  

Internet har inneburit en ökad användning av självhjälp för psykisk 
ohälsa och kunskapsöversikter kring självhjälp kommer idag i alltmer ökad 
omfattning från internetbaserad självhjälp (Andersson, 2018). Digitaliseringen 
har medfört omfattande förändringar, inte bara gällande psykoterapeutiska 
behandlingar utan även i hälso- och sjukvård i stort. Användningen av internet 
har inneburit en ökad tillgänglighet av evidensbaserade behandlingar, trots 
geografiska avstånd, och nya möjligheter till insamling av data för att övervaka 
och förbättra vårdinsatser i vården. Andra fördelar som ofta nämns är ökad 
anonymitet samt minskad stigmatisering och lägre kostnader (Spek, Cuijpers, 
Nyklicek, Riper, Keycer och Pop, 2007). Nackdelar som nämns är bristande 
följsamhet samt svårigheter med diagnostisk intervju, då kontakt med patienten 
via telefon eller ansikte mot ansikte verkar vara viktig för att göra bra kliniska 
bedömningar (Andersson, 2018). Idag finns det dock ett brett underlag i det 
aktuella forskningsläget som visar på att IKBT borde utnyttjas mer för att lindra 
lidande och minska samhälleliga kostnader (Cavanagh, Strauss, Forder och 
Jones, 2014; Andersson, Bergström och Lindefors, 2009).  
 

Sammanfattningsvis visar forskningen beträffande KBT för perfektionism 
och prokrastineringsproblematik, och den därmed associerande psykiska 
ohälsan, lovande resultat. Självhjälp som form, om IKBT inkluderas i detta, har 
på senare år blivit allt mer i fokus för omfattande forskning, så även inom detta 
område. Dock är området på det hela taget relativt sett sparsamt utforskat. Mer 
forskning behövs för att öka evidensläget för självhjälpsprogram riktat mot 
perfektionismrelaterad ohälsa utifrån KBT-metodik och hur detta kan 
implementeras i den kliniska vardagen. I ljuset av detta blir det intressant att 
mäta effekten och följsamheten av självhjälpsprogrammet i fokus samt 
deltagarnas uppfattning om den hjälp det gett. 
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Studiens syfte och frågeställningar 
Aktuell studie syftar till att studera effekten, följsamheten och 

deltagarnas uppfattning av självhjälpsprogrammet Att hantera studiestress – ett 
självhjälpsprogram i studiesituationen, beskrivet nedan. Programmet är särskilt 
framtaget för denna studie och riktar sig till studiestressproblematik i 
universitetskontext. Målgruppen är studenter med självupplevd studiestress och 
programmet genomförs med minimal terapeutassistans. Självhjälpsprogrammet i 
fokus har aldrig tidigare studerats. Såväl effekt och följsamhet som hur nöjda 
deltagarna är med programmet är av intresse att undersöka, då ett positivt utfall 
skulle kunna innebära ökad tillgång till stöd vid studiestress i universitetsmiljö. 
 
Studiens frågeställningar är således:  

- Hur skattar deltagarna sin följsamhet i självhjälpsprogrammet?  
- Hur nöjda, enligt skattningar, är deltagarna med självhjälpsprogrammet? 
- Vilken effekt har självhjälpsprogrammet avseende självskattad 

perfektionism, prokrastinering, oro och/eller livskvalitet? 
 

Metod 
 
Deltagare 

Aktuell studies målgrupp var studenter vid berört universitet vars 
studiestress utgjorde ett hinder i studiesituationen. Det kunde handla om 
uppskjutande av studierna trots vetskapen om de negativa konsekvenserna 
och/eller en strävan efter orimligt höga krav på sig själv i studierna. Förutom 
upplevd studiestressproblematik var ett kriterium att deltagarna i studien skulle 
ha pågående studier parallellt med att de genomförde självhjälpsprogrammet. 
Några formella exklusionskriterier formulerades ej men studenten uppmanades 
att vid behov av stöd, som ej kunde antas tillhandahållas via 
självhjälpsprogrammet, kontakta studenthälsan vid berört universitet för 
rådgivning. Det slutgiltiga beslutet kring deltagande fattades således av 
studenten själv. Samtliga deltagare var studerande på aktuellt universitet under 
höst- och/ eller vårterminen 2018 och läste på något av universitets 
studieprogram och/ eller friståendekurser. En första grupp rekryterades under 
vårterminen 2018 och en andra under höstterminen 2018. Se tabell 1 för 
beskrivning. 
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Tabell 1. Deltagarnas demografi (N=19). 
 
Kön 

Kvinnor (%) 
Män (%) 

 
14 
(83) 
5 
(17) 

Ålder 
Medelvärde  
Median  

 
31 
27 

Antal genomförda 
universitetsterminer 
innan påbörjande 
av programmet 

Medelvärde  
Median  

 
 
 
5 
5 

 
Majoriteten av deltagarna är kvinnor (utifrån personnummer), medelåldern är 
drygt 30 och deltagarna har i genomsnitt läst sammanlagt fem terminer vid 
högre utbildning.  
 
Mätinstrument 

Som mätinstrument användes fyra olika skattningsformulär i syfte att 
mäta olika aspekter av studiestress, såsom den definieras i 
självhjälpsprogrammet. Vid eftermätningen fick deltagarna även fylla i ett femte 
formulär i syfte att fånga in deltagarnas uppfattning om programmet samt svara 
på en fråga beträffande följsamhet. 

Generalised Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7: Spitzer, Kroenke, 
Williams, och Löwe, 2006). GAD-7 är ett skattningsinstrument som mäter 
generell grad av ångest. Formuläret innefattar sju frågor som mäter i vilken 
svårighetsgrad som respondenten besvärats av orosproblem under de senaste två 
veckorna. Frågorna besvaras med fyra alternativ från 0 poäng (inte alls) till 3 
poäng (nästan varje dag). Instrumentet har goda psykometriska egenskaper: 
Cronbach alfa α= 0.92; test-retest reliabilitet r = 0.83. 

Brunnsviken Brief Quality of Life - Sweden (BBQ-Sweden: Lindner et 
al., 2016). BBQ-Sweden är ett instrument som mäter upplevd grad av 
livskvalitet och består av 12 påståenden inom sex olika livsområden. 
Respondenten skattar hur viktigt respektive område är tillsammans med sin 
upplevelse av nöjdhet inom området. BBQ anses som ett bra komplement till 
övriga skattningsinstrument som mäter svårighetsgrad av symtom. BBQ har 
följande livsområden: fritid, ser på livet, kreativ, lärande, vänner och vänskap 
samt mig själv som person. Instrumentet har någorlunda goda psykometriska 
egenskaper: Cronbach alfa α= 0.68; test-retest reliabilitet r = 0.89. 
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Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS: Frost, Marten, 
Lahart och Rosenblate, 1990). FMPS består av sex delskalor med sammanlagt 
35 items. Ur dessa bröts i denna studie ut sammanlagt 16 items; de 7 items som 
utgör delskalan Personal Standards (PS) och de 9 items som utgör delskalan 
Concern over Mistakes (CM). Exempel på items i PS delskalan är ”Jag sätter 
högre mål än andra personer” och “Det är viktigt för mig att vara helt igenom 
kompetent i allt jag gör”. Exempel på items i CM delskalan är ”Om jag gör 
något fel, är det inte mer än rätt att jag blir upprörd” och ”Om jag misslyckas i 
skolan, innebär det att jag är en misslyckad person”. Dessa två grupper anses 
vara de mest kliniskt relevanta av de sex ursprungliga (Limburg, Watson, 
Hagger och Egan, 2017).  De psykometriska egenskaperna för dessa två grupper 
är goda: Cronbachs alpa för gruppen Concern over Mistakes: 9 items; α= 0.72 
och Personal standards: 7 items; α= 0.72.  

Irrational Procrastination Scale (IPS: Steel, 2007). IPS är ett instrument 
som mäter prokrastinering, det vill säga uppskjutarbeteende. Prokrastinering kan 
definieras som att medvetet välja att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots 
vetskapen om att det kan leda till negativa konsekvenser. Skalan har 9 items. 
Exempel på items är ”När jag borde göra en sak så gör jag något annat 
istället” eller ”Jag skjuter upp saker och ting så pass länge att mitt 
välbefinnande eller min effektivitet blir lidande”. Instrumentet har goda 
psykometriska egenskaper: Cronbach alfa α= 0.76; test-retest reliabilitet r = 
0.83 

The Client Satisfaction Questionnaire – 8 (CSQ-8: Attkisson och 
Greenfield, 1982). CSQ-8 används för att fånga in deltagares uppfattning av 
kvalitet, nöjdhet och hjälpsamhet av en intervention, i detta fall 
självhjälpsprogrammet. Formuläret består av 8 frågor om uppfattningen skattat 
på en fyrgradig skala och är framtaget för att skapa ett lättadministrerat, 
standardiserat instrument som kan användas inom olika typer av vårdkontexter. 
Den sammanlagda poängen erhålls genom att räkna ihop svaren på de enskilda 
frågorna där minimipoängen är 8 och maxpoängen 32. Höga poäng indikerar 
större tillfredsställelse. Skalan har hög intern konsistens: Cronbachs alfa α= .83 
till .93, och god reliabilitet.  

I denna studie fick deltagarna även i samband med eftermätningen ange 
följsamhetsgrad, det vill säga i vilken omfattning de genomfört 
självhjälpsprogrammet. Frågan formulerades på följande sätt: ”Till vilken 
omfattning har du genomfört självhjälpsprogrammet”. Skattningen på denna 
fråga gavs utifrån en liknande fyrgradig skala som i CSQ-8 med 
svarsalternativen (1) inte alls, (2) till någon del, (3) till största del och (4) helt 
och hållet. 

 
Procedur 

För att kunna genomföra studien skapades under hösten 2017 en 
självhjälpsmanual bestående av ett textmaterial med 5 stycken moduler samt en 
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tillhörande arbetsbok med övningar motsvarande hemuppgifter. Modulerna vilar 
på en kognitiv beteendeterapeutisk grund, främst på tredjevågens KBT samt 
beprövade time-managementtekniker. KBT-metoderna i manualen länkas till 
sårbarhets- och vidmakthållandeprocesser som kan antas gälla för studenter som 
drabbas av studiestress. I manualen kopplas studiestress till teorier om främst 
perfektionism och prokrastinering, med fokus på beteendemässiga 
interventioner för problematiken. Upplevd studiestress som yttrar sig i 
perfektionism och prokrastinering ses i programmet komma ur ett interaktionellt 
samspel mellan individ och miljö (Lazarus och Folkman, 1984). Urvalet av 
KBT-metoderna i manualen har gjorts med hänsyn till kända transdiagnostiska 
vidmakthållandeprocesser. Exempelvis presenteras verktyg för att hantera oro, 
där oro ses som transdiagnostiskt och som ofta finns med vid olika former av 
psykisk ohälsa. Innehållet i texten anpassades efter rådande studentkontext på 
berört universitet med igenkännande exempel. De fem modulerna avsågs 
genomföras inom en tidsrymd på 5–7 veckor, företrädelsevis med takten en 
modul i veckan. Modulerna gavs ut i pappersformat, alternativt via epost i 
digital version (pdf-dokument). 

I en introduktion beskrivs självhjälpsprogrammet och dess moduler. 
Instruktioner ges kring hur programmet är tänkt att användas. Som en avslutning 
på introduktionsavsnittet ges tips för att lyckas med programmet. De fem 
modulerna som följer efter introduktionen har getts följande namn: (1) Om 
studiestress och vad som vidmakthåller den, (2) Motivation och värderad 
riktning, (3) Strategier för förändring, (4) Exponering samt (5) Att vidmakthålla 
framsteg och hantera bakslag. Tabell 2 beskriver närmare 
självhjälpsprogrammet. 

 
Tabell 2. Beskrivning av innehåll i självhjälpsprogrammet. 

  
Moduler Innehåll 
Om studiestress 
och vad som 
vidmakthåller den 

I den första modulen ges psykoedukation kring 
studiestress och dess ingredienser samt en förklaring till 
vad som kan vidmakthålla problematiken utifrån vanligt 
förekommande undvikandebeteende som kallas 
uppskjutarbeteende och överpluggarbeteende. Här 
introduceras också två typexempel, studenterna Lo och 
Robin, som båda kämpar med studiestress utifrån olika 
ingångar. Lo benämns som överpluggare och Robin som 
uppskjutare. I psykoedukationen får Lo och Robin tjäna 
som exempel för deltagaren i ett självvaliderande syfte 
genom att studiestressbegreppet operationaliseras i dess 
beståndsdelar. Som övning kopplad till modul 1 ska 
studenten observera sitt studiestressbeteende och 
anteckna detta i en beteendedagbok. 
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Motivation och 
värderad riktning 

 
 
I denna modul får studenten möjlighet att närmare 
undersöka sin motivation till förändring. Genom att 
reflektera över för- respektive nackdelar med en 
förändring eller att fortsätta på samma sätt syftar modulen 
till att öka diskrepansen mellan nuläge och en möjlig 
framtid. Modulen innehåller även ett avsnitt om värderad 
riktning där studenten får hjälp att komma i kontakt med 
det hen värdesätter samt konkretisera detta i 
beteendetermer. Övningar kopplade till modulen är att 
göra en kostnadskalkyl samt att ta ut värderad riktning. 

Strategier för 
förändring 

I tredje modulen går manualen igenom och redogör för 
olika verktyg kopplat till studieplanering och för att skapa 
struktur i studierna och vardagen. Därefter redogörs för 6 
olika verktyg som syftar till att hjälpa studenten att hålla 
sig till planen. Det är fritt för studenten att välja vilka av 
de 6 verktygen som provas. Det rekommenderas dock att 
prova minst två. Att göra en studieplanering och prova de 
verktyg studenten valt är de övningar som är kopplade till 
denna del av manualen. 

Exponering Här lärs exponeringsverktyget ut. Studenten får 
psykoedukation kring exponering som metod och får 
skapa sin egen exponeringshierarki. Övningen kopplad 
till denna modul är att förbereda och genomföra 
exponeringsövningar i ökande svårighetsgrad. Modulen 
innehåller också tips och råd kring hur en lyckad 
exponering genomförs. 

Att vidmakthålla 
framsteg och 
hantera bakslag 

I denna sista modul får studenten reflektera över de 
framsteg som gjorts och hur dessa kan vidmakthållas 
samt utvecklas. Det diskuteras också hur studenten kan 
agera för att hantera bakslag. Som övning kopplat till 
denna modul får studenten göra en vidmakthållandeplan 
samt en plan för att hanterar bakslag. 

 
 

För att ta del av innehållet i sin helhet hänvisas till Att hantera 
studiestress – ett självhjälpsprogram i studiesituationen (Olefeldt och 
Westerholm, 2018, opublicerad). 

Deltagarna rekryterades i två omgångar (första omgången våren 2018 
och andra omgången hösten 2018) genom att information om möjligheten att 
delta i studien gavs via universitetets gängse informationskanaler, som 
exempelvis studentportaler, webben, informationsmonitorer, informationsmöten 
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samt som en möjlig hänvisning i enskilda stödjande möten mellan studenter och 
studenthälsans personal. 
 Vid visat intresse av deltagande i studien skickades ett informationsbrev 
(Bilaga 1) ut via e-post tillsammans med skattningsformulär (FMPS (CM och 
PS), IPS, GAD-7 och BBQ-Sweden) och samtyckesblankett (Bilaga 2). I 
informationsbrevet informerades i korthet om den problematik som 
självhjälpsprogrammet var ämnat för, programmets innehåll samt programmets 
tänkta genomförandetid (5-7 veckor). Detta i syfte att hjälpa studenten att fatta 
beslut om ett eventuellt deltagande. Ett ifyllande av skattningsformulären 
tjänade som ytterligare vägledning för studenternas beslut om deltagande. 
Information gavs också om att sammanställningen av och proceduren kring för- 
och eftermätningar samt formulerandet av studiens resultat kommer att 
anonymiseras. Samtliga intressenter informerades slutligen om frivilligheten i 
att delta och möjligheten att när som helst avbryta. För att bekräfta sitt 
deltagande fick studenten därefter skriva under samtyckesblanketten och 
tillsammans med ifyllda skattingsformulär skicka in materialet till studien. Med 
vändande post (e-post eller brev) skickades därefter självhjälpsprogrammet i sin 
helhet (textmanual samt arbetsbok) ut till deltagarna, så att de omedelbart kunde 
komma i gång med arbetet i programmet. 
 I samband med rekrytering till omgång två upptäcktes ett fel i 
skattningsformuläret FMPS delskala CM. Ett item hade fallit bort, varför 
delskalan kompletterades med detta vid den senare rekryteringsomgången. 
 Deltagarna fick under någon av de två första veckorna efter utskickat 
program ett telefonsamtal från en av undersökningsledarna i syfte att ge 
feedback kring arbetet dittills samt öppna upp för möjligheten att ställa frågor 
om programmet. De påmindes då även om att eftermätning kommer skickas ut 
om cirka tre-fyra veckor samt att de kunde, vid behov, ringa eller skicka frågor 
på e-post.  
 Ett systematiskt tillvägagångssätt gällande påminnelser upprättades 
avseende de för- och eftermätningar som inte kom in i tid. Antalet påminnelser 
begränsades till två skriftliga påminnelser via e-post, därefter en sms-
påminnelse och slutligen ett försök att nå deltagaren via telefon. Om 
förmätningsskattningarna och samtycke därefter inte inkommit registrerades 
intressenten som utebliven förmätning. I de fall då eftermätningsskattningarna 
inte inkommit efter att ovanstående rutin genomförts betraktades deltagandet 
som avbrutet.  
 
 Figur 1 visar ett flödesschema som beskriver antal personer som anmält 
intresse till att delta i studien; antal deltagare (de som lämnat in för- och 
eftermätning) samt antal deltagare som ej inkom med förmätningar. 
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Figur 1. Flödesschema över deltagande. 
 

Intresse för studien visades av 34 studenter varav 19 lämnade in 
förmätning. Efter genomförandetiden lämnade 11 deltagare in eftermätningar. 
 
Etiska aspekter 
 I studien undersöks ett textbaserat självhjälpsprogram riktat till studenter 
med upplevd studiestress. Deltagandet i studien var frivilligt och studenten 
informerades skriftligt om att denne när som helst kunde avbryta sitt deltagande 
utan att ange något skäl. Endast de personuppgifter som krävdes för att kunna 
genomföra studien, samt för att insatsen skulle kunna journalföras, samlades in. 
Deltagarna lämnade således namn, personnummer, adressuppgifter, e-post, 
telefonnummer samt uppgift om utbildning och antal terminer vid högskola/ 
universitet. Uppgifterna förvarades i låsta arkivskåp, då de inte behandlades av 
uppsatsförfattarna. Information om att deltagarna skulle komma att kontaktas 
via e-post och telefon under studiens gång gavs också. För att garantera 
anonymitet omvandlades namn och personnummer inför databearbetningen till 
löpnummer. Svaren sammanställdes statistiskt i avidentifierad form och 
presenterades så att enskilda personers svar inte kunde spåras. Kännedom om de 
personuppgifter som fanns begränsades till uppsatsförfattarna. Information gavs 
om att resultatet från undersökningen behandlades under sekretess och att ingen 
utomstående kunde få veta att personen deltagit eller kunna ta reda på just 
dennes skattningar och svar. Alla deltagare erbjöds få en sammanställning av 
studiens genomsnittliga resultat om de så önskade. De ombads även ta kontakt 

34 personer anmälde intresse 
för att delta i programmet  

19 deltagare genomförde 
förmätningsfrågorna och 
inkluderades i studien  

15 personer genomförde ej 
förmätningsfrågorna  

11 deltagare genomförde 
eftermätningen  
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under genomförandet om frågor skulle uppstå via e-post eller telefon. Efter 
journalföring och avslutad analys förstördes samtliga formulär. 
 Genom att studien genomfördes via en studenthälsa gällde 
patientskadeförsäkringen. Kontakten med behandlare och ansvariga för studien 
skedde främst via e-post och telefon. Ersättning för deltagande eller 
utskriftskostnad utgick inte. Studenten erbjöds dock få materialet skickat till sig 
i utskrivet format. Själva deltagandet var kostnadsfritt.  

Risker specifika för självhjälpsbaserad psykologisk behandling bedöms 
som små. Dock kan egenbedömning av psykisk ohälsa brista i träffsäkerhet. 
Vilket med denna studies tillvägagångssätt skulle kunna innebära en risk att 
deltagare i behov av mer omfattande stöd sätter sitt hjälpsökande på vänt. För att 
möta ett sådant eventuellt behov, utan att ett deltagande föregås av en klinisk 
intervju, gavs i ett informationsbrev en beskrivning av programmets upplägg 
och målgrupp. Problematiken programmet riktar sig till exemplifierades 
samtidigt som information gavs om att deltagarna i de fall de inte kände igen sig 
i beskrivningen av målgruppen men ändå upplevde behov av stöd i sin situation 
var välkomna att vända sig till studenthälsan på berört universitet för 
rådgivning. Det stod dessutom fritt för deltagarna att söka kompletterande stöd 
då detta inte var något som kontrollerades för. Information gavs också om att 
meddela eventuellt avbrott så att påminnelser inte behövde skickas ut och 
därmed orsaka irritation eller ytterligare stress. Vid avbrutet deltagande 
informerades om andra vägar till hjälp och stöd för stress i studiesituationen 
samt stöd för eventuell annan problematik.  
 
Statistisk analys  
 Beräkningar av för- och eftermätningarnas inomgruppseffekter 
genomfördes i Statistical Package for the Social Sciences 25 (SPSS 25) i syfte 
att ta reda på om resultatet var statistiskt signifikant. Resultatet analyserades 
genom beroende t-test. Vid de utfallsmått där det förelåg signifikant skillnad (p< 
0.05) mellan för och eftermätning beräknades effektmått med Cohen´s d.  
 
Hantering av felkälla  
 Som tidigare nämnts upptäcktes ett fel i delskalan CM i FMPS i 
samband med rekrytering till omgång två; ett item hade fallit bort i den första 
omgången, men lades till i andra omgången. Detta innebar att den första 
omgångens deltagare (n=5) svarade på 8 items i denna delskala medan omgång 
två (n=6) svarade på samtliga 9 items i delskalan. Vid uträkning av CM-
skattningarna för hela undersökningsgruppen antogs att det missade itemet i 
omgång ett inte skulle förändras varför det till dessa 5 deltagares CM-
skattningar adderades 3 poäng såväl i för- som i eftermätning. Detta följde den 
genomsnittliga trend som setts i de övriga CM-skattningarna.  
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Resultat 
 
Effekt 

Sammanlagt 11 deltagare lämnade in för- och eftermätningar och 
resultatet baseras på självskattningar från dessa deltagare. I Tabell 3 visas 
medelvärden och standardavvikelser vid för- och eftermätning för de olika 
mätinstrumenten.  

 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelse (sd) för de olika mätinstrumenten 
vid förmätning respektive eftermätning. 
 

 
 

Förmätning Eftermätning 

 Medelvärde Sd Medelvärde Sd 
FMPS-PS 26.09 4.06 25.18 4.38 

FMPS-CM 32.92 4.38 29.82 7.45 

IPS 36.18 5.74 30.45 5.47 

GAD-7 13.45 4.78 9.64 6.09 

BBQ 43.09 20.83 47.55 20.33 
 

Av deltagarna som genomförde både för- och eftermätning (n=11) 
uppvisades en signifikant skillnad mellan för- och eftermätning med 
konfidensintervallet 95 % gällande utfallsmåtten IPS (p=0.03) och GAD-7 
(p=0.03). Effekten avseende IPS uppvisar enligt tabell 3 en poängskillnad med 
mer än fem poäng (5.73) mellan för- och eftermätning, vilket överstiger 4.46 
poäng som är gränsen för att skillnaden skall betraktas som meningsfull för 
klienten (Rozental, Forsell, Svensson, Andersson och Carlbring, 2015). 
Gällande effekten avseende GAD-7 uppvisas en poängskillnad på 3.8 mellan för 
och eftermätning. Tröskelvärdena för mild, medel och allvarlig ångest ligger vid 
5, 10 respektive 15 poäng, vilket innebär att deltagarna har gått från medel till 
mild nivå. Övriga mätinstrument uppnådde inte signifikansnivån: FMPS CM 
(p=0.08); FMPS PS (p=0.33) samt BBQ (p=0.43).  
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I Tabell 4 visas signifikanta utfallsmått (p<0.05), skillnaden vid för- och 
eftermätning, standardavvikelse samt effektstorlek.  

 
Tabell 4. Signifikanta utfallsmått (p), skillnad mellan för- och eftermätning (M), 
standardavvikelse (sd) samt effektstorlek (d) (n=11). 

 
 
Utfallsmått och 
betingelse p M SD  d 

GAD-7 0.03 3.82 4.79 0.70 

IPS 0.03 5.73 7.19 1.02 
 
 

En signifikant skillnad mellan för- och eftermätning avseende 
utfallsmåtten prokrastinering (IPS) och oro (GAD-7) upptäcktes. Effektmåtten 
(d) för de båda, GAD-7 och IPS (n=11) visar på medelhög till hög effekt.  
 
Skattad följsamhet 

Självhjälpsprogrammet bestod av fem moduler och deltagarna fick efter 
cirka 5 - 7 veckor ange i vilken omfattning de genomfört programmet, det vill 
säga hur följsamma de varit i programmet. I tabell 5 redovisas deltagarnas 
följsamhet i självhjälpsprogrammet, det vill säga hur många deltagare som 
angett respektive svarsalternativ på följsamhetsfrågan. 

 
Tabell 5. Deltagarnas skattade följsamhet i självhjälpsprogrammet. 
 
Följsamhet Antal deltagare 
4 - Helt och hållet 1 
3 - Till största delen 1 
2 - Till någon del 8 
1 - Inte alls 1 
  

Medelvärde = 2.18 
 

 
En deltagare genomförde samtliga moduler, en deltagare genomförde 

programmet till största delen och det stora flertalet (8 personer) genomförde 
modulerna till någon del. En av deltagarna genomförde inte någon del av 
programmet. Medelvärdet för samtliga deltagares följsamhet blev 2.18 vilket 
motsvarar att självhjälpsprogrammet genomfördes till någon del.  
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Skattad nöjdhet 
Vid eftermätningen ställdes frågor om hur nöjda deltagarna varit med 

programmet genom att de fick fylla i ett kontextanpassat CSQ-8-formulär. 
Svarsalternativen i CSQ-8 är graderade 1 till 4. Den nedersta delen av skalan (1 
och 2) är negativa upplevelser såsom exempelvis: dålig, måttlig, helt 
otillfredsställd och likgiltig eller något otillfredsställd. Den översta delen av 
skalan (3 och 4) är positiva svar såsom: bra, utmärkt, till största delen 
tillfredsställd och mycket tillfredsställd. I tabell 6 redovisas antal respondenters 
svar för respektive fråga samt frågans medelvärde.  
 
Tabell 6. Deltagarnas skattade nöjdhet. Redovisning av antal per 
svarsalternativ för respektive fråga och medelvärde (n=11) samt totalt 
medelvärde. 

 
 

Fråga 
Antal svar/ 
svarsalternativ 

 
Medelvärde 

Hur bedömer du kvalitén på det 
självhjälpsprogram du tagit del 
av? 

 

2/4 

7/3 

1/2 

1/1 

2.9 

Fick du den hjälp som du ville? 3/4 

4/3 

4/2 

0/1 

2.9 

I vilken utsträckning har 
självhjälpsprogrammet svarat mot 
dina behov? 

       4/1 

3/2 

7/2 

1/1 

2.3 

Om en vän var i behov av liknande 
hjälp, skulle du då rekommendera 
självhjälpsprogrammet till hen? 

4/4 

6/3 

1/2 

0/1 

3.3 
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Hur nöjd är du med omfattningen 
av den hjälp du fått? 

3/4 

4/3 

3/2 

1/1 

2.8 

Har självhjälpsprogrammet du 
deltagit i hjälpt dig att handskas 
med dina problem och svårigheter 
mer effektivt? 

1/4 

7/3 

3/2 

0/1 

2.8 

Hur nöjd är du sammantaget av det 
självhjälpsprogram du deltagit i? 

2/4 

5/3 

4/2 

0/1 

2.8 

Om du skulle söka hjälp igen, skulle 
du söka dig till ett likartat 
självhjälpsprogram? 

       3/4 

       6/3 

2/2 

0/1 

3.1 

Totalt medelvärde  2.9 
 
 

De frågor som gav högst medelvärde var frågor kring om respondenterna 
skulle rekommendera programmet till andra och om de skulle kunna tänka sig 
delta i liknande program i framtiden. Frågan som gav lägst medelvärde var 
frågan om programmet svarat mot deltagarens behov. Det totala medelvärdet 
blev 2.9 vilket motsvarar att deltagarna till största delen var nöjda med det 
program de deltagit i. 

Diskussion 
Beroende t-test visade signifikanta förbättringar mellan för- och 

eftermätning för utfallsmåtten prokrastinering IPS (d=1.0) samt oro GAD-7 
(d=0.7). För resterande utfallsmått avseende perfektionism (FMPS-PS, FMPS-
CM) och livskvalitet (BBQ) uppvisades inga signifikanta förbättringar. 
Följsamheten noteras som låg samtidigt som deltagarna i huvudsak var nöjda 
med programmet enligt skattningar (CSQ-8). 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie bygger på skattningar från 11 respondenter. Det 
ringa antalet deltagare i studien gör att några generella slutsatser inte kan dras. 
Det är helt enkelt inte möjligt att med så liten undersökningsgrupp göra hållbara 
statistiska uträkningar. Att dessutom följsamheten varit låg försvårar analysen 
ytterligare. Detta till trots görs här några reflektioner kring resultatet, men för 
läsaren är det viktigt att hålla dessa inledande rader i minnet.  

Flera tidigare studier visar på att självhjälp ger god effekt för bland annat 
perfektionism, prokrastinering och ångest (Andersson, Bergström och Lindefors, 
2009; Gellatly, Bower, Hennessy, Richards, Gilbody och Lovell 2018). 
Resultaten av skattningarna från de 11 deltagarna i denna studie visar på 
signifikant effekt avseende oro/ångest-måttet (GAD-7) och 
prokrastineringsmåttet (IPS), dock inte på något av perfektionismmåtten 
(FMPS-CM, FMPS-PS). Det är särskilt intressant att notera att ett 
självhjälpsprogram som främst bygger på teorier om perfektionism och verktyg 
avsedda för att möta problematik relaterat till detta inte gett någon större effekt 
på just perfektionismmåttet. Samtidigt har det gett effekt på annan problematik. 
Frågan är hur detta kan förklaras.  

Delförklaringar till den uteblivna effekten kan först och främst ha med 
studiens storlek att göra. Studien är som nämnts liten (n=11) och en större 
urvalsbas hade självklart kunnat påverka resultatet. Det är också möjligt att en 
ökad följsamhet hade bidragit till ett ökat positivt utfall, då flera av 
interventionerna i programmet hade kommit deltagaren till del. Möjligen krävs 
de senare modulerna (3 och 4) i programmet, med sina strategier för förändring 
och exponeringsverktyg, för att uppnå en kraftfullare effekt på 
perfektionismmåtten (FMPS-PS, FMPS-CM). Interventionstiden (5 veckor) kan 
också ha påverkat utebliven effekt på perfektionismmåtten. Till exempel visade 
Radhu et.al. (2012) i en studie att ett avsevärt längre IKBT-behandlingsprogram 
(12 veckor) gav resultat på bland annat perfektionism. Samma studie hade 
huvudfokus på interventioner riktade mot grundantaganden och hade en större 
del kognitiva verktyg än det program som här testats. Således kan även 
innehållet och övningarna i modulerna ha bidragit till att effekt på 
perfektionismmåtten uteblivit. 
 Denna studie uppvisade således utebliven signifikant effekt på 
perfektionismmåtten (FMPS-CM, FMPS-PS), däremot uppmättes signifikanta 
skillnader på orosmåttet (GAD-7) och på prokrastineringsmåttet (IPS) och detta 
trots deltagarnas låga följsamhet. Kanske kan detta förstås utifrån att 
självhjälpsprogrammets moduler bygger på varandra och är tänkta att arbetas 
igenom i sin helhet i tur och ordning. De inledande modulerna, som de flesta 
deltagare antas ha genomfört, har fokus på psykoedukation, motivation samt att 
få syn på de problembeteenden som är kopplat till studiestress (i programmet 
kallat uppskjutarbeteende och överpluggarbeteende). Psykoedukation och 
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registrering av problematik är kraftfulla KBT-verktyg och en ökad motivation 
ger kraft till förändring. Detta kan vara en delförklaring till den effekt som kan 
noteras. Aldea, Rice, Gormeley och Rojas (2010) visade i sin studie att kortare 
interventioner med fokus på psykoedukation kan ha en hjälpsam inverkan. Detta 
kan sägas gå i linje med aktuell studies låga följsamhet, där psykoedukation blev 
den intervention som de flesta genomförde. Det självhjälpsprogram som här 
testats har också innehållsmässigt fokus på beteendeinriktade verktyg samt time-
managementinterventioner. Grunschel, Patrzek, Klingsieck och Fries (2018) 
visade att ett 5 veckors träningsprogram med fokus på time-management gav 
positiv effekt på studenters problem med prokrastinering, dock genomfördes 
denna behandling ej som självhjälp. Den här studien indikerar ett liknande 
resultat vilket motiverar att time-management kan vara en verksam komponent 
för prokrastinering. 
 Skattningar avseende livsskvalitetsmåttet (BBQ) visade ej på någon 
signifikant skillnad i denna studie, vilket kanske inte är så konstigt. Detta 
utfallsmått kan ses som ett bredare mått och som påverkas av en större mängd 
faktorer än som varit i fokus i det självhjälpsprogram i studiesituationen som 
testats här (Lindner et al., 2016). 

Nackdelar, som bland annat nämns med formatet självhjälp i tidigare 
forskning, är bristande följsamhet i behandlingen (Andersson, 2018). Tidigare 
studier har visat på att ökat behandlarstöd endast ger marginell ökad följsamhet 
vid självhjälp (Gellatly, Bower, Hennessy, Richards, Gilbody och Lovell, 2007; 
Pleva och Wade, 2007). Rozental, Forsell, Svensson, Andersson och Carlbring 
(2015) visar i en större RCT-studie att guidad IKBT för prokrastinering ger 
något större effekt än ren självhjälp. I aktuell studie, där självhjälpsprogrammet 
ifråga testats med minimal terapeutassistans, uppvisade deltagarnas följsamhet 
låga nivåer. De flesta deltagare (8 av 11) skattade att de endast genomfört 
programmet ”till någon del”. Det kan, utifrån dessa följsamhetsskattningar, 
antas att få av deltagarna har kommit längre än till modul 2 i programmet. Den 
bristande följsamheten kan ha haft negativ inverkan och gör resultatet svårtolkat. 
Kanske skulle ett ökat behandlarstöd ge något ökad följsamhet och kanske kan 
en ökad följsamhet innebära ökad effekt. Den påverkan behandlarstödet har för 
genomförandet av ett självhjälpsprogram, likt det som testats i denna studie, är 
en intressant fråga att undersöka närmare, exempelvis var brytpunkten för 
behandlarstöd finns för maximerad effekt. I en framtida större studie vore det till 
exempel intressant att göra en regressionsanalys för att mäta förhållandet mellan 
behandlarstöd och följsamhet.  

 Resultatet i denna studie bygger på deltagarnas självupplevda grad av 
studiestress. Detta kan ha inneburit att deras problematik inte matchade den 
problematik programmet var avsett för, med andra ord finns det risk för 
bristande reliabilitet. Exempelvis kan deltagare ha haft en svårare depressiv 
problematik eller en mer långtgående ångestproblematik som kan ligga till 
grund för upplevd studiestress. Några kontroller för detta, via exempelvis 
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kliniska intervjuer, gjordes inte i denna studie. Att deltagarnas problematik inte 
helt matchade programmet kan antydas i deltagarnas skattningar av 
uppfattningen om programmet (CSQ-8). Frågan om i vilken utsträckning 
självhjälpsprogrammet har svarat mot behoven gavs ett medelvärde på 2.3, på 
skalan 1-4. Det är det lägsta medelvärdet avseende frågorna i detta formulär. På 
frågan om de skulle rekommendera programmet till en vän blev medelvärdet 3.3 
vilket var det högsta medelvärdet i CSQ-8 skattningen. Denna diskrepans i 
medelvärden mellan behovstillfredsställelse och rekommendation skulle kunna 
antyda att undersökningsgruppens upplevda ohälsa inte riktigt matchades av 
programmet. Ett mer matchat urval av deltagare skulle kunna påverka resultatet.  

En annan rimlig förklaring utifrån generell klinisk erfarenhet kan vara att 
egen upplevd psykisk ohälsa ofta uppfattas som svårare och mer problematisk 
än andras, varav att de hellre rekommenderade programmet till andra än till sig 
själva. 
 
Metoddiskussion 

En begränsning med denna studies inomgruppsdesign är frånvaron av en 
kontrollgrupp. Detta innebär bland annat att resultatet inte kan ge mer än i bästa 
fall en indikation avseende effekt. Huruvida det är självhjälpsprogrammet eller 
någonting annat i deltagarens värld som är ansvarigt för förändringen mellan 
för- och eftermätningen är inte på något sätt klarlagt. Någon kontroll av 
huruvida deltagarna parallellt med att de arbetade i självhjälpsprogrammet också 
tog del av annat stöd eller deltog i annat behandlingsprogram gjordes inte heller. 
Så kan givetvis ha varit fallet och kan då också ha påverkat den förändring som 
kan ses. Det går därför inte att uttala sig om i vilken utsträckning 
självhjälpsprogrammet fungerade som intervention för att åstadkomma den 
förändring som kan skönjas. En kontrollgruppsdesign hade klart varit att föredra 
men ansågs inte möjlig att genomföra på grund av studiens begränsade 
omfattning och tidsram. 

Självhjälpsprogrammet byggdes för målgruppen studenter med måttlig 
till svår problematik avseende studiestress definierad som negativ perfektionism 
med eller utan prokrastineringsproblematik. Deltagarna i studien avgjorde 
själva, utifrån skriftlig information och självskattning av perfektionism, 
prokrastinering, oro och livskvalitet, om ett deltagande skulle kunna gagna dem. 
Några exklusionskriterier, förutom ett krav på att vara student med pågående 
studier, fanns inte för att delta. En begränsning med studien blir att urvalet 
bygger på självupplevda problem, med andra ord ett hot mot intern validitet. 
Någon klinisk bedömning gjordes således inte av deltagarnas problematik där 
målgruppen tydligt definierades med fastställda exklusions- och 
inklusionkriterier. Det är därmed svårt att uttala sig i vilken grad deltagarna 
matchade målgruppen som programmet är ämnat för, vilket kan påverka 
generaliserbarheten av resultatet vid exempelvis införandet av programmet i 
liknande kontexter. 
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Den biologiska könsfördelningen (avgjort utifrån personnummer) hos de 
som sökte till studien utgjordes av en majoritet kvinnor i förhållandet 83/17 %. 
Detta ska jämföras med den generella könsfördelningen avseende registrerade 
studenter vid berört universitet, som utgörs av närmare två tredjedelar kvinnor 
och en tredjedel män. Om detta beror på att annonseringen tilltalade kvinnor mer 
än män eller om det beror på att kvinnor har en högre benägenhet att söka hjälp 
för denna problematik har inte gått att avgöra då inga sådana frågor ställdes i 
studien.  

En styrka med studien är att deltagarna i studien rekryterades på 
liknande sätt som deltagare rekryteras till studenthälsovårdens andra 
stödprogram och aktiviteter, till exempel stöd vid talängslan och gruppstöd vid 
prokrastinering, det vill säga genom information och självbedömning. Då 
programmet utvecklades bland annat i syfte att möta den kliniska verkligheten i 
en studenthälsokontext torde resultatet också kunna ge värdefull information till 
verksamheten, bland annat med tanke på att rekryteringsprocessen ej skiljer sig i 
någon avsevärd omfattning åt, från övriga stöderbjudanden från aktuell 
studenthälsa. Det skulle alltså vara möjligt att, utan större justeringar i 
processen, erbjuda självhjälpsprogrammet som ett av studenthälsans utbud av 
stödåtgärder. 

Att mäta förändring genom att använda sig av självskattningsformulär 
och utifrån detta tolka resultaten har sina svårigheter. Det kräver försiktighet och 
en inte alltför fyrkantig inställning till siffror. Även om 
självskattningsformulären som använts uppvisar god reliabilitet och validitet ger 
de endast delar av problembilden. Ofta används skattningsformulär endast som 
en del i en mer omfattande bedömning, där den kliniska intervjun kanske kan 
sägas vara huvudnumret. Samtidigt kan skattningsformulär fylla sin funktion i 
studier som denna i syfte att fånga in förändring på gruppnivå. 

Det finns en stor uppsjö av olika typer och variationer av 
skattningsformulär som skulle kunna användas för att mäta olika aspekter av 
programmet i fokus. Valen av formulär till denna studie gjordes utifrån 
programmets innehåll och teoretiska stöttepelare, men också utifrån längd och 
omfattning då det skulle finnas en rimlig chans att formulären också blev ifyllda 
och inskickade. Vidare ansågs det viktigt att formulären hade goda 
psykometriska egenskaper samt att de fanns översatta och testade i svensk 
version.  

Då det varit tydligt för deltagarna att självhjälpsprogrammet också 
utformats av uppsatsförfattarna själva kan det finnas en risk att deras skattningar 
påverkats av denna visshet. Att ge svar på skattningar som inte helt 
överensstämmer med verkligheten för att på något plan behaga skaparna av 
interventionen finns det naturligtvis risk för. 
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Slutsatser 
Syftet med denna pilotstudie var att undersöka effekten, följsamheten och 

hur nöjda deltagarna varit med självhjälpsprogrammet Att hantera studiestress – 
ett självhjälpsprogram i studiesituationen, särskilt framtaget för denna studie. 
Avseende självhjälpsprogrammets effekt kan sammanfattningsvis sägas att det i 
denna studie noterades statistiskt signifikanta förbättringar i självskattningar vad 
gäller prokrastinering (IPS) och oro (GAD-7) från för- till eftermätning. Några 
statistiskt säkerställda förändringar uppvisades ej gällande perfektionism 
(FMPS-CM och FMPS-PS), ej heller avseende livskvalitetsmåttet (BBQ). 
Deltagarna hade i genomsnitt en god uppfattning om programmet samtidigt som 
de uppvisade en låg följsamhet. Antalet deltagare i studien är allt för litet för att 
kunna dra några mer generella slutsatser. Resultaten i pilotstudien ger 
sammanfattningsvis argument till fortsatta studier av självhjälp för studiestress 
och öppnar upp för en vidareutveckling av programmet i fokus, till exempel i 
form av en större kontrollerad studie. Åtgärder för att öka följsamheten och på 
ett bättre sätt matcha målgruppen skulle kunna bidra till en ökad effekt.  
 
Förslag till fortsatt forskning 

För att styrka om de uppmätta signifikanta förbättringarna i 
skattningsformulären beror på självhjälpsprogrammet behöver en större 
randomiserad och kontrollerad studie av experimentell design genomföras och 
därefter replikeras. Visar replikerade forskningsstudier av denna art ett liknande 
resultat ger det styrka åt stödet för självhjälpsprogrammet i fokus.  

Då aktuell studie genomfördes med minimal terapeutassistans skulle en 
framtida studie kunna undersöka i vilken mån en ökad kontakt med behandlare 
påverkar resultat och följsamhet och vilken grad av behandlarstöd som är 
tillräckligt för att få en likvärdig förbättring på symtombilden. Deltagare skulle 
kunna randomiseras till självhjälp med minimal terapeutassistans, guidad 
självhjälp och kontrollgrupp och grupperna skulle sedan kunna jämföras. 

Denna pilotstudie hanterade endast en eftermätning direkt efter 
genomfört program. Av intresse vore att följa upp deltagarna efter en tid för att 
se om skattningarna förändras i någon riktning. I detta fall behöver 
skattningsformulären vara de samma så att jämförelser kan ske. 

I en framtida forskning skulle det också vara av intresse att testa 
programmet på en klinisk population. En mer omfattande bedömning av 
deltagarna, till exempel via kliniska intervjuer, skulle kunna snäva in 
målgruppen så att programmet testas på den problematik som det faktiskt är 
utformat för.  

Självhjälpsprogrammet innehåller flertalet olika komponenter och är i 
denna studie testat i sin helhet. Studien ger således inga svar beträffande de 
olika komponenternas betydelse för utfallet. I en framtida dismantlingstudie 
skulle man kunna laborera och matcha problematiken med att lägga till moduler 
(till exempel kognitiv omstrukturering eller regelstyrt beteende) eller ta bort 
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moduler och jämföra resultaten. Exempelvis innehåller självhjälpsprogrammet 
transdiagnostiska komponenter, såsom modul för oro, och det vore viktigt att 
fastställa huruvida en grupp med högre grad av klinisk komorbiditet skulle 
kunna vara hjälpt av en transdiagnostisk behandling såsom detta program. 

Som tidigare nämnts ger skattningsformulär endast en liten bild av 
problematiken såväl avseende förmätning som eftermätning. Att komplettera ett 
kvantitativt upplägg på studien med mer kvalitativ data skulle kunna ge ett djup 
och en fylligare bild av såväl problematik som synen på programmet och vilka 
komponenter som varit verksamma. Ett möjligt tillvägagångssätt skulle då 
kunna vara att via djupintervjuer undersöka deltagarnas syn på programmet och 
dess olika delar. Ett sådant upplägg skulle kunna ge värdefull kunskap i det 
fortsatta utvecklandet av självhjälp för studiestress. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - avidentifierad 
 
 

Information beträffande deltagande i studien 
”Att hantera studiestress – ett självhjälpsprogram i studiesituationen” 
 
Tack för visat intresse av att delta i denna pilotstudie! Här kommer lite information. 
 
Om studien 
Denna studie görs inom ramen för psykoterapeutprogrammet vid Linköping universitet 
(i samarbete med Studenthälsan vid X universitet) och kommer att ligga till grund för en 
examensuppsats. I denna pilotstudie vill vi undersöka om det är gångbart med 
textbaserad självhjälp riktade till studenter som kämpar med studiestress samt om ett 
genomförande av programmet ger effekt på upplevd studiestress hos deltagarna.  

Studien innebär att du får genomföra ett textbaserat självhjälpsprogram för 
studiestress under en tidsperiod på 5 veckor (Beroende på livssituationen kan en del 
individer kanske behöva upp till 7 veckor på sig för att bli klar med allt material). En 
förutsättning för deltagande är att du är student vid X universitet och att du under 
tidsperioden du genomför programmet har studier att genomföra så att du aktivt kan 
prova de olika verktygen som lärs ut i detta program. 

Vi riktar oss till studenter som upplever sig så pass stressade i studiesituationen 
att det utgör ett hinder för att få studierna genomförda och/eller utgör en måttlig till 
stor påverkan på välbefinnandet och hälsan. Det kan handla om att man skjuter på 
studierna trots negativa konsekvenser, att man strävar efter orimligt höga krav på sig 
själv i studierna och/eller känner stor oro för att misslyckas på tentor eller med andra 
skoluppgifter. 

De verktyg, strategier och övningar som presenteras i programmet bygger på 
kognitiv beteendeterapi (KBT) och vilar på vetenskaplig grund.  Inom KBT använder 
man sig av en kombination av kognitiva tekniker och beteendetekniker som syftar till att 
förändra mindre hjälpsamma tankar och beteenden. De strategier och verktyg som lärs 
ut i KBT-program syftar också till att leva kvar och underhållas så att förändringen blir 
långsiktig. KBT har i många olika studier och vid skild problematik visat sig vara 
framgångsrik. Ångestproblematik, oro och depression är bara några exempel på 
områden där KBT visat sig vara effektivt. 
 
Tillvägagångssätt  

Det första du kommer att få göra är att fylla i skattningsformulär som syftar till 
att mäta din studiestress utifrån olika synvinklar. Formulären, som tar sammanlagt ca 
10 minuter att fylla i, kommer att tjäna som för-mätning i studien. Efter att du skickat in 
för-mätningen tillsammans med samtyckesblanketten till oss kommer du att få 
programmet (manual och tillhörande arbetsbok) skickad till dig via mail i pdf-format. 
Vill du hellre ha den i utskriven form via brev kan du låta oss veta detta i 
samtyckesblanketten genom att fylla i din adress. Du arbetar sedan under de kommande 
5-7 veckorna med manualen. Någon gång under de första veckorna kommer vi att 
kontakta dig för att höra hur du kommit igång och om du har några frågor kring 
programmet eller studien i övrigt. När de 5-7 veckorna har passerat och du är klar med 
programmet kommer du att få göra en efter-mätning, d.v.s. fylla i skattningsformulär 
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som skattar programmets resultat samt ge dina synpunkter på programmet. Formulären 
kommer att skickas till dig via e-post. När du fyllt i dem skickar du in dem till oss.  
 
Frivillighet och behandling av uppgifter  
 Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta programmet utan 
att ange något skäl. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott i programmet 
meddelar oss detta så att vi kan plocka bort dig och undvika att skicka påminnelser etc. 
Deltagandet i studien kommer att journalföras och behandlas med sekretess enligt 
gängse rutiner på Studenthälsan, X-universitet. Dina uppgifter kommer inte att 
användas i kommersiella syften. Ingen utomstående kommer att veta att du har deltagit 
eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i 
avidentifierad form och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. Du 
kan givetvis få en sammanställning av studiens resultat när den är färdigställd om du så 
önskar. Programmet är kostnadsfritt för dig som deltar och du får behålla manualen för 
eget bruk. Den främsta vinsten med deltagande är att få chans till att göra en betydande 
förändring i ditt liv. 
 
Annat stöd 
 Eftersom det är textbaseradsjälvhjälp vi undersöker i studien finns det 
begränsade möjligheter till personligt stöd vid sidan om själva självhjälpsprogrammet 
under de 5 veckorna du arbetar med programmet. Skulle du inte känna igen dig i 
beskrivningen av ovan men ändå uppleva behov av stöd i din situation är du välkommen 
att vända dig till Studenthälsan på X- universitet för rådgivning  
 
Samtycke och skattningar 
 Är du intresserad av att delta i studien ber vi dig fylla i bifogade 
skattningsformulär tillsammans med underskriven samtyckesblankett och förmedla till 
oss på ett av nedanstående sätt: 
Inskannade via e-post till uppsatsförfattarna  
I ett slutet kuvert som du lämnar in till receptionen på Studentcentrum, vid x-  
universitet. Märk kuvertet ”Studie”. 
Skicka till oss via brev.  

 
Kontakt 
 Har du frågor beträffande programmets innehåll eller om en krissituation skulle 
uppstå finns möjligheter till kontakt med oss via e-post eller telefon. Kontakten med 
ansvariga för studien sker annars främst via e-post och via de formulär du fyller i. Vi 
kommer också att ringa upp dig någon gång under de första veckorna av programmet 
för att höra hur du kommit i gång eller om du har några frågor. Telefonsamtalet kommer 
att komma från Adams telefonnummer  
 
Våra kontaktuppgifter: 
Adams uppgifter 
Olas uppgifter 
 

Ansvariga 
Adam Westerholm 
Ola Olefeldt
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Bilaga 2. 
 

 
Samtycke 
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien ”Att hantera studiestress – ett 
självhjälpsprogram i studiesituationen” med inhämtande, hantering och bearbetning av 
information och personuppgifter enligt bifogat informationsbrev. Jag är medveten om att jag 
när som helst kan avbryta min medverkan i studien utan att ange något skäl.  
 
Jag vill bli kontaktad på nedanstående telefonnummer och e-postadress.  Var snäll och skriv 
dina kontaktuppgifter tydligt. 
 
Personnummer 
 
 
Namn (för- och efternamn) 
 
 
Mobiltelefonnummer 
 
 
E-postadress 
 
 
Adress 
 
 
Postnummer och ort 
 
 
Utbildning/program/kurs 
 
 
Antal terminer vid högskola/universitet           st 
 
 
Datum  Underskrift 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sätt kryss i önskad ruta: 
 
           Jag önskar få programmet kommer att skickas via e-post i pdf-format  
 
           Jag önskar få programmet hemskickat via post till min postadress 
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