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Sammanfattning 

 

Återhämtning från arbetsstress är ett av de fokusområden som har blivit allt mer 

uppmärksammat både av arbetsgivare och medarbetare för att främja god arbetshälsa, 

eftersom en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i dagens samhälle är kopplat till 

stressrelaterade symptom. Återhämtning från arbetets krav kan främjas genom 

psykologisk distans till arbetet, vilket har visat sig ha en god effekt på medarbetarnas 

välmående och arbetsprestation. Forskningen visar även att självtillit till den egna 

förmågan att återhämta sig, det vill säga återhämtningsrelaterad Self-efficay (ÅSE) 

(recovery-related Self-efficay) spelar en positiv roll i medarbetarens 

återhämtningsprocess. Det är däremot oklart om det finns ett samband mellan ÅSE och 

upplevd psykologisk distans till arbetet. En hög tillit till den egna förmågan att 

återhämta sig skulle kunna innebära en bättre distansering till arbetet under fritiden, 

vilket över tid kan innebära både bättre hälsa och arbetsprestation. Syftet med den här 

studien var att undersöka sambandet mellan återhämtningsrelaterad Self-efficacy (ÅSE) 

och upplevd psykologisk distans till arbetet bland administrativ personal i ett 

vårdbemanningsföretag. En grupp bestående av 31 medarbetare tillfrågades om att delta 

i en enkät med dels frågor om ÅSE, dels frågor om psykologisk distans till arbetet. 22 

medarbetare svarade på enkäten vilket motsvarade en svarsfrekvens på 71 %. Resultatet 

visade att det finns ett starkt positivt samband mellan ÅSE och psykologisk distans till 

arbetet, där ÅSE förklarade uppemot hälften av variansen i psykologisk distans (R2 = 

0.46). Studien styrker den forskning som tidigare påvisat ett samband, samt bekräftar att 

det här sambandet är starkt även inom en annan målgrupp, nämligen i en grupp med 

administrativ personal. Resultaten indikerar att ett sätt att främja återhämtning är att öka 

den upplevda distansen till arbetet, vilket skulle kunna ske genom att utveckla de 

anställdas self-efficacy, exempelvis inom ramen för ett stresshanteringsprogram. 

 

Nyckelord: stress, stressorer, återhämtning, återhämtningsrelaterad Self-efficacy, arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Is high recovery-related Self-efficacy related to 
better psychological detachment to work? 
A study of administrative staff at a healthcare staffing company 

 

 

Abstract 

 

Recovery from work stress is one of the focus areas that has become increasingly 

noticed by both employers and employees to promote good working health, as one of 

the most common causes of sick leave in today's society is linked to stress-related 

symptoms. Recovery from work requirements can be promoted through psychological 

detachment to work, which has been shown to have a good effect on employees' well-

being and work performance. Research also shows that self-confidence in one's own 

ability to recover, that is, recovery-related Self-efficacy (ÅSE) plays a positive role in 

the employee's recovery process. However, it is unclear if there is a relation between 

ÅSE and perceived psychological detachment to work. A high confidence in one's own 

ability to recover could mean better distancing to work during leisure time, which over 

time can mean both better health and work performance. The purpose of this study was 

to investigate the correlation between recovery-related Self-efficacy (ÅSE) and 

perceived psychological detachment to work among administrative staff in a healthcare 

staffing company. A group of 31 employees was asked to participate in a survey with 

questions about ÅSE and questions about psychological detachment to work. Twenty-

two employees responded to the survey, which corresponded to a response rate of 71 %. 

The result showed that there is a strong positive correlation between ÅSE and 

psychological detachment to the job, where ÅSE explained up to half of the variance in 

psychological detachment (R2 = .46). The present study confirms research that has 

previously shown a correlation, and that this correlation is strong even in another target 

group, namely in a group of administrative staff. The results indicate that one way to 

promote recovery is to increase the perceived detachment to work, which could be 

achieved by developing employees' self-efficacy, for example within the framework of 

a stress management program.  

Keywords: stress, stressors, recovery, recovery-related Self-efficacy, work, detachment 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till vårdbemanningsföretaget och personalen som deltog i 

studien, vilka gjorde det möjligt att bidra med ytterligare kunskap inom det viktiga och 

aktuella forskningsområdet om stress och återhämtning. Jag vill tacka min handledare 

för det enorma stödet genom hela uppsatsens process, jag vill även tacka min opponent 

och min examinator för den konstruktiva kritiken som har förbättrat uppsatsen.  Att 

studera på distans på Högskolan i Gävle har varit en ovärderlig möjlighet där jag har 

kunnat anpassa mina studier efter mitt arbete och andra sysselsättningar. 
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Introduktion 
Stress 

Stress är en psykologisk och/eller fysiologisk reaktion som orsakas av externa stimuli, 

eller upplevda hot (Schultz & Schultz, 2010). Stress kan vara antingen positiv eller 

negativ. Den positiva aspekten av stress är att den till exempel mobiliserar individen att 

reagera och fatta beslut vid livshotande situationer, exempelvis om individen utsätts för 

fara och behöver rädda sig själv genom flykt. I  sådana lägen bidrar stressen till 

fysiologisk aktivitet i kroppen som tillåter individen att agera snabbt och kraftfullt 

(Ogden, 2012). Vidare betonar Ogden (2012) att stress även kan vara skadligt med 

negativa effekter på individens hälsa. Stress kan orsaka både fysiska och psykiska 

besvär, såsom högt blodtryck, ångest, och depression (Noelen-Hoeksema, Fredriksson, 

Loftus & Lutz, 2014). Stress i arbetslivet har också uppmärksammats som något 

negativt då stress ofta associeras med ohälsa (Schultz & Schultz, 2010). Exponering för 

olika stressorer i arbetet under lång tid kan leda till bland annat sjukdom och utbrändhet 

med kostsamma konsekvenser för samhället (Sonnentag & Kruel, 2006). Stress på 

arbetet kan uppstå av olika orsaker såsom hög arbetsbelastning, missgynnsam 

arbetsmiljö, organisationsförändringar och otydlighet i arbetsroller (Schultz & Schultz, 

2010), samtidigt reagerar individerna olika på stress, och de har olika trösklar för när de 

drabbas av sjukdom och psykiska besvär (Noelen-Hoeksema et al., 2014). Det är därför 

viktigt att både arbetsgivaren och medarbetaren tillser att det finns tillräckliga 

möjligheter för regelbunden återhämtning. Med återhämtning menas en period mellan 

att stressexponeringen upphör tills att individen har kunnat återställa sin energi samt 

sina mentala resurser (Zijlstra, Cropley & Rydstedt, 2014). Återhämtning sker därför 

under perioder utan den specifika belastningen, till exempel om en person spenderar 

energi/mentala resurser på arbetet så kan han/hon återvinna energi/mentala resurser 

utanför arbetet genom att reglera sitt engagemang i arbetet, och öka sin distansering till 

arbetet. Distanseringen sker genom att till exempel  koppla bort arbetet på raster, eller 

vila på helger, eller engagera sig i andra aktiviteter på fritiden (Zijlstra et al., 2014).  Det 

är dock inte helt klart hur och vad som påverkar distanseringen till arbetet. (Park & Lee, 

2015).  

Psykologisk distansering 
Det kan ha betydelse vad en person befinner sig i för tillstånd, det vill säga vad 

personen behöver återhämta sig ifrån, vad som lämpar sig bäst att göra, exempelvis om 
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det handlar om trötta muskler, stress eller kognitiv trötthet. När det gäller stress kan de 

psykologiska aspekterna som bidrar till återhämningsuppleveler anses viktigare än 

aktiviteten i sig som tillämpas för att återhämta sig (Korpela & Kinnunen, 2011). 

Forskarna menar  att en aktivitet som är avsedd för att avlasta och fylla individen med 

energi, men som genomförs under omständigheter där individen är illa till mods, inte 

kommer att bidra till återhämtning. Korpela och Kinnunen (2011) menar således att 

återhämtning främjas om de valda aktiviteterna framkallar positiva emotioner som 

bidrar till ett positivt psykologiskt tillstånd. 

De psykologiska aspekter som anses bidra till upplevd återhämtning kan 

beskrivas utifrån en modell med fyra hörnstenar: Psykologisk distans (psychological 

detachement) som innebär en upplevelse av distans till arbetet; avkoppling (relaxation) 

som avser fritidsaktiviteter med låga krav på prestation; behärskning (mastery) vilket 

beskrivs som individens känsla av att vara kunnig och skicklig vid utförande av icke 

arbetsrelaterade uppgifter; samt kontroll (control) som avser individens känsla av 

kontroll och förmåga att kunna fatta beslut när flera alternativ erbjuds (Korpela & 

Kinnunen, 2011; Park & Lee, 2015; Sonnentag & Kruel, 2006). Psykologisk distans är 

den mest studerade aspekten, och definieras som individens upplevelse av distans till 

arbetet (Etzion, Eden & Lapidot, 1998), det vill säga när individen 

distanseras/distraheras från tankar och känslor och uppgifter relaterade till arbetet. 

Tidigare studier har visat att när den psykologiska distanseringen är låg försvåras 

återhämtningen och arbetsstressen ökar (Safstrom & Hartig, 2013). En fördel med 

psykologisk distans är att återhämtning kan ske utan krav på fysisk ansträngning 

(Korpela & Kinnunen, 2011), och har visat sig minska stress, utbrändhet, och öka 

välbefinnandet hos individen i slutet på dagen (Sonnentag & Kruel, 2006). Andra 

studier har visat att psykologisk distansering till arbetet bidrar till högre 

arbetstillfredsställelse och färre depressiva symptom hos medarbetare (Safstrom & 

Hartig, 2013).  

Återhämtningsrelaterad Self-efficacy (ÅSE)  
Aktuell forskning kring arbetsrelaterad återhämtning har även lyft att det finns 

individuella skillnader (Ragsdale, Beehr, Grebner & Han, 2011), och att de personliga 

attributen hos individen kan påverka hur individen förmår att återhämta sig. Exempelvis 

har individer med högre självkontroll/självreglering också en bättre förmåga att 

återhämta sig, eftersom de är bättre på att kontrollera sin upplevda belastning och kan 

sätta gränser för vad som är för mycket på arbetet, vilket innebär att de är bättre på att 
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växla mellan belastning och återhämtning (Zijlstra et al., 2014). Hur andra individuella 

faktorer inverkar på återhämtning är dock inte helt utforskade (Sonnentag & Kruel, 

2006). Några studier har dock lyft att Återhämtningsrelaterad Self-efficacy (recovery 

related self-efficacy) är en viktig förmåga som kan påverka graden av återhämtning i 

vardagen (Sonnentag & Kruel, 2006). Det som menas med Återhämtningsrelaterad Self-

efficacy (ÅSE) är individens tillit och förväntan om att kunna dra nytta av den tid och 

möjlighet som ges för återhämtning. ÅSE har visat sig ha en positiv påverkan på olika 

indikatorer för återhämtning, såsom förbättrad sömnkvalitet, och minskad trötthet 

(Sonnentag & Kruel, 2006). Det här kan bero på att individer med högre självtillit till att 

återhämta sig också visar högre motivation till att genomföra de aktiviteter som främjar 

välmående, exempelvis fysisk aktivitet eller avslappning, vilket i sin tur leder till bättre 

mående (Park & Sprung, 2014). ÅSE har visat sig vara ett personligt attribut som är 

formbart (kan tränas upp), vilket skulle kunna ge individen möjlighet att förbättra sin 

återhämtning (Hahn, Binnewies, Sonnentag & Mojza, 2011). Exempelvis kan socialt 

umgänge bidra till att öka ÅSE eftersom individerna får stöd av sin omgivning i sin 

stresshantering och då förstärks ÅSE (Ragsdale et al., 2011). Andra studier har lyft hur 

medarbetare som får instruktioner och övningar i hur de ska utöva fysisk aktivitet, yoga, 

mindfulness i syfte att återhämta sig från arbetsrelaterad stress har visat en högre ÅSE 

(Sianoja, Syrek, de Bloom, Korpela & Kinnunen, 2017). Ytterligare intressanta fynd är 

att generell Self-efficacy ökar ju äldre individen blir (Trouillet, Doan-Van-Hay, Launay, 

& Martin, 2011). Det här antas bero på att ju äldre individen blir desto fler erfarenheter 

ackumuleras, därav har individen testat sig fram och övat på olika situationer och vunnit 

mer tillit i olika sammanhang (Trouillet et al. 2011). Det är dock oklart om den mer 

specifika återhämtningsrelaterade self-efficacy (ÅSE) också ökar med åldern.  Eftersom 

tidigare studier visat att ålder kan ha en påverkan på den generella Self-efficacy, men 

det är oklart om åldern påverkar ÅSE, kommer ålder att tas med som kontrollvariabel i 

den aktuella studien. Ett ytterligare fokusområde som tidigare studier har lyft är 

sambandet mellan ÅSE och psykologisk distans till arbetet där olika arbetsstressorer 

togs med som kontrollvariabler. 

En tysk studie undersökte om ÅSE och arbetsstressorer (arbetsbelastning, och 

arbetsengagemang) kunde predicera upplevd psykologisk distans till arbetet hos 148 

tyska lärare. Både ÅSE, arbetsbelastning, och arbetsengagemang visade sig vara starka 

prediktorer till den psykologiska distans som lärarna upplevde till arbetet (Sonnentag & 

Kruel, 2006). En annan studie genomfördes av ett forskarteam i Sydkorea, men den här 
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gången undersöktes sambandet mellan ÅSE och fler psykologiska aspekter av 

återhämtning. Studien genomfördes bland 127 medarbetare från olika branscher såsom 

försäljning, produktion, teknik, samt forskning. I den här koreanska studien undersöktes 

arbetsstressorer (arbetskrav och hur väl medarbetaren passar in i företaget) som 

kontrollvariabler. Studiens resultat visade att ÅSE kunde predicera upplevelsen av de 

olika psykologiska aspekterna av återhämtning (avslappning, behärskning, kontroll), 

men inte upplevelsen av psykologisk distans till arbetet (Park & Lee, 2015). Att de 

tyska och koreanska studierna visade på olika resultat gällande sambandet mellan ÅSE 

och psykologisk distans till arbetet kan eventuellt förklaras av kulturella skillnader, 

alternativt att det rörde sig om skillnader mellan de yrkeskategorier som undersöktes i 

studierna (Park & Lee, 2015). Ett antagande som kan göras här är att en replikation av 

studien i Sverige bör ligga i enlighet med vad tyskarna kom fram till eftersom 

arbetskulturellt sett ligger svenskarna närmare tyskarna. Det koreanska teamet hade ett 

sampel som var tvärsektionellt, och tyskarna undersökte ett sampel som bestod av 

endast lärare. Det här ger incitament till att det behövs ytterligare forskning som kan 

undersöka om det finns ett samband mellan ÅSE och psykologisk distans i fler 

yrkesgrupper. I den här studien kommer fokus ligga på en annan yrkeskategori, det vill 

säga administratörer. Valet baseras på att det är en vanlig yrkesgrupp som inte studerats 

tidigare, samt av praktiska skäl då det redan finns en etablerad kontakt, och möjlighet att 

få tillgång till personal med administratörer inom vårdbemanningsbranschen.  

Syfte 

Syftet med den här studien var att verifiera om det finns ett positivt samband mellan 

ÅSE och psykologisk distans hos en grupp medarbetare som arbetar som administrativ 

personal på ett vårdbemanningsbolag. Syftet är även att undersöka om ålder influerar 

sambandet. Studiens resultat kan bidra till bättre förståelse för psykologiska 

återhämtningsmekanismer och kan därmed på sikt bidra till bättre 

återhämtningsåtgärder. Det här kan leda till minskad sjukfrånvaro, vilket gagnar 

individen, arbetsplatsen, och samhället (Park & Lee, 2015; Park & Sprung, 2014). 

Hypotes 

Det finns ett positivt samband mellan ÅSE och upplevd psykologisk distans till arbetet 

hos administrativ personal på ett vårdbemanningsföretag, med kontroll för ålder. 

 



 

5 

 

Metod 
Deltagare och urval 

Studien genomfördes på ett vårdbemanningsföretag. Undersökningsgruppen bestod av 

samtliga 31 anställda (ej anställda som arbetar som uthyrda konsulter) fördelade på 

huvudkontoret i mellersta Sverige, samt två lokala kontor, ett kontor i norra och ett 

kontor i södra Sverige. Deltagarna var administrativ personal, det vill säga personal som 

inte är på uppdrag hos kund. Den administrativa personalen har olika roller, exempelvis 

som konsultchef, marknadsansvarig, kvalitetsansvarig, avdelningschef, och assistent. 

Deltagarna arbetade heltid och under dagtid med flexibla arbetstider. Föräldralediga, 

deltidsarbetande, och sjukskrivna har exkluderats från studien. Av de 31 anställda som 

fick enkäten var det 22 personer som svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 71 %. 

Andelen kvinnor var 91 %, och medelåldern var 49 år (SD= 11.7). Nästan alla (95.5%) 

hade arbetat mer än 10 år inom yrket, och 4.5 % hade arbetat mellan 5–10 år. 

Mätinstrument 

Enkätfrågor om Psykologisk distans 

För att besvara forskningsfrågan fick deltagarna i studien fylla i en webbenkät. Enkäten 

sattes ihop med hjälp av frågor från tidigare validerade enkäter. För att mäta 

psykologisk distans användes de etablerade frågorna från Recovery Experience 

Questionnaire (REQ) (Sonnentag & Kruel, 2006). De här frågorna har visat sig ha god 

validitet och reliabilitet (Almén, Lundberg, Sundin & Jansson, 2018). De fyra frågorna 

ur den svenska versionen av REQ som används för att mäta psykologisk distans till 

arbetet var på en 7-gradig likerts skala. Frågorna har en hög intern konsistens, Cronbach 

α = .91, och några exempel på dessa frågor är: ” På fritiden efter arbetet tänker jag inte 

alls på jobbet”, och ” På fritiden efter arbetet kan jag distansera mig från jobbet”. 

Enkätfrågor om ÅSE 
För att mäta ÅSE (Återhämtnings relaterad Self-efficacy) användes en enkät som 

tidigare utvecklades och användes i Sonnentags och Kruels (2016) studie, samt i Parks 

och Lees (2015) studie, där forskarna relaterade ÅSE med psykologisk distans. Det är 

sex påståenden och både den tyska versionen och den koreanska versionen av enkäten 

visade en hög intern konsistens, Cronbach α =.90 (Sonnentag & Kruel, 2006), 

respektive Cronbach α = .93 (Park & Lee, 2015). De frågor som rörde ÅSE var sex 

påståenden tagna från den koreanska och den tyska versionen av ÅSE, men 

översättningen från engelska till svenska skedde med stöd av de svenska begreppen som 

används i den svenska versionen av the General Self-Efficacy Questionnaire G-SEF 

(Löve, Moore & Hensing, 2012). De sex frågor som rörde ÅSE var på en 7-gradig 
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likerts skala och frågorna har en hög intern konsistens, cronbach α 0,91. Exempel på 

dessa frågor är: ” Jag vet alltid hur jag ska återhämta mig på min fritid efter arbetet när 

jag är arg på någonting.”, och ” Jag vet alltid hur jag ska återhämta mig på min fritid 

efter arbetet när jag oroar mig”. 

Hela enkäten var på svenska, den svenska versionen av REQ var redan översatt 

av Almén et al. (2018). Enkäten inkluderade även frågor om kön, ålder, samt antal 

yrkesverksamma år.  

Procedur 

Ett informationsmöte om studiens innehåll samt tillvägagångsätt anordnades efter ett 

godkännande av företagets VD. Under informationsmötet fick personalen ta del av 

studiens syfte, tillvägagångssätt, de etiska ramarna samt att det handlade om ett 

deltagande i en webbenkät (se Bilaga 1). Enkäten skickades ut via högskolans 

enkätverktyg till deltagarnas arbetsmejl. De deltagare som ej svarade inom loppet av två 

veckor fick en påminnelse via mejl, och svarsperioden förlängdes med en vecka. Ingen 

ersättning utgick till deltagarna. 

Dataanalys 

Hypotesen i studien testades genom att genomföra en multipel regressionsanalys i 

statistikprogrammet IBM Statistics 24 (SPSS). I första steget sattes prediktorvariabeln 

ÅSE i relation till utfallsvariabeln psykologisk distans till arbetet, i andra steget lades 

kontrollvariabeln ålder in i modellen. Ett kriterium för att genomföra en linjär 

regression är att data är normalfördelad (Wilson & Mclean, 2011), vilket kontrollerades 

i denna studie genom att undersöka variablerna i både ett histogram, och en scatterplot. 

Båda variablerna var normalfördelade. 

Forskningsetiska principer 
Under informationsmötet som anordnades, informerades deltagarna om att 

undersökningen skulle användas i ett vetenskapligt syfte, att det var frivilligt att delta i 

undersökningen, att man när som helst kunde avbryta sitt deltagande, och att ingen 

obehörig skulle kunna ta del av deras enskilda svar, varken arbetsgivare eller kollegor. 

De informerades även om att alla resultat endast återrapporteras på gruppnivå. Den här 

informationen upprepades även i inledningen av enkäten (se Bilaga 1). 
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Resultat 

Den första regressionsmodellen (se Tabell 1) visade att det finns ett positivt samband 

mellan ÅSE (M= 27.72; SD= 8.10) och psykologisk distans (M= 14.77; SD= 5.93), β = 

.49, p <.001. Beta-värdet indikerar att en förändring med ett skalsteg uppåt i ÅSE ger en 

förändring på ungefär 0.5 skalsteg i upplevd psykologisk distans. Effekten kan bedömas 

som stark då 46.4 % av variansen i psykologisk distans förklarades av ÅSE. I ett andra 

steg av regressionen (se modell 2, Tabell 1) testades om kontrollvariabeln ”ålder” 

inverkar på sambandet. Analysen visade dock att ålder inte kunde förklara en signifikant 

del i variansen i psykologisk distans (β =.46, p= .210). Det finns således starkt stöd för 

hypotesen att återhämtningsrelaterad Self-efficacy (ÅSE) ger mer upplevd distans till 

arbetet under fritiden. 

Tabell 1. Resultat från Regressionsanalysen mellan ÅSE och Psykologisk distans 

(modell 1), med kontroll för ålder i modell två.  

 

      95% CI 

Modell Prediktorer β 

 

R2 SE p Upperbound Lowerbound 

1 ÅSE .49 .46 .12 ,000* .24 .74 

 

2 ÅSE .46 .50 .12 ,001* .21 .71 

 Ålder .10  .08 ,210 -.06 .28 

*p <.05 

 

Diskussion 

Studiens resultat styrker tidigare forskning som visat att det finns ett positivt samband 

mellan ÅSE och psykologisk distans, det vill säga att individer med högre tillit till sin 

förmåga att kunna återhämta sig på sin arbetsfria tid också upplever en större distans till 

arbetet när de är lediga (Sonnentag & Kruel, 2006). Minskad/avsaknad av psykologisk 

distans till arbetet har i olika studier visat en negativ effekt på individers välmående och 

upplevd arbetsstress (Sonnentag & Fritz, 2015). Dessutom finns forskning som visar att 

individens tillit att återhämta sig på sin fritid kan påverka individens handling/aktiviteter 

för att återhämta sig, vilket i sin tur antas leda till mindre utmattning och bättre 

välmående, samt föreslås indirekt öka arbetsprestationen och produktiviteten i företaget, 

eftersom medarbetare som mår bra presterar bättre (Park & Lee, 2015). 
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 Tidigare forskning har även noterat att generell Self-efficacy ökar med stigande 

ålder (Trouillet et al., 2011), vilket innebär att individer handskas bättre med stress och 

svårigheter i arbetslivet ju äldre de blir (Amnie, 2018). Ålder undersöktes också i den 

här studien som kontrollvariabel, men analysen visade ingen signifikant effekt av ålder 

på sambandet mellan ÅSE och psykologisk distans. Det här kan delvis bero på en liten 

spridning i deltagarnas ålder i den här studien. ÅSE är också ett relativt nytt koncept 

(Park & Lee, 2015), där fler variabler skulle kunna inverka på sambandet. Därför är det 

här ett forskningsområde som kräver fler studier (Vlãsceanu, 2015).  

 Resultaten från den här studien ger dock ett kunskapstillskott till forskningen 

om stress och återhämtning, eftersom resultaten ger ytterligare belägg för att det finns 

ett starkt positivt samband mellan ÅSE och distans till arbetet. Det här skulle kunna 

innebära att organisationer och individer kan främja återhämtningsprocesser genom 

program för ökad Self-efficacy. Forskning har visat att ÅSE är ett personligt attribut som 

kan tränas upp, vilket skulle kunna användas i syfte att optimera den psykologiska 

distansen till arbetet och därmed bidra till bättre återhämtning, och till att öka 

välmående och förbättra bland annat sömnkvalitén och minska stressnivån (Hahn et al., 

2011). Vidare fann Hahn et al. (2011) att träningsprogram med fokus på ÅSE har en 

stor till medelstor effekt på den upplevda återhämtningen hos individen. Exempel på 

återhämtningsprogram med avseende på att träna upp ÅSE är att förse medarbetarna 

med kunskap och förslag på hur de bäst kan spendera sin arbetsfria tid, så som 

avslappning och lunchpauser i naturen (Sianoja et al., 2017), och socialt umgänge på 

helger (Sonnentag & Kruel, 2006). Om medarbetarna känner tillit till sin förmåga och 

utövar dessa aktiviteter ökar även den psykologiska distansen till arbetet (Sonnentag & 

Kruel, 2006). Samtidigt är orsak-verkan sambandet inte helt tydligt. Det kan även 

tänkas att ju mer medarbetaren övar på sin distansering till arbetet via dessa 

övningar/aktiviteter desto bättre tillit till den egna förmågan till att kunna återhämta sig, 

det vill säga desto starkare ÅSE. Det här omvända förhållandet stöds av tidigare 

forskning som har utvärderat specifik träning och dess effekter på att förbättra generell 

Self-efficacy. Till exempel har ett forskarteam i USA testat att förse över 300 

medarbetare med specifika övningar i säljsammanhang för att se vilken påverkan dessa 

övningar hade på Self-efficacy. Resultaten visade att sådan specifik träning har stor 

effekt på Self-efficacy (Shwoerer, May, Hollensbe, Mencl, 2005).  
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Begränsningar 

Även om svarsfrekvensen var hög (71 %) så var det totala antalet deltagare endast 22, 

vilket är ett litet sample som gör det svårt att generalisera resultaten till andra 

populationer (Wilson & Mclean, 2011).  

Resultaten bör även beaktas med försiktighet eftersom det kan finnas ytterligare 

variabler som kan ha inverkat på resultatet, och som ej har kontrollerats för i den här 

studien. Exempelvis fanns ingen kontroll över deltagarnas upplevelse av stress på 

arbetet, och inte heller på upplevd arbetsbelastning, vilket tidigare studier har visat 

påverkar upplevd återhämtning (Sonnentag & Kruel, 2006). 

Undersökningen genomfördes med en enkät vilket innebär att svaren bär 

deltagarens subjektivitet (Wilson & Mclean, 2011), och fångar således inte huruvida 

deltagarna faktiskt distanserar sig från arbetet under fritiden. Eftersom det här var en 

tvärsnittsstudie som undersökte samband går det inte heller att säkerställa det kausala 

förhållandet mellan ÅSE och psykologisk distans. Tillgång till vetenskaplig litteratur 

berörande studier om ÅSE och psykologisk distans är begränsat, vilket även begränsar 

möjligheten att kunna jämföra utfallet med liknande studier. Det är också olika huruvida 

man ser på self-efficacy som oberoende eller beroende variabel i de studier som finns. 

Exempelvis i Hahn et al. (2011) studie har ÅSE använts som beroende variabel och 

specifik träning som oberoende variabel, medan i Park och Lees (2015) studie användes 

ÅSE som oberoende variabel och medarbetarnas arbetshälsa som beroende variabel. 

Sammanfattning och framtida forskning 

Den aktuella studien påvisade en stark relation mellan ÅSE och hög distansering till 

arbetet under ledig tid, vilket skulle kunna vara nycklar som medarbetarna kan använda 

för att utveckla och främja sin återhämtning. Återhämtning är en viktig del i arbetslivet 

då det ger en god arbetshälsa, och bättre välmående, och bättre arbetsprestation 

(Sonnentag & Kruel, 2006). Det är också viktigt att komma ihåg att det inte bara 

handlar om att utveckla individers förmåga att återhämta sig utan att företag också 

måste skapa arbetsvillkor som ger förutsättningar för återhämtning i syfte att förebygga 

sjukskrivningar och öka arbetstillfredsställelse (Hoek et al., 2017). En möjlig väg till att 

främja en god arbetshälsa är att skapa åtgärdsprogram som involverar mer kunskap och 

träning inom ramen för självtillit till återhämtning och distansering till arbetet (Hahn et 

al., 2011). 



 

10 

 

ÅSE och psykologisk distans till arbetet är två relativt nya koncept som 

uppmärksammats inom forskningen, där det är oklart hur de olika aspekterna inverkar 

på varandra (Sonnentag & Kruel, 2006; Park & Lee, 2015). Det behövs mer forskning 

om mekanismerna bakom ett gynnsamt återhämtningsförlopp och om det ser olika ut 

inom olika yrkeskategorier. Mer kunskap om återhämtning kan främja hälsa på 

arbetsplatsen och förebygga psykisk ohälsa, såsom utbrändhet och utmattning, vilket på 

sikt kan bespara samhället onödiga kostnader. 
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Bilaga 1 Missiv 
 

Bästa Medarbetare! 

 

Det här mejlet är en inbjudan till dig att delta i en studie om Stress och återhämtning. 

Studiens är ett examensarbete inom ramen för en C-uppsats i Psykologi på Högskolan i 

Gävle. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan tillit till den egna 

förmågan och psykologisk distans till jobbet. Ditt deltagande i studien kan bidra till att 

vi får ytterligare kunskap om återhämtning.  

Att delta i studien innebär att besvara en webbenkät som består av endast 13 frågor och 

tar cirka 5 minuter att svara på. 

 

För att delta i studien klicka på följande länk --------------------------------------------- 

Senaste svarsdag är den xx. 

 

Integritetsskydd och frivilligt deltagande 

Inga obehöriga kommer att kunna ta del av dina svar. Det innebär att varken din 

arbetsgivare eller dina kollegor kommer att kunna se vad du som individ har svarat, 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan utan 

att ange anledning. Resultatet av studien används endast i ett vetenskapligt syfte och 

kommer enbart redovisas på gruppnivå. Eftersom studien avser endast er som har fått 

mejlet sprid inte länken vidare till obehöriga då inga andra deltagare ska ingå i studien.  

Jag som mejlar heter Nadia Svensson, jag studerar på Högskolan i Gävle vid sidan av 

mitt arbete. Handledare och forskningsansvarig är Helena Jahncke och forskningens 

huvudman är Högskolan i Gävle. 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand för din medverkan i studien! 

Med vänliga hälsningar, 

Nadia Svensson, nadia.svensson@bredband.net  
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