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Sammanfattning 

 

 

Stressade medarbetare kostar pengar, sänker produktivitet och bidrar 

till ohälsa. Genom perspektivtagande kan vi ändra förhållningssätt till 

vårt psykologiska innehåll. ”Självet-som-kontext” ingår i ”psykologisk 

flexibilitet” och innebär att ta perspektiv till sitt psykologiska innehåll. 

”Prosocialt hjälpbeteende” är att ta ett nytt perspektiv till andra. Vår 

studie undersöker om interventioner i självet-som-kontext och 

prosocialt hjälpbeteende har effekt på psykologisk flexibilitet i 

arbetslivet, självupplevd stress samt självet-som-kontext. Även 

sambandet mellan beroendevariablerna undersöktes. Vi använde en 

mixad AB-design med intervention. Resultatet visade på minskad 

självupplevd stress (p=.005) utan effekt av interventionerna (p=.771). 

Vi fann skillnad mellan interventionerna på psykologisk flexibilitet i 

arbetslivet (p=.037), men förändringen var inte signifikant (p=.597) 

Effektstorleken för samtliga skillnader var låg (η2
p = .1). Samtliga 

beroendevariabler korrelerar signifikant (p=<.001).  

 

Nyckelord: Stress, psykologisk flexibilitet i arbetslivet,  

självet-som-kontext, prosocialt hjälpbeteende, intervention 
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Introduktion 

 

I dagens kunskapssamhälle går företag från att tillverka produkter till att basera sin 

verksamhet på sina medarbetares kompetens. Medarbetarna och den kunskap de besitter blir 

företagets främsta tillgång, utan medarbetare är det bara tomma kontor. Att investera i sina 

medarbetare har blivit mer än att se till att de är friska, det har blivit att kompetensutveckla 

och ta hand om sin främsta tillgång. Det är av stor vikt att undersöka olika sätt att öka 

medarbetarnas effektivitet och ta bort faktorer, såsom stress, som hindrar dem från att 

använda sin fulla potential. Stressade medarbetare är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle 

och det är därför motiverat att undersöka sätt att minska de negativa effekterna av stress 

(Limm et al., 2010).  

I sin studie visade Kashdan och Rottenberg (2010) att personer med hög psykologisk 

flexibilitet är mer målorienterade, följer sina värderingar och mår bättre. Vid 

omorganiseringar i företag finns det en poäng med att öka medarbetarnas psykologiska 

flexibilitet före förändringarna för att öka chansen att de sedan kommer att ta tillvara den nya 

situationens möjligheter. Eftersom hög psykologisk flexibilitet är kopplad till ökat välmående 

(Kashdan & Rottenberg, 2010), samtidigt som stressresponsen ofta är kopplad till ohälsa 

(Nakao, 2010), finns en tanke hos oss att ökad psykologisk flexibilitet kommer att leda till 

minskade negativa effekter av stress.  

 

Stress 

Stress i sig är varken positiv eller negativ, det är en tolkningsfråga. Stress som individen 

uppfattar som negativ är idag ett stort problem som ur ett individperspektiv kan leda till 

försämrad fysisk och mental hälsa, till exempel utbrändhet, ångest och depression. Det är inte 

stress i sig som är negativ, utan hur vi tolkar den som spelar roll. Genom att omvärdera 

stressorer kan vi minska de negativa skadeverkningar som kan följa en stressrespons 

(Garland, Gaylord & Fredrickson, 2011). Stress som upplevs som negativ får även 

konsekvenser för en arbetsgivare i form av ökad sjukfrånvaro (Limm et al., 2010).  

För att kunna omvärdera sin stress måste man vara medveten om hur stressresponsen går 

till. Stressresponsen kan ses som en beteendekedja i flera steg. Först möter individen en 

stressor (t.ex. en arbetsuppgift, krav, utmaning) det andra steget blir hur individen uppfattar 

denna stressor (t.ex. som svår, som ett hot) och det tredje steget blir själva stressresponsen 

(t.ex. hjärtklappning). Under stressresponser förbereder sig kroppen för att klara denna 

utmaning (Cohen, Kessler & Gordon, 1997). Själva stressresponsen som följer ett ökat 
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sympatiskt påslag är i sig inte skadlig, det kan till och med stärka kroppen. Befinner vi oss i 

detta tillstånd under en längre period, så kallad kronisk stress, sliter det på vår kropp (Cohen 

et al., 1997).  

När stressresponsen tolkas som negativ blir den skadlig. Vissa studier har påvisat att 

arbetsrelaterad kronisk stress är korrelarad med försämrad mental hälsa, såsom ångest, 

depression, insomnia och alkoholberoende (Limm et al., 2010; Nakao, 2010). Limm et al. 

(2010) visade i sin studie att stressrelaterade hälsoproblem står för 50-60% av sjukdagarna på 

företag och inom EU räknar man med att stressrelaterade hälsoproblem kostar företag minst 

20 miljarder euro per år. Samma studie visar att stressiga arbetsmiljöer kan påverka individers 

välmående negativt. Detta sker antingen direkt genom negativa hälsobeteenden, till exempel 

att äta onyttigt, eller indirekt genom att begränsa individens förmåga att göra positiva 

förändringar i sitt beteende, till exempel att försöka sluta röka. Vi vet idag att det är möjligt att 

omvärdera stress, frågan är då hur det går till.  

I denna studie ligger fokus på individens upplevda känsla av stress och dennes sätt att 

förhålla sig till sin stressrespons. Det har visat sig att individer hanterar stress olika bra 

beroende på hur de förhåller sig till stresspåslaget. En studie har visat att de som upplevde sin 

stress som skadlig för hälsan i större utsträckning drabbades av de negativa fysiologiska 

konsekvenserna av stressresponsen och därmed löpte risk för en för tidig död (Keller et al., 

2013). Eftersom förhållningssättet till stressreaktionen är avgörande för vilka slags effekter 

den har på hälsan är vi intresserade av att se om vi kan påverka förhållningssättet till stress. 

Psykologisk flexibilitet är ett begrepp som används av en psykoterapeutisk modell, kallad 

”Acceptance and Committment Therapy” (ACT). Modellen syftar till att hjälpa människor att 

förhålla sig till utmaningar i livet samt till sin egen stressreaktion på ett flexibelt sätt som 

hjälper dem att leva efter sina värderingar och ta hand om sig själva oavsett utmaningar. Ett 

sätt att ta ett annat perspektiv till sin stressrespons är genom synsättet självet-som-kontext, en 

av komponenterna i psykologisk flexibilitet. Vi kommer att fördjupa oss inom terapiformen 

ACT och dess koppling till stress. Genom att använda oss av interventioner inspirerade av 

ACT modellen hoppas vi kunna omvärdera deltagarnas stressrespons och därmed minska 

skadeverkningarna av stress. 

 

Psykologisk flexibilitet 

Begreppet psykologisk flexibilitet används i ACT, en kognitiv beteendeterapi som bygger 

på både inlärningsteori och ”Relational Frame Theory” (RFT) (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, 

& Lillis, 2006). För att förstå psykologisk flexibilitet krävs en förförståelse för den teoretiska 
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grunden som ligger bakom. ACT modellen bygger på RFT, en inlärningsteori som förklarar 

hur vi tillägnar oss kunskap om vår omvärld genom vårt språk och de relationer som vi 

bygger upp till olika ord. 

 

Relational Frame Theory 

Centralt inom RFT är att mänskligt språk är en typ av inlärt beteende, vilket innebär att vi 

genom vårt språk har ett visst sätt att relatera eller associera till olika stimuli (Bond, Hayes, & 

Barnes-Holmes, 2006). Dessa relationer och associationer påverkar hur vi tolkar vår omvärld. 

Via språket kan människor få kunskap om situationer, platser och objekt som de själva inte 

har upplevt. Redan som barn lär vi oss hur vi ska förhålla oss till omvärlden och oss själva 

genom vårt språk (Atkins, 2013). Vi kan till exempel få lära oss att man måste jobba hårt för 

att lyckas i arbetslivet. Trots att vi inte har upplevt situationen så får vi kunskap om att vi 

måste prestera högt för att vara lyckade. Genom den kunskap vi får via språket bildar vi alltså 

relationer eller associationer till ord. Enligt samma exempel skulle en sådan relation kunna se 

ut så här: ”Lyckad = hög prestation”. 

RFT utgår från att ordrelationer är centrala för förståelsen av hur människor förhåller sig 

till sitt psykologiska innehåll (Barnes-Holmes et al., 2006). Med psykologiskt innehåll menas 

våra tankar och känslor. Enligt RFT finns en tanke att förtryck eller undvikande av jobbiga 

tankar och känslor kan få negativa konsekvenser. Fokus bör istället ligga på att acceptera och 

förhålla sig till sina tankar, känslor och värderingar på ett sätt som hjälper individen. På så sätt 

kan vi behålla en känsla av “självet” som är frikopplat från vårt psykologiska innehåll. Ur 

denna teori om inlärning via språket har behandlingsformen ACT utvecklats (Fletcher & 

Hayes, 2005).  

 

Acceptance and Committment Therapy (ACT) 

ACT syftar till att uppnå psykologisk flexibilitet, vilket innebär att individen får hjälp 

med att förhålla sig till sina besvärliga tankar och känslor som hindrar denne från att följa sina 

värderingar. Enligt ACT modellen innebär psykologisk flexibilitet att en person har förmågan 

att förhålla sig till de tankar och känslor som väcks i en situation och kan agera utefter sina 

värderingar, trots motstånd i form av till exempel tidspress och oro. Individer med hög 

psykologisk flexibilitet kan förhålla sig till sitt psykologiska innehåll på ett icke-dömande sätt, 

istället för att ta till flyktbeteenden eller fastna i negativa tankar och känslor (Hayes et al., 

2006).  
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Bond, Lloyd och Guenole (2013) har visat att psykologisk flexibilitet är en viktig aspekt 

för att predicera mental hälsa, effektivisering av beteende, mer positiva attityder till arbetet 

samt arbetsprestation och minskad frånvarofrekvens på en arbetsplatsen. ACT som modell  

(se Figur 1) fokuserar på att hjälpa individer att utveckla psykologisk flexibilitet genom sex 

stycken processer: acceptans, kognitiv diffusion, känsla av närvaro, värderingar, hängiven 

handling och “självet-som-kontext” (Fletcher & Hayes, 2005).   

 

 

 

Figur 1. I figuren beskrivs sambandet mellan de sex komponenterna i 

psykologisk flexibilitet. Fokus i denna studie kommer att ligga på självet-som-

kontext. 

 

Vi kommer i denna studie att fokusera på självet-som-kontext som, ur ett terapeutiskt 

perspektiv, är centralt för att uppnå psykologisk flexibilitet (Hayes et al., 2006). Självet-som-

kontext är ett speciellt perspektiv där självet ses som större än de tankar och känslor som vi 

upplever. Det är ett flexibelt sätt att förhålla sig till den stress som kan uppkomma när 

förändringar sker i arbetslivet eller i en persons privatliv.  

 

Självet-som-kontext 

Självet-som-kontext är ett perspektivtagande där individen förhåller sig till sitt 

psykologiska innehåll som flytande och föränderliga fenomen inom sig. Vi kan släppa 

föreställningen om att vi är våra psykologiska innehåll och istället se dessa som övergående 

tillfälliga tillstånd (Bond et al., 2006). Självet blir en arena som rymmer tillfälliga tankar och 

känslor (Atkins, 2013; Fletcher & Hayes, 2005). Jag kan till exempel tänka att jag är värdelös 

men om jag ser mig själv som en observatör kan jag skilja på att jag är en värdelös person och 

att ha en tanke om att vara värdelös.  
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Genom att se oss själva som större än vårt psykologiska innehåll påverkas vi inte lika 

starkt av negativa tankebanor och stress. Hayes et al. (2006) menar att förmågan att ta ett 

betraktarperspektiv till sina känslor och tankar är en viktig komponent för att uppnå 

psykologisk flexibilitet. Vi finner stöd för detta i en studie av Nyklíc, Mommersteeg, Beugen 

och Ramakers (2013) som påvisar att övning i självet-som-kontext har en stressreducerande 

och därmed skadereducerande effekt.  

I arbetslivet möter vi varje dag svåra beslut och stressande situationer, varför det kan vara 

intressant att undersöka om vi kan implementera detta accepterande tankesätt i vår vardag. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till en minskning av stressresponsens skadeverkningar samt 

öka vårt värderingsorienterade tankesätt.  

 

Psykologisk flexibilitet i arbetslivet   

Med psykologisk flexibilitet i arbetlivet menar vi här den roll som ett psykologisk 

flexibelt förhållningssätt har i en arbetssituation. Psykologiskt flexibla medarbetare påverkas 

inte lika starkt av negativa tankar och känslor vid motgångar och fortsätter att ha ett 

målinriktat förhållningssätt oavsett arbetsbelastning (Bond, Flaxman & Bunce, 2008).  

Bond et al. (2008) visade i en studie av två callcenter i UK varför det kan finnas en vinst i 

att uppmärksamma psykologisk flexibilitet i arbetslivet.  Ett företag skulle genomgå stora 

förändringar och Bond et al. (2008) undersökte om och hur psykologisk flexibilitet kan leda 

till bättre anpassningsförmåga vid en omorganisation. I studien fick medarbetarna genomgå 

interventioner för att bland annat öka arbetskontrollen vid omorganisationen. Resultatet 

visade att medarbetare med högre psykologisk flexibilitet hade lättare att hitta möjligheter 

inom sina tjänsteområden samt svarade bättre på interventionen. Detta ledde i sin tur till en 

upplevelse av ökad mental hälsa och minskad frånvarofrekvens på arbetsplatsen (Bond et al., 

2008). Resultaten stöds av en studie genomförd av Fledderus, Bohlmeijer, Fox, Schreurs och 

Spinhoven (2013) där individer med högre nivå av psykologisk flexibilitet påverkades 

starkare av interventioner inspirerade av ACT. 

En annan positiv aspekt av psykologisk flexibilitet är dess påverkan på medkänsla och 

empati. I en studie av Atkins och Parker (2012) argumenterar de för att psykologisk 

flexibilitet leder till ökade perceptuella, kognitiva, emotionella och beteendemässiga aspekter 

av medkänsla. Medkänsla har en läkande effekt och stärker kvalitén på relationer mellan 

organisationens medlemmar genom bland annat ökat engagemang och tillit samt förstärkta 

gemensamma värderingar. Empati och medkänsla kan ses som en viktiga komponenter i 

prosocialt hjälpbeteende. 
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Prosocialt hjälpbeteende 

Att visa medkänsla och hjälpa en annan person kräver en förmåga att sätta sig in i dennes 

perspektiv för att se vad personen behöver. Därför kräver hjälpande beteende, eller som vi i 

denna uppsats kallar för prosocialt hjälpbeteende, att man kan lämna sitt eget perspektiv för 

att inta en annans.  

Prosocialt hjälpbeteende kännetecknas av att en individ erbjuder hjälp och stöd till andra i 

sin omgivning utan att förvänta sig någonting tillbaka (Poulin, Brown, Dillard, & Smith, 

2013). Detta kan innebära allt möjligt, till exempel att hjälpa andra med ärenden eller att ge 

sin sittplats till någon annan, det är den subjektiva upplevelsen hos individen som räknas. 

Kopplingen mellan prosocialt hjälpbeteende och minskade negativa effekter av 

stressreaktioner har undersökts i en studie av Poulin et al. (2013). Resultatet av studien visar 

att individer som är stressade och som hjälper andra inte drabbas i lika hög grad av 

stressreaktionens negativa konsekvenser. 

I sin studie föreslår Poulin och Holman (2013) att det kan finnas samband mellan 

hormonet oxytocin, prosocialt hjälpbeteende och hälsa. Oxytocin utsöndras vid bland annat 

intimitet, omhändertagande, socialt umgänge och som senare forskning visat, även vid stress. 

Oxytocin är en del av stressresponsen som påverkar hjärnan så att vi söker socialt stöd hos 

andra. Hormonet stärker kroppens försvar mot skadlig stress och högre nivåer av oxytocin i 

blodet har bland annat visat sig leda till snabbare läkningsprocesser. Ur ett evolutionärt 

perspektiv skulle oxytocin kunna vara kroppens eget sätt att hantera stress och på så sätt “dra 

nytta av” människor i sin nära omgivning (Poulin & Holman, 2013).  

 

Val av skalor 

Mäta upplevd stress 

Att mäta stress visar sig vara komplext. Cohen et al. (1997) beskriver komplexiteten i att 

mäta ”appraisal”, vilket är det upplevda stresspåslag vi känner när vi ställs inför en stressande 

situation, en så kallad stressor. Som en subjektiv känsla kan det inte mätas fysiologiskt utan 

kräver någon form av självskattningsskala. Enligt Cohen et al. (1997) finns det fyra generella 

klasser med skalor, bland annat en ”multiple-item” skala och skalor från forskning rörande 

livshändelser. Vi har valt ”Perceived Stress Scale” (PSS) som är en multipel-item skala som 

har utvecklats från Lazarus’s koncept appraisal (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). 

Skalan avser att mäta i vilken grad händelser och stressorer i individens närhet upplevs som 

stressande. Den har visat sig vara en god prediktor för de fysiska skadeverkningarna av 
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stressresponsen, t.ex. förkylning (Cohen et al., 1997). Med skalan avser vi fånga i vilken grad 

individen upplever sitt liv som oförutsägbart, okontrollerbart och övermäktigt. 

 

Mäta självet-som-kontext 

Olika försök har gjorts för att mäta självet-som-kontext, det vill säga det ändrade 

perspektiv då vi går från att se oss själva som en del av våra tankar, till att se oss själva som 

en arena för sina tillfälliga tankar. För att undersöka deltagarnas egna subjektiva bedömning 

av sin förmåga till självet-som-kontext använder vi Self-As-Context Scale (SACS), en nyligen 

framtagen explicit mätskala, kopplad till ACT modellen (Gird, Zettle, Webster, & Hardage-

Bandy, 2013). Med explicit mätskala menar vi en skala där deltagaren svarar på ett medvetet 

sätt. Med skalan ämnar vi försöka fånga deltagarnas självskattade uppfattning om hur de 

förhåller sig till sitt psykologiska innehåll. 

 

Mäta psykologisk flexibilitet i arbetslivet 

Det har funnits olika sätt att mäta psykologisk flexibilitet men det mest förekommande är 

mätskalan Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) (Bond et al., 2013). Tidigare har 

mätskalan AAQ-II använts för att mäta graden av psykologisk flexibilitet och har visat sig 

kunna predicera mental hälsa och välmående (Bond et al., 2013). Gird et al. (2013) har 

undersökt sambandet mellan SACS och AAQ-II, och visade i sina resultat att det fanns en 

signifikant korrelation mellan de två skalorna. Denna korrelation visade att individer med hög 

psykologisk flexibilitet även hade bättre förmåga att anamma tankesättet runt självet-som-

kontext. Bond et al. (2013) har utvecklat skalan Work-related Acceptance and Action 

Questionnaire (WAAQ) för att starkare knyta an till psykologisk flexibilitet och effektivitet i 

en arbetskontext. Högre nivåer av psykologisk flexibilitet korrelerar med bland annat ökad 

mental hälsa, arbetsprestation och inlärningskapacitet (Bond et al., 2008; Hayes et al., 2006). 

Vi väljer att använda oss av WAAQ-S för att vidare undersöka psykologisk flexibilitet i 

arbetslivet och dess koppling till stress. 

 

Interventioner för att minska stressresponsens skadeverkningar 

I tidigare forskning kring stress har man försökt att få individer att behärska sin stress, så 

kallad ”stress management” (Lehrer, Carr, Sargunaraj, & Woolfolk, 1994). På senare tid har 

psykologisk forskning kring stress handlat mer om att hjälpa individen att förhålla sig 

annorlunda till sin stressreaktion det vill säga att hjälpa dem anta ett mer hälsosamt 

perspektiv. Keller et al. (2013) visade att det är förhållningssättet till stressresponsen som 
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avgör vilken effekt stress har på vår hälsa. Vi har framhållit att ett flexibelt perspektiv kan 

vara till hjälp för att minska skadeeffekterna av stress samt hur psykologisk flexibilitet kan 

öka medkänsla och empati i organisationer. Medkänsla och empati är komponenter i 

prosocialt hjälpbeteende, vilket i sin tur har visats minska skadeeffekterna av stressresponsen. 

Mot denna bakgrund har vi tagit fram två interventioner i perspektivtagande för att öka 

förmågan att anta andra perspektiv till sig själv och andra, vilket i sin tur förväntas leda till en 

ökning i psykologisk flexibilitet. Vi vill nu pröva dessa interventioner på en grupp personer 

som anser sig vara stressade. Den första interventionen är en direkt övning som är skapad för 

denna studie som en övning i självet-som-kontext. Den andra interventionen är en övning i att 

ta andras perspektiv kallad övning i prosocialt hjälpbeteende. 

 

Perspektivtagande i form av övning i självet-som-kontext 

En stressreaktion behöver inte nödvändigtvis ha negativa eller skadliga effekter. Detta 

visar Garland et al. (2011) i en studie där deltagarna får lära sig att tänka annorlunda kring sin 

stress och varför den uppkommer. Resultatet från studien visar att människor som omvärderar 

sin stress och tänker att den är kroppens sätt att förbereda och klara av svåra situationer, ger 

en reducering av de annars negativa konsekvenserna av stress. Denna omvärdering av stress 

kallar vi i vår studie för självet-som-kontext och definieras som själva processen då en individ 

väljer ett annat perspektiv eller förhållningssätt till sin stressreaktion (Garland et al., 2011).  

I vår studie har vi utvecklat en liknande övning i självet-som-kontext som en intervention 

för att omvärdera stressresponsen i syfte att minska skadeverkningarna. 

Enligt ACT modellen är självet-som-kontext en process för att ge individer en stabil 

känsla eller ett stabilt perspektiv till självet, även när kontexten utanför eller omständigheter 

inom personen förändras. När individen har en stabil känsla av självet innebär detta att denne 

kan se skillnad på självet och sitt psykologiska innehåll, vilket är en förutsättning för både 

självet-som-kontext och psykologisk flexibilitet. Detta tankesätt leder i sin tur till att de 

negativa effekterna av stressreaktioner blir svagare (Garland et al., 2011; Hayes et al., 2006). 

 

Perspektivtagande i form av övning i prosocialt hjälpbeteende 

Vi tänker att genom att observera andra människors behov kan även prosocialt 

hjälpbeteende ses som en typ av perspektivtagande. En studie av Poulin et al. (2013) har pekat 

på ett samband mellan prosocialt hjälpbeteende och god hälsa. När vi hjälper någon frigörs 

oxytocin, ett hormon som har visat sig motverka de negativa konsekvenserna av stress (Poulin 
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& Holman (2013). Då psykologisk flexibilitet går att koppla till god hälsa ser vi anledning att 

vidare undersöka kopplingen mellan prosocialt hjälpbeteende och psykologisk flexibilitet. 

Vi tänker att prosocialt hjälpbeteende är ett sätt att träna flexibelt perspektivtagande och 

på så sätt även sin psykologiska flexibilitet. Atkins och Parker (2012) diskuterar i sin studie 

den roll som psykologisk flexibilitet har vid förändringar och att individer med hög 

psykologisk flexibilitet är mer mottagliga för interventioner i syfte att öka medkänsla. I 

organisationer skulle ökad medvetenhet och agerande för prosocialt hjälpbeteende kunna vara 

ett kostnadseffektivt verktyg för att minska stress.  

 

Syfte och frågeställningar 

Sammanfattningsvis har vi presenterat stressreaktioner och stressymptom som ett problem 

associerat med höga kostnader både för individen och för arbetsgivaren. I tidigare forskning 

har man försökt att lösa detta genom att minska på stressfaktorer. På senare tid har studier 

visat att det inte är stress i sig utan hur en människa förhålla sig till sin stressreaktion som är 

avgörande för de skadliga effekterna av stress. Denna studie har undersökt psykologisk 

flexibilitet, en central del i ACT modellen. En viktig komponent inom psykologisk flexibilitet 

anses vara förmågan att kunna inta ett annat perspektiv.  

Syftet med studien är att undersöka om vi, genom interventioner i perspektivtagande kan 

påverka våra beroendevariabler: psykologisk flexibilitet i arbetslivet, självet-som-kontext 

samt självupplevd stressnivå. Vi vill även undersöka sambandet mellan dessa 

beroendevariabler. Vi har två frågeställningar som vi utgår ifrån för att undersöka om vi kan 

finna samband, skillnader och effekter: 

Frågeställning 1. Vilka effekter har våra två betingelser övning i självet-som-kontext och 

prosocialt hjälpbeteende på våra beroendevariabler självskattad stress, förmåga till 

självet-som-kontext samt psykologisk flexibilitet i arbetslivet? 

Frågeställning 2. Hur ser sambanden mellan våra beroendevariabler ut? Kan SACS och 

WAAQ-S predicera resultat på PSS? 

 

Metod 

Deltagare 

Studien hade 90 deltagare vid förmätning (varav 62 kvinnor) i åldrarna 19 till 61 år (M = 

24.68, SD = 6.96). Efter ett bortfall på 7 personer svarade 83 deltagare på eftermätningen. 

Data angående demografiska variabler samlades in (se Tabell 1).  
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 Tabell 1. Demografiska data över deltagarna i studien (n=90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Variabler Antal (n=90)  

Sysselsättning   

     Student 71  

     Arbetar 16  

     Sjukskriven 1  

     Arbetssökande 1  

     Annat 1  

Utbildningsnivå   

     Universitet 80  

     Gymnasiet 8  

     Folkhögskola 1  

     Grundskola 1  

Civilstatus   

     Singel 50  

     I ett förhållande 37  

     Gift 3  

Boende   

     Bor ensam 37  

     Bor ihop  37  

     Annat 16  

Arbetslivserfarenhet   

     3 år eller mer 34  

     1 – 3 år 32  

     6 – 12 månader 17  

     1 – 6 månader 6  

      Ingen 1  

Hjälpa andra   

     Aldrig 11  

     Någon gång om året 6  

     Någon gång i månaden 34  

     Någon gång i veckan 21  

     Flera gånger i veckan 11  

     Dagligen 7  

Fysisk aktivitet   

     Aldrig 1  

     Någon gång i månaden 8  

     Någon gång i veckan 31  

     Flera gånger i veckan 37  

     Dagligen 12  

 

Totalt 

 

90 
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Tabellen visar att majoriteten av deltagarna (96,7 %) studerar eller arbetar. Endast sju 

deltagare hade mindre än sex månaders arbetslivserfarenhet och majoriteten av deltagarna var 

singlar. Rekryteringen skedde genom ett bekvämlighetsurval där deltagandet var frivilligt och 

skedde utan ersättning. Vid senare analys av data togs 3 extremvärden bort då de låg 3 

standardavvikelser ifrån medelvärdet. 

 

Design 

Studien hade en mixad-, AB-design med upprepad mätning (se Figur 2). Oberoende 

variabel var intervention med två betingelser: övning i självet-som-kontext och övning i 

prosocialt hjälpbeteende. Beroendevariabler var självuppskattad stress, som mättes genom 

”Perceived Stress Scale” (PSS), självet-som-kontext, som mättes genom ”Self-As-Context 

Scale” (SACS) samt psykologisk flexibilitet i arbetslivet, som mättes genom den svenska 

översättningen av ”Work-related Acceptance and Action Questionnaire” (WAAQ-S). 

Samtliga var diskreta variabler som mättes på en intervallskala. 

  

 

Figur 2. Figuren illustrerar studiens AB-design med antal deltagarna fördelade 

över de olika betingelserna med förmätning, intervention och eftermätning.  

 

Genom randomisering till de olika betingelserna kontrollerade vi för att det var 

interventionerna och inte individuella skillnader, till exempel stressnivå, som påverkade 

beroendevariablerna. Som vi ser i Figur 2, hade vi ett bortfall på 7 deltagare, vilka alltså inte 

deltog i interventionerna eller svarade på eftermätningen. Vid senare analys togs 3 

extremvärden bort. 
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Material 

Vi valde att mäta effekten av våra interventioner på upplevd stress, förmåga till självet-

som-kontext samt psykologisk flexibilitet i arbetslivet. Nedan presenteras de 

självskattningsformulär som vi valde för att mäta dessa beroendevariabler.  

 

Beroendevariabler 

Perceived Stress Scale (PSS) 

Skalan PSS avser att mäta individers upplevda subjektiva stressnivå. Cohen et al. (1983) 

visade i sin studie att skalan har en god intern validitet (α = .86) och god reliabilitet då skalan 

uppvisade liknande Cronbach’s alpha värde vid upprepad mätning. Detta indikerar att skalan 

kan användas för att mäta subjektiv stress. Skalan består av 14 frågor som ligger på en 

likertskala från 0 (aldrig) till 4 (väldigt ofta). Typiska frågor för denna skala är “Hur ofta har 

du känt dig upprörd över att någonting oväntat har inträffat?” och “Hur ofta den senaste 

månaden har du känt dig nervös och stressad?”. Skalan är utformad så att höga poäng 

indikerar hög nivå av upplevd stress, dock är sju av skalans 14 frågor ställda så att höga poäng 

har en positiv innebörd. Dessa svar bör därför inventeras så att poängen får en omvänd 

betydelse. Ett exempel på en sådan fråga är “Hur ofta har du den senaste månaden 

framgångsrikt hanterat vardagsproblem och irritationsmoment?” . Svarar personen högt på 

denna “positiva” fråga indikerar det god förmåga att hantera stress, vilket gör att poängen på 

de frågor som är ställda på liknande sätt måste inverteras så att höga poäng byts ut mot låga 

poäng. Det innebär att poängen på frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 inverteras till 4=0, 3=1, 

2=2, 1=3 och 0=4. (Cohen et al., 1983). När detta är gjort summeras svaren på de 14 frågorna. 

 

Self-As-Context Scale (SACS) 

Skalan avser att mäta hur deltagarna upplever att de förhåller sig till sitt psykologiska 

innehåll, det vill säga deras förmåga till självet-som-kontext (Gird et al., 2013). Gird et al. 

(2013) visade i sin studie att SACS har en god intern validitet (α = .84) och uppvisade god 

reliabilitet vid upprepad mätning. Skalan består av 11 påståenden och ligger på en likertskala 

från 1 (stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt). Typiska påståenden är “Trots flera 

förändringar i livet, finns det en grundläggande del av mig själv som håller sig oförändrad” 

och “När jag är upprörd har jag förmågan att hitta en lugn plats inom mig själv”. En högre 

poäng på skalan indikerar en starkare förmåga att förhålla sig till självet enligt självet-som-

kontext. Poängen räknas ut som ett medelvärde, genom att poängen på de enskilda svaren 
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summeras och divideras med antal frågor. Skalan är översatt från engelska till svenska (Dahl, 

2013). 

 

Work-related Acceptance and Action Questionnaire (WAAQ) 

Skalan Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II) har tidigare använts för att 

mäta psykologisk flexibilitet. I sin studie visade Bond et al. (2013) att AAQ-II är ett effektivt 

mått för att mäta en generell psykologisk flexibilitet över mer stabila egenskaper, till exempel 

personlighet. Skalan ansågs inte lika effektiv för att mäta psykologisk flexibilitet i 

arbetsspecifika situationer, varför Bond med flera tog fram den arbetsrelaterade skalan 

WAAQ, med avsikt att mäta psykologisk flexibilitet i arbetslivet. Bond et al. (2013) visade att 

WAAQ skulle kunna vara ett effektivt sätt att mäta psykologisk flexibilitet i arbetsspecifika 

kontext. De fann bland annat ett samband mellan högre nivåer av WAAQ och högre 

arbetsprestation och närvaro på arbetet. Dessa korrelationer indikerar att skalan har god 

validitet och reliabilitet, men skalan behöver utvärderas vidare (Bond et al., 2013). Eftersom 

vi var intresserade av att se vilken roll psykologisk flexibilitet har i arbetslivet använde vi 

WAAQ.  

Skalan består av sju frågor och ligger på en likertskala från 1 (stämmer aldrig) till 7 

(stämmer alltid). Typiska frågor för denna skala är “Jag kan arbeta effektivt trots personliga 

problem som oroar mig” och “Jag kan erkänna mina misstag i arbetet och ändå vara 

framgångsrik”. Poängen på denna skala räknas ut som ett medelvärde, där poängen på de 

enskilda svaren summeras och divideras med antal frågor. En högre poäng på skalan indikerar 

en högre nivå av arbetsrelaterad psykologisk flexibilitet.  

Översättningen WAAQ-S utfördes av Holmberg, Ottergård, Öst och Wicksell (2014) vid 

Karolinska Institutet i Stockholm. WAAQ-S är ännu inte publicerad och någon alternativ 

översättning av WAAQ fanns inte tillgänglig vid tidpunkten för denna studie.  

För att undersöka den interna reliabiliteten hos våra skalor beräknade vi Cronbach’s 

alpha. Analysen visade värden som låg mellan det önskvärda intervallet på .7 till .9 för 

skalorna WAAQ-S (α =.92), SACS (α = .93) och PSS (α = .90). Detta innebar att samtliga 

skalor uppvisade god intern samstämmighet (Tavakol & Dennick, 2011).  

 

Oberoende variabler 

Vi valde att undersöka hur övning i självet-som-kontext och prosocialt hjälpbeteende 

kunde påverka våra beroendevariabler. Båda dessa betingelser var ett sätt att träna individer 

på perspektivtagande. I följande avsnitt presenterar vi instruktionerna till dessa interventioner.  
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Instruktioner för övning i självet-som-kontext 

För interventionen övning i självet-som-kontext fick deltagarna en ljudfil att lyssna på 

under en veckas tid. Ljudfilen var 7.13 minuter lång och spelades upp i ett m4a-format. 

Materialet var framtaget till denna studie för att öva individer i självet-som-kontext och 

implementera detta förhållningssätt i vardagliga stressande situationer (Dahl, 2014). I 

övningen uppmuntrades deltagarna att sitta bekvämt, slappna av och fokusera på fysiska 

förnimmelser runt omkring sig (se Bilaga 1). Vidare uppmuntrades deltagarna att betrakta 

sina tankar och känslor som något övergående, medan självet är bestående. I ljudfilen gavs en 

förklaring till hur de skulle skilja på psykologiskt innehåll och verkligheten, ”Man kan säga 

att ditt psykologiska innehåll är en sorts tolkning av verkligheten, men det är inte 

verkligheten. Under den här övningen ska du öva dig på att se skillnaden”. Genom att 

anamma detta tankesätt skapades en skillnad mellan verkligheten och deltagarens 

psykologiska innehåll.  

I övningen skulle deltagaren visualisera sitt psykologiska innehåll som en flod som rann 

natt och dag. Vid floden fanns en brygga och där skulle deltagaren sätta sig och betrakta sina 

tankar och känslor utan att fördjupa sig i dem eller kämpa emot dem, ”Du har kontakt med 

vattnet, du känner vilken temperatur det är och åt vilket håll floden rinner, men du håller dig 

ovanför”. Detta kallas för ett icke-reaktivt, aktivt iakttagande perspektiv. Det var lätt att falla 

tillbaka ned i ”floden” och engagera sig i en tanke. Ljudfilen uppmanade deltagaren att ”ta ett 

steg bakåt upp på bryggan och bara låta dem rinna förbi”. 

 

Instruktioner till övning i prosocialt hjälpbeteende 

Deltagarna gavs instruktionen att utföra en hjälpande osjälvisk handling, minst en gång 

per dag. De blev uppmanade att uppmärksamma hur de kunde hjälpa andra människor i sin 

omgivning. Försöksledaren poängterade att det viktiga inte var vad de hade hjälpt till med, 

utan att deltagaren själv upplevde att denne hade hjälpt till. Den hjälpande handlingen kunde 

antingen vara planerad, till exempel att handla åt någon, eller oplanerad, till exempel att 

erbjuda sin sittplats åt någon. En instruktion som gavs var: 

För en del hjälper det att tänka att man sätter på sig en sorts ”glasögon”, genom vilka 

man ser världen på ett lite annorlunda sätt. I det här fallet skulle det kunna innebär att 

du håller ögonen öppna för situationer där du skulle kunna hjälpa någon i din 

omgivning. För andra kan det hjälpa att fokusera på vad du kan ge eller bidra med i 

dagliga situationer (Dahl, 2014). 
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Som hjälp fick deltagarna med sig en skriftlig instruktion som betonade att de kunde 

hjälpa till med vad som helst. Övningen i prosocialt hjälpbeteende pågick under en veckas tid 

och deltagarna meddelade varje dag via sms på vilket sätt de hade hjälpt andra.  

 

Procedur 

Mätningen skedde i tre steg där försöksdeltagarna före interventionen fick svara på ett 

frågeformulär och efter en veckas intervention, fick svara på formuläret igen (se Figur 2). 

Förmätning och eftermätning skedde genom ett webbaserat frågeformulär. Formuläret vid 

förmätningen innefattade även demografiska variabler så som sysselsättning, civilstatus och 

utbildningsnivå. När deltagarna svarat på frågorna på WAAQ-S fick de instruktionen: 

“Arbetar du inte just nu, tänk dig in i en tidigare arbetssituation eller tänk dig att dina studier 

är ditt arbete.” Försöksledaren gav deltagaren information om interventionen, både muntligt 

och skriftligt. Randomiseringen till de olika interventionerna skedde genom att lappar lades i 

en hatt, varefter försöksledaren drog lappar omväxlande till de olika betingelserna. 

Fördelningen var 48 deltagare i självet-som-kontext och 41 deltagare i prosocialt 

hjälpbeteende (se Figur 2). Interventionerna utfördes av deltagaren på egen hand under sju 

dagar. Övningen skulle genomföras minst en gång om dagen och efter genomförd uppgift 

skickade deltagaren ett sms till försöksledaren. Vid uteblivet sms skickade försöksledaren en 

påminnelse.  

Vid samtliga mättillfällen delgavs deltagarna information angående deras anonymitet, rätt 

att avbryta studien samt att deltagandet var frivilligt.  

 

Etiska frågeställningar 

Vi ställde frågor som kan anses vara känsliga att besvara för deltagarna, därför var deras 

deltagande anonymt och deras svar behandlades konfidentiellt. Trots att vi vidtog dessa 

åtgärder fanns en risk att deltagarna inte svarade sanningsenligt på grund av frågornas 

karaktär. Ett exempel på en känslig fråga var: ”Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du inte kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?”. Frågan ifrågasatte deltagarens 

förmåga att styra över sig eget liv, vilket skulle ha kunnat sätta igång obehagliga tankar hos 

deltagaren i form av till exempel känsla av maktlöshet. 
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Statistisk analys 

För att undersöka om det fanns samband mellan våra beroendevariabler beräknade vi 

Pearson’s korrelation för PSS, SACS och WAAQ-S. För att undersöka effekten av 

interventionerna på beroendevariablerna genomförde vi en Split-Plot ANOVA. 

De ovidkommande variabler som vi kontrollerade för genom statistisk analys var: ålder, 

kön, sysselsättning, utbildning, boendesituation, civilstatus, hjälpbeteende, fysisk aktivitet 

samt arbetslivserfarenhet. Vi kontrollerade variablerna genom att beräkna Pearson’s 

korrelation mellan skalorna och samtliga demografiska variabler. Därefter beräknades en 

multipel regression för att undersöka om poäng på WAAQ-S och SACS vid förmätning kan 

predicera resultat på PSS vid eftermätning. 

 

Resultat 

Studiens resultat visade en huvudeffekt av tid för beroendevariabeln PSS samt en 

huvudeffekt av interventionerna för beroendevariabeln WAAQ-S. Vi kunde inte dra någon 

slutsats om interventionernas effekt utifrån dessa resultat. 

Vi fann ett signifikant positivt samband mellan WAAQ-S och SACS. Ett signifikant 

negativt samband visades mellan PSS och SACS samt ett signifikant negativt samband mellan 

PSS och WAAQ-S.  

Vi fann även att poäng på förmätningen av SACS var en signifikant prediktor för poäng 

på PSS. Högre poäng på SACS predicerade lägre poäng på PSS. 

 

Deskriptiv statistik 

Vi undersökte skalornas normalfördelning och valde att ta bort tre deltagare med 

extremvärden på samtliga skalor. Dessa deltagare befann sig tre standardavvikelser från 

medelvärdet, vilket medförde att våra data inte blev normalfördelade.  

Vi kontrollerade för ovidkommande variabler genom att beräkna Pearson’s korrelation. 

Resultaten visade en signifikant svag positiv korrelation mellan PSS och civilstatus (r(90) = -

.23, p = .05). Vi fann en signifikant svag positiv korrelation mellan SACS och kön (r(90) = 

.27, p = .05). För WAAQ-S fann vi svag positiv korrelation med kön (r(90) = .28, p = .05), 

civilstatus (r(90) = .25, p = .05) samt fysisk aktivitet (r(90) = .24, p = .05). Då dessa 

korrelationer var svaga valde vi att inte genomföra vidare analys av dessa. 

I Tabell 2 redogör vi för medelvärde, standardavvikelser samt konfidensintervall för de 

olika betingelserna i respektive skala. Förkortningarna ”SSK” står för självet-som-kontext och 
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”PH” står för prosocialt hjälpbeteende. Av tabellen kunde vi avläsa hur deltagarna i de olika 

betingelserna svarade på respektive skala. 

 

Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för de två betingelserna 

vid för-och eftermätning av skalorna PSS, SACS och WAAQ-S. 

Note. PSS = Perceived Stress Scale. SACS = Self-As-Context Scale. WAAQ-S = Work-related Acceptance and 

Action Questionnaire, svensk översättning. SSK = övning i självet-som-kontext. PH = övning i prosocialt 

hjälpbeteende. 

 

Vi kunde se att det redan fanns skillnader mellan betingelserna vid förmätningen och att 

konfidensintervallen i de flesta fall överlappade varandra. Genom att titta på 

standardavvikelserna såg vi att det var en stor spridning i våra data. 

 

Interventionernas effekt  

För att undersöka om det fanns en effekt av interventionerna utfördes en Split-Plot 

ANOVA. Först redovisar vi interventionernas effekt inom grupperna och sedan mellan 

grupperna.  

Inom grupperna fann vi en signifikant skillnad mellan för- och eftermätningarna på PSS 

skalan (F(1,78,) = 8.54, p = .005, η2
p  = .1). Vi fann ingen signifikant skillnad mellan för- och 

eftermätningarna på SACS skalan (F(1,78) = .67, p = .417) och inte heller på WAAQ-S 

skalan (F(1,78) = .28, p = .597). Detta innebar att det endast var deltagarnas svar på PSS 

skalan som förändrades mellan mättillfällena.  

   

Förmätning 

    

Eftermätning 

 

Skalor n M (SD) 95% CI  n M (SD) 95% CI 

PSS 

       

     SSK 48 29.71 (8.92) [27.12, 32.30]  43 26.77 (8.07) [24.28, 29.25] 

     PH 41 26.46 (7.03) [24.25, 28.68]  37 23.92 (7.14) [21.54, 26.30] 

SACS        

     SSK 48 4.62 (1.07) [4.31, 4.93]  43 4.80 (1.03) [4.48, 5.11] 

     PH 41 4.99 (.86) [4.72, 5.26]  37 5.04 (.93) [4.73, 5.35] 

WAAQ-S        

      SSK 48 29.81 (8.19) [27.43, 32.19]  43 28.51 (8.45) [25.91, 31.11] 

      PH 41 32.12 (8.33) [29.49, 34.75]  37 33.81 (7.03) [31.47, 36.16] 

Totalt 90    80   
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Mellan grupperna fann vi ingen signifikant skillnad, varken på PSS skalan (F(1,78) = 

3.79, p = .055), eller på SACS skalan (F(1,78) = 3.03, p = .086.). Detta innebar att vi inte 

kunde dra någon slutsats om interventionernas effekt på dessa två skalor. Däremot fann vi en 

signifikant skillnad mellan interventionerna på WAAQ-S skalan (F(1,78) = 7.75, p = .007, η2
p  

= .1). Eftersom deltagarna inte låg på samma nivå på skalorna vid förmätningen (se Tabell 2) 

ville vi försäkra oss om att denna skillnad verkligen berodde på interventionerna. Med en 

befintlig skillnad på WAAQ-S i studiens start kunde vi genom att sätta förmätningen som 

kovariat ändå se en signifikant skillnad mellan betingelserna på WAAQ-S (F(1,77) = 43.59, p 

< .001, η2
p  = .1). Detta innebar att interventionen prosocialt hjälpbeteende verkade kunna öka 

WAAQ-S. Denna studie har dock inte lyckats med att finna en signifikant ökning. Analysen 

visade vidare att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt mellan mättillfälle och 

intervention, varken på PSS skalan (F(1,78) = .09, p = 771), SACS skalan (F(1,78) = 2,20, p 

= 142) eller WAAQ-S skalan (F(1,78) = 1,15, p = .286). 

Sammanfattningsvis kunde vi se att deltagarnas upplevda stressnivå hade förändrats 

mellan de olika mättillfällena, dock kan vi inte uttala oss om ifall det var interventionerna som 

orsakade denna effekt. Vidare kan vi inte uttala oss om huruvida prosocialt hjälpbeteende 

skulle kunna öka psykologisk flexibilitet i arbetslivet eftersom vi inte lyckades finna en sådan 

effekt. 

 

Samband mellan beroendevariablerna 

För att undersöka ifall det fanns ett samband mellan skalorna PSS och WAAQ-S, PSS och 

SACS samt WAAQ-S och SACS beräknades Pearson’s korrelation vid både för- och 

eftermätning (se Tabell 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Tabell 3. Korrelationer mellan skalorna PSS, WAAQ-S och SACS vid för- och eftermätning. 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

 

Resultatet av analysen vid förmätningen påvisade en signifikant negativ korrelation 

mellan PSS och WAAQ-S, en signifikant negativ korrelation mellan PSS och SACS samt en 

signifikant positiv korrelation mellan SACS och WAAQ-S (se Tabell 3). Resultatet av 

analysen vid eftermätningen visade en något lägre signifikant negativ korrelation mellan PSS 

och WAAQ-S. Korrelationerna mellan PSS och SACS samt SACS och WAAQ-S var 

nästintill oförändrade. Vi kunde alltså påvisa ett relativt konstant samband mellan de tre 

skalorna vid de två mättillfällena (se Tabell 3).  

För att undersöka om poängen på skalorna WAAQ-S och SACS vid förmätning kunde 

predicera poäng på PSS vid eftermätning genomfördes en multipel regression.  

 

Tabell 4. Multipel regression där SACS vid förmätning är signifikant prediktor för PSS vid 

eftermätning. 

 B SE B β 

    

Konstant 40.05 4.52  

WAAQ-S -.15 .11 -.16 

SACS  -2.04 .90 -.26* 

Note: R2 = .12, SACS (p = .026), WAAQ-S (p = .164) * p = <.05. Simultan analys användes. 

Resultatet visar att enbart SACS är en signifikant prediktor för poäng på PSS, där varje 

ökning i poäng på SACS predicerar en minskning i poäng på PSS (se Tabell 4). Vi såg att 

SACS endast står för en liten del av variansen (R2 = .12).  

  Förmätning    Eftermätning  

Skalor PSS WAAQ-S SACS  PSS WAAQ-S SACS 

Pre        

    PSS 1 -.43** -.41**     

    WAAQ-S -.43** 1 .39**     

    SACS -.41** .39** 1     

Post        

    PSS     1 -.39** -.41** 

    WAAQ-S     -.39** 1 .41** 

    SACS     -.41** .41** 1 
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Sammanfattningsvis visar våra resultat ingen effekt av våra interventioner på PSS eller 

SACS, men vi ser en minskning mellan för- och eftermätning på PSS. För WAAQ-S finns en 

skillnad mellan interventionerna men ingen skillnad mellan för- och eftermätning. Vi ser att 

det finns samband mellan våra beroendevariabler samt att SACS kan användas för att 

predicera poäng på PSS.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka effekten av interventioner i perspektivtagande på 

våra beroendevariabler PSS, WAAQ-S och SACS. Vi ville även se om det fanns samband 

mellan våra beroendevariabler och hur dessa samband såg ut.  

Vi fann en skillnad mellan för- och eftermätningen av PSS men vi kan inte uttala oss om 

ifall denna förändring berodde på någon av våra interventioner eller om andra externa 

faktorer, som vi inte kontrollerat för, hade påverkat. Vi fann även en signifikant skillnad 

mellan betingelserna på WAAQ-S men kunde inte upptäcka en skillnad mellan för- och 

eftermätningen.  

Vi fann ett positivt samband mellan skalorna WAAQ-S och SACS, vilket innebar att en 

person som skattade högt på WAAQ-S även skattade högt på SACS. Mellan skalorna PSS 

och WAAQ-S samt mellan PSS och SACS kunde vi i båda fall se ett negativt samband, vilket 

innebar att en person som skattade högt på PSS även skattade lågt på SACS och lågt på 

WAAQ-S (se Tabell 3). Vi fann även att förmätningen av SACS kan användas för att 

predicera poäng på eftermätningen av PSS.  

Vi kommer nedan att diskutera studiens resultat och dess koppling till tidigare studier. 

Sedan följer en diskussion angående styrkor och begränsningar med vår studie gällande metod 

och operationalisering av oberoende- och beroendevariabler. Slutligen följer ett resonemang 

om vår studies betydelse samt utrymme för fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Att skattningen på PSS skalan har sjunkit mellan för- och eftermätningen går i linje med 

en studie av Garland et al. (2011) där de påvisade att deras intervention, inspirerad av ACT, 

hade en stressreducerande effekt. Vårt resultat gick även i linje med en studie av Poulin et al. 

(2013) där prosocialt hjälpbeteende påstås minska skadeverkningarna av stress. Eftersom vi 

inte kunde finna en signifikant skillnad mellan interventionerna, vet vi inte hur denna skillnad 

har uppstått. En förklaring till förändringen kan vara att vi lyckades med interventionerna, 

vilket innebär att förändringen inte berodde på andra ovidkommande variabler. Om så är fallet 



25 
 

gav interventionerna tillsammans en stressreducerande effekt, men vi har i denna studie inte 

lyckats upptäcka vilken intervention som står för vilken del av förändringen. En annan möjlig 

förklaring är att det krävs både övning i självet-som-kontext och prosocialt hjälpbeteende för 

att sänka självuppskattad stress. Om båda interventionerna påverkade deltagarnas upplevda 

stress, gav dessa interventioner endast en liten effektstorlek. Det innebär att även om vi såg en 

skillnad i våra data, var denna skillnad inte särskilt stor i verkligheten. En alternativ förklaring 

till att vi såg en skillnad kan vara att beroendevariablerna påverkades av ovidkommande 

variabler istället för interventionerna. 

Vi såg inte någon skillnad på SACS skalan mellan mättillfällena och det kan finnas flera 

förklaringar till varför vi inte lyckades påverka förmågan att tillämpa tankesättet självet-som-

kontext. En trolig förklaring är val av metod, där till exempel interventionens längd skulle 

kunna vara en bidragande orsak.  

Vi resonerar som att prosocialt hjälpbeteende är en typ av perspektivtagande och att det 

därför skulle främja förhållningssättet runt självet-som-kontext, men det finns inga studier 

som ger stöd åt detta. En förklaring till att vi inte såg någon effekt av intervention i prosocialt 

hjälpbeteende kan vara att ett samband mellan prosocialt hjälpbeteende och tankesättet 

självet-som-kontext inte existerar i verkligheten. En annan förklaring kan vara att prosocialt 

hjälpbeteende inte går att påverka med interventioner, något som vi kommer att återkomma 

till.  

Psykologisk flexibilitet har tidigare mätts med skalan AAQ-II och där har Bond et al. 

(2008) studie visat att psykologisk flexibilitet kunde öka medarbetarnas anpassningsförmåga 

vid en omorganisation. Vi valde att använda den nyligen framtagna skalan WAAQ-S för att 

rikta in oss mot psykologisk flexibilitet i arbetslivet. Vi ville se om vi genom interventionerna 

kunde påverka individernas psykologiska flexibilitet, vilket i sådant fall skulle gå i linje med 

en studie av Fledderus et al. (2013). De visade att det var möjligt att höja psykologisk 

flexibilitet (mätt med AAQ-II) genom att låta deltagarna omvärdera sina tankar i övningar 

baserade på ACT.  

Vi lyckades inte finna någon effekt av interventionerna på psykologisk flexibilitet i 

arbetslivet. En förklaring till detta kan vara att deltagarna inte befann sig i en arbetskontext 

och därför inte svarade likadant som om de hade befunnit sig på sina arbeten. En annan möjlig 

förklaring kan vara att skalan WAAQ-S mätte en annan typ av psykologisk flexibilitet än 

AAQ-II, då den är anpassad för en arbetslivskontext.  

Vi fann inte en skillnad mellan för- och eftermätning på WAAQ-S men fann en 

signifikant skillnad mellan våra interventioner. Deltagarna i interventionen prosocialt 
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hjälpbeteende skattade högre på WAAQ-S vid eftermätningen, vilket kan tyda på att 

prosocialt hjälpbeteende övade individens förmåga till perspektivtagande, vilket i sin tur 

skulle kunna leda till ökad psykologisk flexibilitet. Eftersom effektstorleken var liten och 

sambandet mellan WAAQ-S och prosocialt hjälpbeteende inte tidigare undersökts, kan vi inte 

uttala oss vidare om detta eventuella samband.  

För att undersöka sambandet mellan våra beroendevariabler använde vi Pearson’s 

korrelation och fann signifikanta samband. Deltagarna som skattade högt på SACS skattade 

lågt på PSS och högt på WAAQ-S. Deltagare som skattade högt på WAAQ-S skattade lågt på 

PSS och högt på SACS.  

Den signifikanta positiva korrelationen mellan WAAQ-S och SACS går i linje med ACT 

modellen där självet-som-kontext är en komponent i psykologisk flexibilitet (Hayes et al., 

2006). Skalorna korrelerade svagt vid förmätningen vilket innebar att de ändå skiljer sig åt 

och inte mäter precis samma konstrukt. Detta går i linje med studien av Gird et al. (2013).  

Vi fann en negativ signifikant korrelation mellan WAAQ-S och PSS vilket stämmer 

överens med en studie av Bond et al. (2013) som visade att WAAQ korrelerar negativt med 

stressresponsens negativa effekter, till exempel ångest.  

Det negativa sambandet mellan SACS och PSS stämmer överens med en studie av 

Garland et al. (2011) som visade att ett accepterande förhållningssätt till tankar och känslor 

ledde till minskade skadeverkningar av negativa känslor och stress.  

Genom att undersöka sambanden mellan skalorna med en multipel regressionsanalys fick 

vi resultat som visade att SACS kan användas för att predicera resultat på PSS. Detta kan 

innebära att en individ som skattar högre på SACS kommer att skatta lägre på PSS. Eftersom 

vi såg att SACS enbart stod för ca 12 procent av variationen i poängen på PSS, har även 

ovidkommande variabler påverkat utfallet. Vi kunde inte finna stöd för att WAAQ-S kan 

predicera resultat på PSS. En anledning till det skulle kunna vara att psykologisk flexibilitet i 

arbetslivet inte har lika stark koppling till stress. En annan förklaring skulle kunna vara att 

vårt sampel inte motsvarar den population som skalan är avsedd för, något som vi kommer att 

återkomma till.  

 

Metoddiskussion 

Studien har flera begränsningar Vi kommer att redogöra för effekt av antal mättillfällen, 

randomisering, utebliven kontrollgrupp, interventionernas längd och tidpunkt. Sedan 

diskuterar vi våra oberoende- och beroendevariabler och hur de kan ha påverkats av, 

omfattning och miljö. 
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      Deltagarna mättes vid förmätning, hade en veckas intervention och mättes sedan igen 

direkt efter interventionsveckan. Nackdelen med att mäta deltagarna direkt efter avslutad 

intervention är risken för att deltagarna ännu inte hunnit implementera det nya tankesättet i sin 

vardag. En annan risk är att deltagarna efter avslutad intervention föll tillbaka till baslinjen 

efter en viss tid, något som vi då inte kontrollerade. I en studie av Fledderus et al. (2013) 

mättes deltagarna vid fem tillfällen: en baslinjemätning, en mätning i direkt anslutning till 

interventionen, en under interventionen, en direkt efter interventionen och sedan en 

uppföljning efter tre månader. Fördelen med denna design var att de kunde se att det var först 

efter ca fyra till fem veckors intervention som sambandet mellan interventionen och nivån av 

depression gav resultat. Med hjälp av resultaten från eftermätningen kunde de se att 

sambandet fortfarande var signifikant, även efter tre månader. En nackdel med att ha många 

mätningar kan vara att det resulterar i en stor mängd data, vilket är resurskrävande och dyrt. I 

vår studie saknades resurser och tid för att ha fler mätningar.  

I vår studie randomiserades deltagarna till de olika interventionerna direkt efter 

förmätningen. Detta resulterade i att de olika interventionsgrupperna skilde sig åt på skalorna 

redan vid förmätningen (se Tabell 2), vilket kan vara en förklaring till att vi inte såg en effekt 

av interventionerna. Ett alternativt sätt att göra detta på hade varit att göra en statistisk analys 

av baslinjemätning. Hade vi då funnit signifikanta skillnader, hade vi kunnat göra en ny 

randomisering, alternativt en stratifierad randomisering av deltagarna. Garland et al. (2011) 

studerade omvärdering av stress och valde ett stickprov ur en population som redan uppfyllde 

önskad nivå av stressrelaterade symtom. I studien av Fledderus et al. (2013) användes en 

annan metod där deltagarna först mättes i grad av depression och enbart de som uppmätte en 

viss grad av depression tilläts att vara med i studien. Dessa två studier ger exempel på hur det 

är möjligt att kontrollera att deltagarna ligger på en relativt jämn nivå på beroendevariablerna. 

Hade vi tillämpat någon av dessa metoder i vår studie hade vi förhoppningsvis kunnat 

motverka att det fanns en befintlig skillnad i självskattningen på beroendevariablerna mellan 

de olika betingelserna. 

Vår studie är kvasiexperimentell på grund av avsaknaden av kontrollgrupp. Hade vi haft 

en kontrollgrupp hade vi kunnat kontrollera för fler ovidkommande variabler, såsom till 

exempel säsong och arbetsbelastning. I en studie av Bond et al. (2008) fick hälften av 

deltagarna vara med i en experimentgrupp med inflytande över förändringsarbetet på sin 

arbetsplats och den andra hälften tilldelades kontrollbetingelsen. Resultaten visade att, jämfört 

med kontrollgruppen, gav interventionen med delaktighet i förändringsarbetet en förbättring 

av mental hälsa och ökad närvaro hos medarbetarna. Vi såg att det fanns en skillnad mellan 
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för- och eftermätningarna på PSS. Vi kan inte uttala oss om varför eller hur denna effekt har 

uppstått eftersom vi, utan kontrollgrupp, inte kan se om det är våra interventioner som 

påverkar beroendevariablerna eller om skillnaden i data beror på ovidkommande variabler. En 

annan förklaring till att vi inte kan se någon effekt kan vara interventionernas längd. 

Vi hade interventioner under en veckas tid och genomförde för- och eftermätning av 

beroendevariablerna för att se om interventionerna haft någon effekt. Garland et al. (2011) 

använde sig av för- och eftermätning när de undersökte interventioner inspirerade av ACT 

modellen och fick signifikanta resultat. En möjlig förklaring till detta kan vara att 

interventionerna pågick under åtta veckor (Garland et al., 2011). Även en studie av Nyklíc et 

al. (2013) sträckte sig över åtta veckor. Det är möjligt att längre interventioner hade påverkat 

våra beroendevariabler, men inom ramen för denna studie fanns tyvärr inte möjlighet att 

genomföra interventioner under längre tid än en vecka. Att vi inte fick en effekt av 

interventionerna kan bero på andra faktorer som till exempel när interventionerna 

genomfördes. 

Datainsamlingen skedde under sammanlagt fyra veckor där varje deltagare genomförde 

sin intervention under en veckas tid. Interventionen skedde i direkt anslutning till 

förmätningen och avslutades med en eftermätning. Detta upplägg ledde till att deltagarna i 

studien inte genomförde interventionen under samma vecka, vilket innebar att några redan var 

klara med interventionen innan andra hade hunnit börja. I sin studie av psykologisk flexibilitet 

lät Bond et al. (2008) alla deltagare genomföra interventionen under samma period. På så sätt 

kontrollerade de för ovidkommande variabler, till exempel händelser i samhället, eftersom 

alla deltagare i så fall antogs ha påverkats relativt lika av dessa variabler. Hade vi i vår studie 

haft interventionerna under samma vecka för alla deltagare skulle vi ha kunnat kontrollera för 

till exempel närhet till tentamensperiod, en ovidkommande variabel som kan ha påverkat vårt 

resultat. 

 

Beroendevariabler 

Det finns olika sätt att försöka mäta stress, både fysiologiskt genom till exempel 

hjärtfrekvens (Nyklíc et al., 2013), eller subjektivt genom någon form av självskattning, till 

exempel PSS (Garland et al., 2011). Att mäta upplevd stress är komplext eftersom det är en 

subjektiv känsla. Måttet på självskattad stress, som vi fått fram genom PSS, visar deltagarnas 

bedömning av hur stressande de upplever att situationer och händelser är i deras liv. Keller et 

al. (2013) menar att personer som tror att stress är skadligt för dem drabbas värre av 

stressreaktionens skadeverkningar än personer som inte tror att stress är skadligt. Det spelar 
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alltså större roll hur man upplever sin stress, än hur stressad man faktiskt är. Eftersom det 

verkar vara själva upplevelsen av stressorer som påverkar responsen, tänkte vi att det är 

motiverat att använda en självskattningsskala. Vi tänkte oss att den som skattar lägre på PSS 

upplever sin omvärld som mindre stressande vilket även borde minska stressresponsen och 

dess skadeverkningar.  

Vi var intresserade av att mäta deltagarnas förmåga till självet-som-kontext och valde 

därför SACS-skalan. Gird et al. (2013) har i sin opublicerade utvärdering av skalan gett stöd 

åt dess goda validitet och reliabilitet. Skalan har ännu inte utvärderats i någon publicerad 

artikel. I vår studie fann vi att SACS korrelerade signifikant positivt med psykologisk 

flexibilitet i arbetslivet och signifikant negativt med upplevd stress. Genom vår analys fann vi 

att skalan har en god intern konsistens, det vill säga att alla skalans frågor mäter ungefär 

samma sak. Dessa resultat går i linje med tidigare utvärdering och talar för att skalan kan 

användas för att mäta självet-som-kontext.  

Psykologisk flexibilitet har tidigare mätts med skalan AAQ-II för att bland annat studera 

om interventioner inspirerade av ACT kan öka psykologisk flexibilitet (Fledderus et al., 

2013). Den engelska versionen av WAAQ-skalan har tillfredställande validitet och reliabilitet 

(Bond et al., 2013). WAAQ-S är en nyligen framtagen skala som ännu inte är utvärderad, men 

vi kunde i vår analys se att skalan hade en god intern konsistens. Dessutom finner vi att skalan 

har en signifikant negativ korrelation med upplevd stress. AAQ-II skalan mäter en mer 

generell psykologisk flexibilitet medan WAAQ är mer arbetslivsrelaterad (Bond et al., 

2013). Vi valde WAAQ-S eftersom vi var intresserade av psykologisk flexibilitet i arbetslivet. 

Trots att vi uppmanade deltagarna att tänka sig in i en tidigare arbetssituation eller att se sina 

studier som arbete, finns risken att detta inte motsvarade en arbetssituation. Denna skala hade 

eventuellt varit mer relevant om vi hade undersökt individer som befann sig i arbetslivet. 

 

Oberoende variabel 

Vår oberoende variabel var interventioner för att minska stress och öka förmågan till 

perspektivtagande. Betingelserna var övning i självet-som-kontext och övning i prosocialt 

hjälpbeteende. Övning i självet-som-kontext är framtagen ur ACT och RFT. Det finns olika 

sätt att utforma interventioner baserade på ACT. I vår studie använde vi interventioner som 

genomfördes med hjälp av en ljudfil och instruktioner där deltagarna ombads att lyssna och 

sedan tillämpa tankesättet i dagliga stressande situationer. I en studie av Nyklíc et al, (2013) 

tillämpades behandlingsprogrammet “Mindfulness-based Stress Management” (MBSR). Detta 

program gick ut på att deltagarna träffades i gruppsessioner en gång per vecka á 150 minuter, 
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samt fick en hemuppgift per vecka á 45 minuter. Gruppsessionerna leddes av en person med 

erfarenhet inom området. Fledderus et al. (2013) använde, liksom vi, en ljudfil för att öva 

individer i psykologisk flexibilitet. Skillnaden mellan deras studie och vår var att de lät 

deltagarna läsa en bok som behandlade de sex processerna i ACT modellen. Båda nämnda 

studier fick signifikanta resultat där interventionerna hade effekt på beroendevariablerna. Att 

våra interventioner inte var tillräckligt omfattande och därför inte lyckades förändra 

deltagarnas förhållningssätt och beteende kan vara en förklaring till att vi inte såg en effekt av 

övning i självet-som-kontext.  

Övningen i prosocialt hjälpbeteende var inspirerad av studier inom empati, som hade visat 

sig ha en stressreducerande effekt, vilket är positivt för välmående (Poulin et al., 2013; Poulin 

& Holman, 2013). De fann att prosocialt hjälpbeteende minskade de skadliga effekterna av 

stressresponsen. Den stora skillnaden mellan vår studie och tidigare studier som har undersökt 

prosocialt hjälpbeteende var att vi utformade en intervention i syfte att förstärka detta 

beteende. Båda ovan nämnda studier undersökte prosocialt hjälpbeteende genom 

longitudinella studier av befintliga grupper, där enbart samband undersöktes. De använde inte 

heller interventioner i prosocialt hjälpbeteende utan tittade istället på deltagarnas naturliga 

hjälpbeteenden (Poulin et al., 2013; Poulin & Holman, 2013). Hade vi haft ett liknande 

upplägg i vår studie hade vi kanske fått ett liknande resultat. Vidare vet vi inte om vi har 

lyckats ändra deltagarnas beteende under interventionsveckan. Detta kan bero på att även 

denna intervention utfördes under för kort tid för att lyckas ändra deltagarnas beteenden, 

vilket kan vara en förklaring till att vi inte ser någon effekt på våra beroendevariabler. 

Vi kan inte uttala oss om hur stor del av förändringen som våra två interventioner står för. 

Det finns fler tänkbara ovidkommande variabler som vi i denna studie inte har kontrollerat 

för. En av dessa skulle kunna vara i vilken miljö och kontext som vårt kvasiexperiment har 

ägt rum. Deltagarna fick svara på för- och eftermätningen samt genomförde interventionen på 

valfri plats och vid valfri tidpunkt. I en studie av Garland et al. (2011) befann sig deltagarna i 

en kontrollerad miljö där en erfaren terapeut ledde interventionen. De kunde då kontrollera för 

att alla deltagare utförde alla steg i interventionen i samma miljö. Eftersom våra deltagare 

befann sig i olika miljöer kunde vi inte kontrollera för ovidkommande variabler. Befann sig 

deltagaren till exempel i en stressande miljö vid förmätningen och sedan i en lugn miljö vid 

eftermätningen kan detta ha påverkar hur deltagaren svarade.  

Vi har inte kontrollerat om deltagarna faktiskt genomförde interventionerna och om de 

var ensamma vid mättillfällena. I sin studie lät Fledderus et al. (2013) sina deltagare utföra 

interventionen i valfri miljö där deltagarna medverkade i en självhjälpsintervention inspirerad 
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av ACT. Detta innebar att deltagarna fick instruktionerna via mail och sedan svarade på 

frågeformulär genom internetbaserade frågeformulär. Resultaten av denna studie visade en 

signifikant effekt av interventionen, vilket tyder på att det inte nödvändigtvis är negativt att 

låta deltagarna utföra interventionen självmant.  

Sammanfattningsvis har vi utfört en studie där vi har undersökt hur övning i självet-som-

kontext samt prosocialt hjälpbeteende påverkat upplevd stress, självet-som-kontext samt 

psykologisk flexibilitet i arbetslivet. Efter att ha genomfört förmätning, intervention och 

eftermätning har vi fått resultat som gör att vi inte kan uttala oss om ifall interventionerna har 

haft någon effekt på våra beroendevariabler. Trots att vi ser en signifikant skillnad mellan för- 

och eftermätning på PSS kan vi inte uttala oss om vad denna skillnad beror på eftersom vi inte 

kan upptäcka någon skillnad mellan interventionerna. Vidare ser vi en skillnad mellan 

interventionsgrupperna på WAAQ-S skalan, men vi kan inte uttala oss om huruvida det 

verkligen är interventionerna som står för denna effekt eftersom effekten är så liten. 

Förklaringar till detta skulle kunna vara en för kort interventionstid, missvisande 

randomisering eller avsaknad av kontrollgrupp. 

I vår studie fann vi signifikanta samband mellan våra beroendevariabler, där vi kunde se 

att självet-som-kontext och psykologisk flexibilitet i arbetslivet korrelerade negativt med 

upplevd stress. Vi såg även ett positivt samband mellan självet-som-kontext och psykologisk 

flexibilitet i arbetslivet, vilket stämmer överens med ACT modellen. Trots signifikanta 

samband kan vi inte uttala oss om dess riktningar.  

 

Framtida forskning 

När vi ställs inför jobbiga tankar och känslor kan vi välja att inte bli en del av dem. 

Självet-som-kontext är en del av psykologisk flexibilitet, ett förhållningssätt till omvärlden 

som leder till ett mer accepterande och flexibelt beteende. Detta förhållningssätt skapar 

utrymme för individen att reflektera över sin situation och hur denne vill hantera och reagera 

på stressorer (Fletcher & Hayes, 2005; Hayes et al., 2006). Genom att ändra på och omvärdera 

våra stressresponser kan vi minska de negativa skadeverkningarna av stress, samtidigt som vi 

kan använda stressresponsen till vår fördel och klara nya utmaningar (Garland et al., 2011). 

Företag kommer alltid att vilja gå med vinst och eftersom medarbetarna är en del i den 

processen kräver det att medarbetarna levererar efter bästa förmåga. Om företag hittar sätt att 

öka sina medarbetares prestationer och samtidigt deras välmående kommer produktiviteten att 

öka samtidigt som sjukdagarna minskar. I vår studie undersökte vi hur övning i självet-som-
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kontext och prosocialt hjälpbeteende kan vara en möjlig åtgärd för att öka medarbetarnas 

psykologiska flexibilitet och förmåga till självet-som-kontext. 

Vi lyckades inte visa någon effekt av interventionerna men anser att det är motiverat att 

genomföra fler studier där interventionerna sker under längre tid och är mer omfattande. Det 

skulle vara intressant att se vilken effekt interventionerna skulle kunna ge om de gavs under 

exempelvis två månader, då detta skulle kunna ha större sannolikhet att resultera i förändrat 

tankesätt. Vidare kan det finnas en vinst i att ge deltagare en djupare förståelse för teorierna 

bakom ACT i samband med interventionerna, för att förstå vad övningarna faktiskt går ut på 

och på så sätt öka motivationen hos deltagarna.  

Denna studie bör ses som en pilotstudie eftersom SACS skalan och WAAQ-S skalan ännu 

inte har validerats i någon publicerad artikel. Vi har sett att SACS har en bra intern reliabilitet 

och korrelerar med WAAQ-S och PSS. Skalan skulle behöva utvärderas ytterligare, på en 

annorlunda population och med fler mättillfällen. WAAQ-S har även den en bra intern 

reliabilitet och korrelerar med SACS och PSS. Vidare borde även WAAQ-S utvärderas 

ytterligare, speciellt på en population inom arbetslivet.  

Vi såg att de demografiska variablerna kön, civilstatus och fysisk aktivitet korrelerade 

svagt med skalorna, något som vi valde att bortse ifrån. En tänkbar möjlighet är att dessa 

variabler påverkar nivån av upplevd stress, vilket skulle vara intressant att undersöka vidare. 

I och med denna studie har vi kommit lite närmare tänkbara åtgärder för att öka 

företagens effektivitet och få hälsosammare och mer motiverade medarbetare. Har företag 

medarbetare som kan hålla ett accepterande synsätt till sina med- och motgångar och 

samtidigt vara målinriktade, har de individer som kommer ha förutsättningar för att nå goda 

resultat och prestera bättre, utan risk för utbrändhet och ohälsa. 
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Bilaga 1.  

Ljudfilen ”Self as Context (1)” 

Nu är det dags för dagens övning. Sätt dig på en plats där du kan sitta bekvämt, med 

fötterna i golvet och händerna i knät. Börja med att blunda. Känn marken under fötterna och 

låt kroppen vara precis som den är. Låt andningen komma naturligt så att du kan ge din kropp 

den bästa förutsättningen att ge dig balans och återhämtning. Din kropp vet vad som är bäst 

för dig. Öppna upp och tillåt kroppen att ta hand om dig på sitt eget sätt. Jag vet att du är bra 

på att känna in vad andra behöver och när du känner att andra behöver din hjälp, blir du aktiv 

i detta, du har de färdigheterna. Jag vill att du riktar din fina omsorg mot dig själv nu. Öppna 

upp till din kropps egen omsorg om dig fokusera på dina andetag och se om du redan nu 

känner hur din egen kropp tar hand om dig.  

Under den här övningen kommer det att hända saker. Det kommer vara tankar som flyger 

mot dig och pockar på din uppmärksamhet. Vissa tankar är mer tilltalande än andra. Det 

kommer att poppa upp känslor av olika slag och du kommer också att känna igen olika 

kroppsliga reaktioner, till exempel stress. Allt detta kan vi kalla psykologiskt innehåll. 

Motsatsen till psykologiskt innehåll är vad du just nu kan uppleva med dina fem sinnen, vi 

kan kalla detta för verkligheten. Verkligheten är alltså det du upplever med dina sinnen, 

medan det psykologiska innehållet är tankar och känslor, tolkningar och reaktioner som du 

har lärt dig. Man kan säga att ditt psykologiska innehåll är en sorts tolkning av verkligheten, 

men det är inte verkligheten. Under den här övningen ska du öva dig på att se skillnaden.  

Föreställ dig att ditt psykologiska innehåll är som en flod som rinner vid dina fötter. Det 

är en flod som lever sitt eget liv. Ibland är den vild och kan kännas farlig och ibland är den 

lugn som en filbunke. Du bestämmer inte över floden men däremot bestämmer du hur du vill 

förhålla dig till den. Vi skulle kunna säga det finns tre sätt att förhålla sig till floden, det vill 

säga ditt psykologiska innehåll. Ett sätt är att du hoppar i floden och låter dig svepas med och 

styras av dina tankar och känslor. Det är till exempel när du styrs av rädsla eller ilska eller 

impulser eller vanor. Vi kan kalla detta förhållningssätt för ett reaktivt förhållningssätt. Det 

andra sättet är du står i floden och försöker plantera ned dina fötter i botten för att kämpa mot 

den starka strömmen. Det betyder att du börjar argumentera med dina tankar eller försöker 

ändra på dina känslor och på så sätt försöker styra eller behärska ditt psykologiska innehåll. 

Detta är en heltidssysselsättning i och med att floden rinner dag och natt och att man inte kan 

stoppa en flod från att rinna. Det här är också ett reaktivt förhållningssätt. Det tredje sättet jag 

nu vill att du ska öva på, det är ett aktivt och betraktande förhållningssätt. Föreställ dig att du 
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nu istället sätter dig på en brygga och låter fötterna dingla ned i floden, det vill säga i ditt 

psykologiska innehåll. Genom att sitta på bryggan har du kontakt med dina tankar och känslor 

och tendenser att reagera, men du håller dig ovanför så att du inte blir lika fångad av 

innehållet. Du har kontakt med vattnet, du känner vilken temperatur det är och åt vilket håll 

floden rinner, men du håller dig ovanför. Vi kan kalla detta för ett icke-reaktivt och snarare 

aktivt iakttagande perspektiv.  

Från bryggan är du alltid större än dina tankar och dina känslor och dina kroppsliga 

reaktioner. Från bryggan är du nära dina känslor och tankar, men behöver varken vara rädd att 

drunkna i dem eller känna att du behöver slåss mot dem. Innehållet i floden kommer och går, 

men du sitter stadigt på bryggan och iakttar.  

Det är vanligt att man då och då under övningar som denna hoppar i floden och engagerar 

sig i en tanke eller en känsla. Märker du att du gör detta, försök att känna av omvärlden med 

dina fem sinnen så att du kan komma tillbaka till bryggan igen.  

Den här övningen kan du också ta med till olika vardagssituationer. När du märker att 

dina tankar eller känslor tar tag i dig eller när du märker att du försöker kämpa mot dem, 

påminn dig om att du kan ta ett steg bakåt, upp på bryggan och bara låta dem rinna förbi.    

 

 


