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 Studenters återhämtning  
Har kön och barn någon betydelse?   

 
Sofie Erlandsson och My Kjellmark 

 
 
Forskning har visat att det finns ett negativt samband mellan stress och 
återhämtning, och att dessa faktorer har betydelse för individens psykiska 
hälsa. Studiens syfte var att undersöka studenters återhämtning under fritiden 
beträffande fyra återhämtningsdimensioner: psykologisk distansering, 
avkoppling, bemästrande samt kontroll. Deltagare var 152 studenter, varav 
110 kvinnor och 42 män, vilka fick besvara en enkät med totalt 38 frågor 
innehållande Perceived Stress Scale, Berlin Social Support Scale samt The 
Recovery Experience Questionnaire. Data analyserades genom Pearson-
korrelationer, ANOVA samt regressionsanalyser. Resultatet visade att stress 
relaterar negativt till återhämtning. Män skattade högre än kvinnor på 
samtliga återhämtningsdimensioner. Föräldrar skattade lägre än icke-
föräldrar i två av dimensionerna. Sambanden mellan stress och återhämtning 
pekar på vikten av att minska stress för att möjliggöra återhämtning, men även 
att det är viktigt att studenter tar sig tid för återhämtning för att stressa ner. 
Fortsatt forskning inom området, inte minst på föräldrar, kan vara av 
betydelse.  
 
Keywords: recovery, stress, students, parents, gender 
 
 

Inledning 
 

Dagens samhälle karakteriseras av högt tempo, höga krav och effektivitet. Stressen i 
människors dagliga liv är påtaglig och stressrelaterade problem har blivit vanligt. Sjukfrånvaro 
med psykisk ohälsa inkluderar bland annat utmattningssyndrom samt andra stressrelaterade 
sjukdomar, vilka utlösts av problem med långvarig stress (Lundberg, 2005). I Sverige är psykisk 
ohälsa den allra vanligaste anledningen till sjukskrivning från arbete. Av alla sjukskrivna i 
psykiatrisk diagnos utgör kvinnorna den största gruppen. Den största delen av sjukfrånvaro 
inom psykisk ohälsa är stressrelaterade problem (Försäkringskassan, 2017).  

Forskning i området stress och hälsa är utbrett och har på senare tid innefattat 
undersökningar på hur till exempel socialt stöd, fysisk aktivitet samt sömn påverkar individens 
välbefinnande och upplevda stress. Spirande forskning om återhämtande aktiviteter har kommit 
med indikationer på att återhämtning efter arbete verkar ha stor betydelse för individens hälsa. 
Enligt Lundberg (2005) är en rimlig balans mellan aktivering och återhämtning viktig för 
hälsan. Sonnentag och Fritz (2007) har visat att samband finns mellan återhämtning, 
arbetsstress samt psykisk hälsa. Bristande återhämtning har konstaterats skada individens hälsa, 
men återhämtning i form av kortare pauser på arbetstid och återhämtande aktiviteter på fritiden 
kan hjälpa individen att stressa ner (Geurts & Sonnentag, 2006). Det har dock visats att kvinnor 
reagerar mer negativt på stress än män, och att kvinnor har svårare att återhämta sig under 
kvällen (Sonnentag & Bayer, 2005). Föräldrar som inte upplever sig ha tid för avkoppling har 
ökad risk för högre upplevd stress (Håkansson, Axmon & Eek, 2016). Processerna gällande 
stress och återhämtning inom arbetslivet har konstaterats vara likartade studenters stress- och 
återhämtningsprocesser (Jacobshagen, Rigotti, Semmer & Mohr, 2009; Ragsdale, Beehr, 
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Grebner & Han, 2011), och forskning har visat att äldre studenter med barn har mindre tid för 
avkoppling (Dill & Henley, 1998).  
 
 
Stress 
 
McEwen (2008) har beskrivit stressorer som de vardagliga utmaningar individen ställs inför, 
vilka kan vara stora eller små. Stressorer kan vara arbetsrelaterade (såsom övertid eller tung 
arbetsbelastning) eller handla om familjelivet (exempelvis omvårdnad av sjukt barn). Men även 
akademisk prestation eller krav i skolan kan upplevas som stressorer (Carney-Crompton & Tan, 
2002; Jacobshagen et al., 2009; Ragsdale et al., 2011).  

Enligt McEwen (2008) reagerar individer olika på stress beroende på att deras tidigare 
erfarenheter inom exempelvis skola, arbete eller relationer skiljer sig åt. När individen upplever 
långvarig negativ stress resulterar det i allostatisk överbelastning (allostatic overload), vilket 
gör det svårt för kroppens biologiska system att återgå till stadiet innan stressresponsen utlöstes. 
Dessutom blir systemet mer stresskänsligt och riskerar att inte fungera korrekt. Detta försvårar 
individens återhämtningsprocess och tar på kroppens resurser om det sker under längre perioder 
eller ofta, vilket resulterar i ohälsa. Begreppet allostatisk överbelastning innefattar både 
beteendeförändringar (brist på aktivitet, sämre mat- och sömnvanor) och fysiologiska 
reaktioner (huvudvärk, ökat blodtryck, hormonförändringar samt försämrat immunförsvar). 
Stressresponsen spiller över på individens övriga beteenden, vilket bidrar till ytterligare ökad 
allostatisk belastning (McEwen). 

 Lazarus och Folkman (1984) har, utifrån ett kognitivt perspektiv på stress, fäst vikt vid 
individens subjektiva syn på situationen och omgivningen. Enligt författarna går individen 
igenom en process där stressnivån, i ett första skede, bestäms av hur situationen värderas av 
individen själv. Individen gör en bedömning av hur pass hotfull situationen är, samt vad den 
egna insatsen kommer att kräva för att klara av situationen. Om situationen uppfattas hotfull 
och kravfylld värderas olika alternativ, för att sedan hanteras i ett andra skede. Förmågan att 
kunna klara av situationen med de resurser individen har till sitt förfogande bedöms då 
subjektivt, till exempel kan det handla om resurser i form av socialt stöd eller någon specifik 
förmåga. Bedömningen av resurserna blir avgörande för individens stressbelastning. 

Hur individen hanterar stress är betydande för stressupplevelsen (Lazarus & Folkman, 1984). 
Stresshantering har författarna benämnt som coping och delat in i två olika typer. Den ena är 
problemfokuserad, och innebär att individen först definierar vad problemet är för att sedan 
hantera problemet genom att försöka finna olika möjligheter till lösningar. Därefter gör 
individen en aktiv handling utifrån det alternativ som verkar mest lämpligt. Den andra är 
emotionell coping, och berör hanteringen av känslor vilka uppkommer vid en stressfylld 
situation. Emotionell stresshantering delas i sin tur upp i beteendemässiga och kognitiva 
strategier. Beteendemässiga kan till exempel vara att promenera för att skingra tankarna eller 
att använda droger som ett sätt att komma ifrån stressfyllda känslor. Kognitiva strategier går ut 
på att individen medvetet försöker att distansera sig från tankar rörande stress genom att försöka 
tänka på andra saker. Det kan även innebära att individen försöker att omvärdera sina tankar 
om situationen, för att uppfatta den som mindre hotfull (Lazarus & Folkman).  

Sonnentag och Fritz (2007) har beskrivit hur coping är relaterat till återhämtning. Författarna 
har definierat coping som en individs försök att hantera stress, och har hävdat att återhämtning 
på fritiden kan ses som ett fördröjt sätt att hantera arbetsstress på. Emellertid är koncepten inte 
identiska. Medan hantering handlar om stressorer och hur individen hanterar det, handlar 
återhämtning om hur individen återställer sina interna resurser (Sonnentag & Fritz).  
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Socialt stöd 
 
Schaefer, Coyne och Lazarus (1981) har beskrivit att individens upplevda sociala stöd 
(perceived social support) innebär den subjektiva uppfattningen av det tillgängliga stödets värde 
från personer i individens närhet. Cohen och Wills (1985) har gjort en distinktion av begreppet 
socialt stöd med uppdelningen strukturellt och funktionellt stöd. Med strukturellt stöd menas 
förekomsten av sociala relationer och dess sammankopplingar. Det funktionella stödet förklaras 
som i vilken utsträckning en individs interpersonella relationer förser individen med särskilda 
resurser. Två former av funktionellt stöd som har beskrivits är emotionellt och instrumentellt 
(Cohen & Wills, 1985; Schaefer et al., 1981). Instrumentellt stöd tillhandahåller konkret stöd i 
form av tjänster eller materiella resurser. Denna form av stöd kan minska stress genom direkt 
upplösning av problem eller avlasta mottagaren eftersom individen då får mer tid för andra 
aktiviteter, till exempel avkoppling eller underhållning (Cohen & Wills, 1985).  Emotionellt 
stöd inbegriper anknytning och kopplas exempelvis till trygghet, förtroende samt tröst vilket 
tillhandahålls i relationer, och bidrar till känslan av att vara omtyckt och känslan av samhörighet 
(Schaefer et al., 1981). Sonnentag och Fritz (2007) har visat att både instrumentellt och 
emotionellt socialt stöd är relaterat till avkoppling, och att socialt stöd kan vara särskilt 
hjälpande för att få en individ att koppla av efter sitt arbete. 

Flera studier har visat att socialt stöd är kopplat till utfallet av psykisk hälsa, däribland stress. 
Cohen och Wills (1985) har beskrivit två modeller där socialt stöd har effekt på den psykiska 
hälsan. Den ena modellen beskriver huvudeffekten av stöd, och grundar sig på att det sociala 
nätverket kan förse individen med en allmän positiv effekt. Denna form av stöd kan exempelvis 
bidra till en känsla av förutsägbarhet, trygghet och erkännande av uppskattning, vilket bidrar 
till ett generellt välbefinnande. Den andra modellen är bufferteffekten av stöd, och förklarar hur 
tillgängligt socialt stöd fungerar som en buffert för att motverka negativ stress. Modellen visar 
hur socialt stöd kan ingripa mellan en stressande händelse och stressreaktion genom att mildra 
eller förhindra upplevd stressrespons.  
 
 
Återhämtning 

 
Meijman och Mulder (1998) har beskrivit återhämtning som en process genom the Effort-
Recovery Model (ER). Enligt modellen resulterar stressorer i belastningsreaktioner, såsom 
trötthet eller fysiologisk aktivering. Stressreaktionerna upphör normalt efter att individen inte 
längre utsätts för ansträngning, exempelvis arbetar, vilket möjliggör återhämtningsprocessen 
att påbörjas. Men om individen fortsätter att utsättas för belastning även utanför arbetet kommer 
de funktionella systemen fortsätta att vara aktiva, vilket hindrar individen från att kunna 
återhämta sig.  

Hobfoll (1998) har förklarat återhämtningsprocessen genom the Conservation of Resources 
Theory (COR), vilken utgår från att individer strävar efter att skydda och återställa sina resurser. 
Resurser kan exempelvis vara pengar, socialt stöd eller personliga egenskaper. Stressorer hotar 
dock individens resurser, vilket kan resultera i försämrad psykisk hälsa. För att återhämta sig 
från stress måste individen därmed skapa nya resurser eller återställa de förlorade. Ju fler 
resurser individen har, desto bättre förväntas individen kunna hantera stressfulla situationer. 

Sonnentag och Fritz (2007) har påvisat att olika typer av fritidsaktiviteter kan upplevas 
återhämtande för olika individer, exempelvis upplever sig vissa återhämtade av att ha mediterat 
medan andra av att se på tv. Forskning om återhämtning bör därmed fokuseras på de 
underliggande psykologiska processerna eftersom de är relativt lika över individer, enligt 
författarna. Utifrån de två återhämtningsteorierna (ER och COR) har författarna utvecklat the 
Recovery Experience Questionnaire (REQ) vilken berör de fyra återhämtningsdimensionerna: 
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psykologisk distansering (psychological detachment), avkoppling (relaxation), bemästrande 
(mastery) samt kontroll (control). 

Psykologisk distansering innebär att individen mentalt lämnar arbetet bakom sig under 
fritiden (Sonnentag & Fritz, 2007). Distansering går därmed bortom den fysiska aspekten av att 
inte vara på arbetsplatsen, och berör ett mer mentalt tillstånd (Sonnentag & Bayer, 2005). 
Psykologisk distansering från arbetet har visat sig vara relaterat till återhämtning från 
arbetsstress (Sonnentag & Fritz). Av de fyra återhämtningsdimensionerna har distansering, 
enligt författarna, visat sig ha den starkaste relationen till nedsatt hälsa, vilket tyder på att det 
är den viktigaste dimensionen gällande individens hälsa. Relationen mellan låg psykologisk 
distansering och nedsatt välmående pekar på att distansering från arbetet under fritiden är 
avgörande för att skydda individens hälsa. Däremot har det även visat sig att positivt 
reflekterande om arbetet kan förbättra individens hälsa (Fritz & Sonnentag, 2006), vilket tyder 
på att det nödvändigtvis inte behöver vara negativt att inte distansera sig från arbetet på fritiden 
(Sonnentag & Fritz). 

Avkoppling är upplevelser vilka både initieras genom avsiktliga avslappningsövningar men 
även av andra fritidsaktiviteter. Exempel på avkopplande aktiviteter kan vara att lyssna på lugn 
musik eller att ligga i hängmattan. Den positiva inverkan som kommer från avkoppling har visat 
sig vara till hjälp för att minska negativ inverkan från arbetsstress (Sonnentag & Fritz, 2007). 

Bemästrande distraherar individen från arbetet genom att det utmanar individen, men inte så 
pass mycket att den överbelastar hans eller hennes förmåga. Det möjliggör även lärande inom 
områden individen troligen inte skulle komma i kontakt med på arbetsplatsen, exempelvis att 
lära sig ett nytt språk (Fritz & Sonnentag, 2006; Sonnentag & Fritz, 2007). Dock är bemästrande 
inte helt enkelt att uppnå, utan kräver att individen till exempel aktivt tar sig till språklektionen 
vilket inkluderar att individen undviker att exempelvis spendera kvällen på soffan framför tv:n. 
Studier pekar på att bemästrande utanför arbetet är relaterat till återhämtning (Sonnentag & 
Fritz). 

Kontroll handlar om till vilken grad en individ kan bestämma över sina fritidsaktiviteter, och 
kan fungera som en extern resurs vilken förbättrar återhämtningen från arbetet (Sonnentag & 
Fritz, 2007). Att ha kontroll över sin fritid antyder att en student kan välja att engagera sig i 
aktiviteter som ställer andra krav än de som finns i skolan, vilket möjliggör återhämtning 
(Ragsdale et al. 2011). Sonnentag och Fritz har hävdat att upplevd kontroll under fritiden kan 
kompensera för individens otillfredsställda behov av kontroll på arbetet och därmed göra det 
senare mindre viktigt, vilket i sin tur kan leda till välmående. Författarna har även visat att 
kontroll på arbetet är positivt relaterat till kontroll under fritiden. 
 
 
Arbete, stress och återhämtning  

 
Sonnentag och Fritz (2007) har visat att samband finns mellan återhämtning, arbetsstress och 
psykisk hälsa. Enligt författarna indikerar relationen mellan återhämtning och hälsa att 
bristande återhämtning skadar individens psykiska hälsa. Återhämtning hjälper individen att 
stressa ner, vilket bidrar till psykologiskt välbefinnande. Tidspress har visat sig vara negativt 
relaterat till samtliga återhämtningsdimensioner, med undantag för bemästrande. Dessutom har 
det även påvisats negativa relationer mellan övertid och psykologisk distansering samt 
avkoppling. Författarna har hävdat att relationen mellan tidspress och psykologisk distansering 
indikerar att tidspress (och tillhörande hög arbetsbelastning) kan göra det särskilt svårt för 
individer att mentalt distansera sig från arbetet under fritiden. När individer upplever 
arbetsstressorer kommer de sannolikt att fortsätta tänka på arbetet under fritiden för att försöka 
finna lösningar på problem (Sonnentag & Fritz). Detta eftersom individen kanske tar med sig 
arbete hem för att slutföra ofärdiga arbetsuppgifter och därmed fortsätter att tänka på arbete 



5 
 

under kvällen, eller tänker på alla saker som den kommer att behöva göra följande arbetsdag 
(Sonnentag & Bayer, 2005).   

Geurts och Sonnentag (2006) har undersökt relationen mellan kraftiga stressresponser, vilka 
är förknippade med stressiga arbetsförhållanden, och kronisk försämring av individens hälsa. 
Enligt författarna blir återhämtning efter arbetet en nödvändighet om individen inte får 
möjlighet att återhämta sig under arbetstid genom exempelvis kortare pauser. Två processer 
förhindrar troligen individens återhämtning genom att de håller igång den fysiologiska 
aktiveringen, och därmed omöjliggör återhämtning. Processerna är långa arbetsdagar och 
kognitivt stressrelaterade processer, såsom grubblande om arbetsstressorer. Författarna har 
beskrivit hur krävande eller stressiga arbetsförhållanden resulterar i belastningsreaktioner vilka 
sannolikt sprids över till hemmet, och leder till otillräckliga möjligheter för återhämtning. 
Spridningen av belastningsreaktioner ökar behovet av återhämtning utanför arbetet, under 
helger och semester, vilket på lång sikt påverkar individens hälsa.  
 
     Kön och föräldrar. Sonnentag och Bayer (2005) har visat att psykologisk distansering från 
arbetet är positivt relaterat till humör, och negativt relaterat till trötthet vid läggdags. I samma 
studie har även män påvisats vara mindre trötta än kvinnor vid läggdags. Detta kopplar 
författarna till tidigare forskning, vilken har visat att kvinnor reagerar mer negativt på stress än 
män och att kvinnor har högre arbetsbelastning, inkluderat hushåll och barn att ta hand om, 
vilket förhindrar dem från att återhämta sig på kvällen. Kvinnor har även visats spendera mer 
tid på hushållssysslor och barnomsorg än män, dock relaterar inte tid spenderad på 
hushållsaktiviteter till trötthet. Enligt författarnas resonemang spenderar förmodligen kvinnor 
mer tid på tyngre hushållssysslor eller känner mer ansvar över hemmet, vilket sannolikt ökar 
deras upplevda trötthet. Psykologisk distansering har även visat sig vara viktig för att minska 
trötthet och öka individens välbefinnande efter arbetstid. Författarna har konstaterat att det är 
betydelsefullt att minska arbetsbelastningen på arbetsplatsen eftersom det kan främja en god 
återhämtning på fritiden. 

I en omfattande svensk studie av Håkansson et al. (2016) har fritid, hälsa och stress 
undersökts på arbetande föräldrar. Deltagarna vilka rapporterade att de hade otillräcklig tid för 
avkoppling visade sig löpa högre risk för upplevd stress, och effekten visade sig vara större 
bland kvinnor än män. Enligt författarna tolkas resultatet som att kvinnor har en sämre balans 
mellan arbete (arbete och hemmasysslor) och fritid än män, vilket i sin tur gör att kvinnor har 
sämre möjligheter att återhämta sig. Författarna har utifrån resultatet hävdat att en bra balans 
mellan fritid och arbete är av stor vikt för arbetande föräldrars hälsa, inte minst för att få mer 
tid för avkoppling. 
 
 
Studier, stress och återhämtning  

 
Jacobshagen et al. (2009) har i en schweizisk studie undersökt relationer mellan stress och 
irritation hos elever som går sista året i grundskolan. Författarna har hävdat att elevers stress 
förmodligen är likartade arbetsstressorer. Genom studien har stressorer som liknar stressorer på 
arbetsplatser identifierats i skolan, till exempel prestation. Enligt författarna är det därmed av 
vikt att stress- och återhämtningshantering redan bör tas upp i skolan. Detta bör göras för att 
förbereda eleverna inför kommande arbetsstressorer men även för att de ska lära sig att hantera 
kraven i skolan, speciellt de höga krav som ställs på dem under det sista året då bra betyg 
erfordras för att kunna läsa vidare på universitetet.  

Även Ragsdale et al. (2011) har hävdat att processerna för arbetsstressorer och återhämtning 
inte är unika för arbetsplatser, utan liknar studenternas processer. Deras studie, med avseende 
på studenters återhämtning under helgen, har visat att akademiska stressorer är prediktorer för 
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vilka typer av återhämtningsaktiviteter som studenter gör under fritiden. Studenters 
återhämtning under helgen är därmed beroende av vilken typ av stress de utsätts för under 
skolveckan. Studien har visat positiva relationer mellan akademiska stressorer och 
resurssökande samt resursspenderande återhämtningsaktiviteter. Enligt författarna tyder detta 
på att det förmodligen finns tillräckligt med tid för båda typer av aktiviteter under helgen. Det 
vill säga, både aktiviteter som ökar studenternas resurser men även för aktiviteter där resurser 
spenderas. Exempelvis har studenter förmodligen både tid för återhämtning och tid för att 
komma i kapp med studierna under helgen. Studiens resultat har även visat att både kontroll 
och avkoppling är starka prediktorer för studenters upplevda återhämtning efter helgen. Enligt 
författarna skiljer sig detta resultat från tidigare studier som indikerat att distansering är den 
viktigaste återhämtningsdimensionen. Författarna har resonerat kring resultatets utfall, att det 
sannolikt beror på att det är mentalt utmanande att studera, och på grund av läxor, kommer de 
mentala kraven som studierna ställer att spilla över på fritiden vilket försvårar distansering. 
Förmodligen blir då avkoppling och kontroll mer viktiga för att studenten inte kan distansera 
sig. Studien har även påvisat att det finns samband mellan återhämtningsaktiviteter och 
underliggande psykologiska återhämtningsprocesser. Studenter bör således ägna sig åt 
återhämtningsaktiviteter under helgen för att få igång återhämtningsupplevelsen, vilket minskar 
behovet av återhämtning (Ragsdale et al.).  

Alarcon, Edwards och Menke (2011) har undersökt olika prediktorer för stress hos 
förstaårets universitetsstudenter. Studien har visat att socialt stöd fungerar som en resurs och 
relaterar till problemfokuserad stresshantering. Studenter med ett rikt socialt stöd får troligen 
flera förslag på hur de kan hantera stressfulla situationer, och alternativen leder till bättre 
hantering av problem. Till exempel, kan föräldrar eller vänner ge studenterna vägledning om 
hur de bör hantera stressorer, såsom akademisk arbetsbelastning. Detta överflöd av alternativa 
hanteringssätt leder till ett mer produktivt handlande. 

  
     Kön och föräldrar. Schmidt (2012) har hävdat att studenters fysiska aktivitet, upplevda 
stress och självskattade hälsa i viss utsträckning kan förutsägas av faktorer såsom kön. I studien 
som har gjorts på svenska studenter undersöktes könsskillnader och deras inverkan på svenska 
studenters livsstilsbeteenden. Studien har visat att manliga studenter är mer fysiskt aktiva och 
mindre stressade än de kvinnliga. De studerande männen hade även skattat sin övergripande 
hälsa, kondition samt mentala hälsa högre än de studerande kvinnorna.  

Brougham, Zail, Mendoza och Miller (2009) undersökte olika källor till stress, till exempel 
akademiska och sociala, samt olika typer av stresshanteringsstrategier på amerikanska 
universitetsstudenter. Även relationer mellan kön, stress och hantering undersöktes. Studiens 
resultat har indikerat att det finns könsskillnader gällande uppskattad stress och stresshantering 
hos studenter. Kvinnliga studenter upplever högre nivåer av stress, och använder sig oftare av 
emotionell stresshantering än vad manliga gör. 

Upplevd stress och stressorer hos traditionella (18–23 år) och icke-traditionella (24–54 år) 
universitetsstudenter har jämförts (Dill & Henley, 1998). Författarna har beskrivit hur icke-
traditionella studenter har flera roller (exempelvis förälder, arbetstagare, student) att balansera. 
Studiens resultat har pekat på att det finns skillnader mellan de båda grupperna gällande 
akademiska, sociala relationer, familj och ansvar. Sociala aktiviteter har visat sig ha större 
effekt på traditionella studenter, vilka spenderar mer tid åt att koppla av med sina vänner och 
oftare går på fest än vad de icke-traditionella studenterna upplever sig göra. Icke-traditionella 
studenter upplever sig ha mycket mer ansvar i hemmet. Resultatet har indikerat att de icke-
traditionella studenterna inte har lika mycket tid över åt att koppla av med sina vänner, utan att 
de i stället försöker att balansera de olika rollerna. 

En kanadensisk studie (Carney-Crompton & Tan, 2002) har undersökt skillnader mellan 
traditionella (18–22 år) och icke-traditionella (35–44 år) kvinnliga studenter, gällande olika 
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aspekter av deras sociala stöd (emotionellt och instrumentellt), barnomsorg, psykologiska 
funktioner (depression och ångest) och akademiska prestation. Trots att de icke-traditionella 
studenterna har visat sig ha mindre socialt stöd, presterar de bättre akademiskt än de 
traditionella. Enligt författarna är detta intressant eftersom de icke-traditionella studenterna 
även utsätts för fler stressorer, såsom familjeförpliktelser hemma (barn) än de traditionella gör. 
De traditionella studenterna har även påvisats vara mer beroende av sina föräldrar, morföräldrar 
och pojkvänner för stöd, medan de icke-traditionella studenterna förlitar sig på stöd från sin 
partner, barn och icke-familjestöd (arbetsrelaterat). 

 
 
Syfte och frågeställning 
 
Det finns ett stort behov av att ta itu med hälsa och livsstil hos studerande, eftersom deras 
beteende under studietiden kan inverka på deras framtida liv och välbefinnande (Schmidt, 
2012). Jacobshagen et al. (2009) har hävdat att deras studie är en av få som jämfört arbets-
stressorer med skolstress och att mer forskning bör bedrivas inom området i ett hälsofrämjande 
syfte riktat mot elever. Framtida forskning bör bedrivas på relationerna mellan arbetsstressorer, 
bristande återhämtning och individens hälsa (Sonnentag & Fritz, 2007).   

Föreliggande studie har utgått från Sonnentag och Fritz (2007) perspektiv om återhämtning 
vilket berör dimensionerna: psykologisk distansering, avkoppling, bemästrande och kontroll. 
Sannolikt skulle återhämtning kunna predicera stress, men det är även troligt att stress skulle 
kunna predicera återhämtning. Studien behandlade därmed återhämtningsdimensionerna som 
beroende variabler och stress som oberoende variabel. 

Syftet med studien var att undersöka studenters återhämtning med avseende på de fyra 
återhämtningsdimensionerna. Studien avsåg även att undersöka om kön, ålder, barn, arbete, 
socialt stöd samt stress relaterar till de olika återhämtningsdimensionerna. För att få en 
överblick över samtliga variablers eventuella relation till varandra undersöktes även samband. 
De frågeställningar studien avsåg att besvara var: 
1. Finns det skillnader mellan män och kvinnor på de fyra återhämtningsdimensionerna? 
2. Finns det skillnader mellan föräldrar och icke-föräldrar på de fyra återhämtnings-

dimensionerna? 
3. Är eventuella skillnader mellan män och kvinnor på de fyra återhämtnings-

dimensionerna beroende av om de är föräldrar eller inte? 
4. Hur mycket av variationen på var och en av de fyra återhämtningsdimensionerna kan 

förklaras av studiens samtliga prediktorer (kön, ålder, barn, arbete, socialt stöd samt 
stress)?  
 
 

Metod  
 
 

Deltagare  
 
Deltagare valdes ut genom ett tillgänglighetsurval, och var studenter från olika akademier på en 
högskola i mellersta Sverige. Sammanlagt delades 169 enkäter ut varav 155 samlades in 
besvarade, vilket resulterade i ett externt bortfall på 14 enkäter. Därefter uteslöts tre av de 
insamlade enkäterna då dessa hade stora partier med obesvarade frågor.  

Totalt ingick således 152 deltagare i undersökningen, varav 110 (72%) kvinnor och 42 (28%) 
män. Åldersspannet gick från 19 till 54 år (Mdn = 24). Antal deltagare som uppgav att de hade 
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hemmavarande barn var 41 (27%) och deltagare utan var 111 (73%). Deltagare som hade ett 
arbete vid sidan av studierna var 96 (63%) och deltagare utan var 56 (37%).  
 
 
Material  
 
Till undersökningen sammanställdes en enkät på sammanlagt tre sidor. En presentation av 
författarna och kortfattad information om föreliggande undersökning samt deltagande inledde 
enkäten. Därefter följde fyra delar med totalt 38 frågor. Den första delen bestod av fyra 
bakgrundsfrågor gällande studiens oberoende variabler. De första två frågorna efterfrågade 
deltagarens ålder och kön. Fråga tre rörde huruvida de hade hemmavarande barn (0–18 år)  
på minst halvtid eller inte. Den sista bakgrundsfrågan efterfrågade om individen 
arbetade utöver studierna eller inte. De resterande delarna av enkäten innehöll tre etablerade 
mätinstrument vilka mätte deltagarnas upplevda stress, sociala stöd samt återhämtning.  
  

Perceived Stress Scale (PSS). Mätinstrumentet är utvecklat av Cohen, Kamarck och 
Mermelstein (1983), och finns i tre olika versioner. Föreliggande studie använde PSS-10 
(Cohen & Williamson, 1988) innehållandes 10 frågor, vilka avsåg mäta deltagarnas upplevda 
stress (oberoende variabel) under den senaste månaden. Skalan är översatt från engelska till 
svenska och är validitet- och reliabilitetstestad (Eskin & Parr, 1996; Nordin & Nordin, 2013). 
Exempel på frågor var ”Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du har kunnat 
hantera irriterande situationer i ditt liv?” samt ”Under den senaste månaden, hur ofta har du 
känt dig nervös och stressad?”. Frågorna besvarades med svarsalternativen 0 (aldrig), 1 (nästan 
aldrig), 2 (ibland), 3 (ganska ofta) eller 4 (väldigt ofta). För att erhålla deltagarnas samman-
lagda medelvärdespoäng vändes poängen på de fyra positiva frågorna (4, 5, 7 och 8), därefter 
gjordes ett medelvärdesindex på alla 10 frågor. Poängen på medelvärdesindexet kunde därmed 
variera mellan ett minimum på 0 poäng och maximum på 4 poäng, där högre värden indikerade 
högre grad av stress. I föreliggande studie uppmättes Cronbachs alfa för skalan till .85.  

  
Berlin Social Support Scale (BSSS). För att mäta den oberoende variabeln socialt 

stöd användes BSSS (Schulz & Schwarzer, 2003; Measurement Instrument Database for the 
Social Sciences, i.d.). Som helhet består mätinstrumentet av sex delskalor med totalt 32 
påståenden. Dock användes enbart delskala 1 för att mäta upplevt socialt stöd, vilken består av 
sammanlagt åtta påståenden. Inom delskalan berör fyra påståenden emotionellt stöd medan 
resterande fyra behandlar instrumentellt stöd. Författarna till denna studie gjorde en egen 
översättning av skalan från engelska till svenska, därefter granskades översättningen av en 
professionell översättare för att säkerställa att den var korrekt. Exempel på påstående om 
emotionellt stöd var ”När jag inte mår bra visar människor i min närhet att de bryr sig om mig”. 
Och exempel på påstående vilken mäter instrumentellt stöd var ”När jag är orolig finns det 
någon som hjälper mig”. Påståendena besvarades på en fyrgradig skala med 1 (instämmer inte 
alls), 2 (instämmer till viss del), 3 (instämmer till stor del) eller 4 (instämmer helt). Ett 
medelvärdesindex skapades för de åtta påståendena. Således kunde varje individs 
medelvärdesindex variera mellan ett minimum på 1 poäng och maximum på 4 poäng, där högre 
värden indikerade mer socialt stöd. Skalans Cronbachs alfa beräknades till .93 i denna studie.  

  
The Recovery Experience Questionnaire (REQ). Skalan som användes för att mäta 

deltagarnas återhämtning (beroende variabel) är framtagen av Sonnentag och Fritz (2007). 
Instrumentet skapades för att mäta individers återhämtning utanför arbetsplatsen, men har 
senare omarbetats och använts för att mäta studenters återhämtningsprocess utanför studierna 
(Merino-Tejedor, Hontangas & Boada-Grau, 2017). Hela instrumentet består av 16 påståenden 



9 
 

men delas in i fyra delskalor, vilka berör de olika återhämtningsdimensionerna: psykologisk 
distansering, avkoppling, bemästrande och kontroll (Sonnentag & Fritz, 2007). Alla 16 
påståenden användes i föreliggande undersökning. Påståendena översattes från engelska till 
svenska av författarna, och lästes sedan igenom av en professionell översättare.   

Påstående om psykologisk distansering var av typen ”På fritiden, efter att jag avslutat dagens 
studier, kopplar jag bort tankar som rör studierna”. Exempel på påstående gällande avkoppling 
var ”På fritiden, efter att jag avslutat dagens studier, lutar jag mig tillbaka och tar det lugnt”. 
För bemästrande löd ett påstående ”På fritiden, efter att jag avslutat dagens studier, söker jag 
intellektuella utmaningar”. Påstående om kontroll var exempelvis ”På fritiden, efter att jag 
avslutat dagens studier, bestämmer jag mitt eget tidsschema”.   

Skattningen skedde utifrån en femgradig skala med svarsalternativen 1 (instämmer inte alls), 
2 (instämmer till viss del), 3 (varken instämmer eller inte), 4 (instämmer till stor del) eller 5 
(instämmer helt). Ett sammanfattande medelvärdesindex skapades för vardera dimension och 
reliabilitetstestades. Poängen på var och ett av de fyra indexen kunde variera mellan ett 
minimum på 1 poäng och maximum på 5 poäng, där högre värden indikerade mer 
återhämtning. Påstående 1-4 bildade index för psykologisk distansering, med Cronbachs 
alfa .90. Påstående 5-8 utgjorde index för avkoppling, med Cronbachs alfa .88. På samma sätt 
utformades index för bemästrande av påstående 9-12, med Cronbachs alfa .89. Index för 
kontroll bildades av påstående 13-16 vilket uppmätte Cronbachs alfa .89.  
 
 
Procedur  
 
Inför datainsamlingen testades enkäten på tre personer för feedback angående enkätens 
utformning samt instruktionerna och frågornas formuleringar. Efter återkoppling gjordes några 
justeringar i formuläret för en slutgiltig version. Genom förfrågan till flera undervisande lärare 
på en högskola i mellersta Sverige skapades möjlighet att dela ut enkäter i anknytning till deras 
lärarledda aktiviteter. Vid avstämd tid, i samband med föreläsning, var författarna på plats och 
informerade studentgruppen muntligt om vad enkäten handlade om, och vad undersökningen 
skulle användas till. Dessutom gavs information om att enkäten skulle besvaras anonymt och 
att den beräknades ta högst 10 minuter att fylla i, samt att deltagande var frivilligt. 
Kontaktuppgifter till författarna fanns med i enkäten för att deltagarna skulle kunna ta kontakt 
vid funderingar i efterhand. Ingen kompensation utgick till någon av deltagarna. När 
frågeformulären samlats in tackades studenterna för deras medverkan.  
 
 
Databearbetning  
 
Insamlade data matades in i en excel-fil och överfördes till det statistiska dataprogrammet SPSS 
för vidare bearbetning och analys. Därefter kodades kvinnor med 0 och män med 1. Arbete vid 
sidan av studier kodades med 0, och inget arbete kodades med 1. Om individen hade 
hemmavarande barn kodades svaret med 0, och om inte kodades det till 1. Enstaka obesvarade 
frågor ersattes med medelvärde på den aktuella frågan uträknat från de övriga deltagarnas svar. 
Medelvärdesindex för stress, socialt stöd samt de fyra återhämtningsdimensionerna bildades 
baserade på de olika mätinstrumentens utformning. Deskriptiv statistik i form av frekvenser, 
medelvärde, standardavvikelse samt Cronbachs alfa beräknades. En korrelationsmatris av 
typen Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient utarbetades för att kunna visa på 
eventuella samband mellan variablerna ålder, kön, barn, arbete, stress, socialt stöd samt de olika 
återhämtningsdimensionerna.   
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För att besvara undersökningens tre första frågeställningar gällande de olika återhämtnings-
dimensionerna analyserades data genom fyra separata 2 (kön: kvinna, man) x 2 (barn: har barn, 
har inte barn) ANOVA för oberoende mätningar. För att besvara frågeställning 4 om de olika 
dimensionerna gjordes fyra separata hierarkiska multipla linjära regressionsanalyser. I första 
analysen, i steg 1, undersöktes det om variationen i psykologisk distansering kunde förklaras 
av ålder och kön. I steg 2 sattes arbete och barn in för att ytterligare försöka förklara variation 
i dimensionen. Därefter, i steg 3, sattes socialt stöd in. Slutligen lades stress in, i steg 4. Samma 
förförande gjordes på samtliga dimensioner, vilket resulterade i fyra modeller för varje 
återhämtningsdimension.   

 
 

Resultat 
 
I Tabell 1 redovisas Pearsonkorrelationer mellan undersökningens samtliga variabler, med 
avseende på hela studentgruppen. I en punkt biserial korrelation mellan stress och kön 
konstaterades ett negativt signifikant samband (p = .005). Detta tyder på att kvinnorna skattade 
sin upplevda stress högre än männen. Beträffande relationen mellan stress och socialt stöd 
visades ett negativt signifikant samband (p = .007), vilket pekar på att ju högre grad av stress 
studenter upplever sig ha desto lägre grad av socialt stöd upplever de sig ha. Relationen mellan 
varje återhämtningsdimension och upplevd stress konstaterades vara negativa signifikanta 
samband. Det vill säga, ju högre skattning i psykologisk distansering (p = .001), avkoppling (p 
< .001), bemästrande (p = .001) respektive kontroll (p < .001), desto lägre stressnivå skattades. 
Samtliga återhämtningsdimensioner konstaterades ha positiva signifikanta korrelationer med 
varandra. 
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Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Köna iab ia -          

2. Ålder 25.70 6.55 .00 -         

3. Barnc ia ia .04 -.59** -        

4. Arbeted ia ia .08 -.05 .16 -       

5. Stress 1.99 .63 -.23** .03 -.09 -.04 -      

6. Socialt stöd 3.50 .58 -.06 -.17* -.10 -.06 -.22** -     

Återhämtning:             
7. Psykologisk 

distansering 2.35 1.07 .37** -.03 .05 -.03 -.27** .03 -    

8. Avkoppling 2.96 1.06 .36** -.22** .24** .14 -.31** .09 .64** -   

9. Bemästrande 2.68 .99 .36** -.09 .06 -.01 -.28** .14 .26** .45** -  

10. Kontroll 3.25 1.01 .12 -.23** .26** .13 -.37** .21** .47** .54** .28** - 

Not. N = 152. *p < .05, **p < .01.  
a Kvinnor kodades med 0, och män med 1.  
b ia: Icke applicerbart. 
c Med barn kodades med 0, och utan barn med 1. 
d Arbetar kodades med 0, och arbetar inte med 1. 
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Beträffande studiens tre första frågeställningar gjordes fyra separata ANOVA-analyser. Tabell 
2 presenterar medelvärden och standardavvikelser för återhämtningsdimensionen psykologisk 
distansering. ANOVA-analysen med distansering som beroende variabel indikerade en 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor, F(1, 148) = 20.49, p < .001, η2 = .12. Männens 
genomsnittliga medelvärde var högre än kvinnornas, vilket innebär att männen upplever sig 
mer distanserade vid sidan av studierna än kvinnorna. Mellan individer som har barn och de 
som inte har barn visades ingen signifikant skillnad i distansering, F(1, 148) = 0.01, p = .904. 
Slutligen fanns det ingen signifikant interaktion mellan kön och barn med avseende på 
psykologisk distansering, F(1, 148) = 0.39, p = .532. 
 
Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser för psykologisk distansering  

 Kvinnor  Män  Total 

 M SD n  M SD n  M SD n 

Har barn 1.99 1.02 31  3.08 1.14 10  2.26 1.14 41 

Har inte barn 2.15 0.96 79  2.97 1.03 32  2.39 1.05 111 

Total 2.10 0.98 110  2.99 1.05 42  2.35 1.07 152 

 
I Tabell 3 presenteras medelvärden och standardavvikelser för återhämtningsdimensionen 
avkoppling. Gällande ANOVA-analysen för avkoppling som beroende variabel konstaterades 
en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, F(1, 148) = 19.57, p < .001, η2 = .11. Männens 
genomsnittliga medelvärde var högre än kvinnornas, vilket indikerar att männen upplever sig 
koppla av mer efter skolan än kvinnorna. Även mellan de individer som har barn och de som 
inte har barn visades en signifikant skillnad i avkoppling, F(1, 148) = 5.16, p = .025, η2 = .03. 
Det genomsnittliga medelvärdet visade sig vara lägre för individer med barn än de utan barn, 
vilket tyder på att individer med barn uppger att de kopplar av i lägre utsträckning än de som 
inte har barn. Ingen statistiskt signifikant interaktion visades mellan kön och barn rörande 
återhämtningsdimensionen avkoppling, F(1, 148) = 0.42, p = .518. 
 
Tabell 3 
Medelvärden och standardavvikelser för avkoppling 

 Kvinnor  Män  Total 

 M SD n  M SD n  M SD n 

Har barn 2.29 0.96 31  3.33 0.78 10  2.54 1.02 41 

Har inte barn 2.89 1.03 79  3.66 0.87 32  3.11 1.04 111 

Total 2.72 1.04 110  3.58 0.85 42  2.96 1.06 152 

 
Tabell 4 visar medelvärden och standardavvikelser för återhämtningsdimensionen 
bemästrande. Beträffande ANOVA-analysen med bemästrande som beroende variabel 
konstaterades en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, F(1, 148) = 14.43, p < .001, η2 = 
.08. Kvinnornas genomsnittliga medelvärde i bemästrande tenderade att vara lägre än männens. 
Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i bemästrande mellan de som har barn och de som inte 
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har barn, F(1, 148) = 0.69, p = .409. Slutligen visade analysen gällande bemästrande ingen 
statistiskt signifikant interaktion mellan kön och barn, F(1, 148) = 0.36, p = .549. 
 
Tabell 4 
Medelvärden och standardavvikelser för bemästrande 

 
Kvinnor  Män  Total 

 
M SD n  M SD n  M SD n 

Har barn 2.43 0.89 31  3.05 0.74 10  2.58 0.89 41 

Har inte barn 2.47 1.01 79  3.33 0.80 32  2.72 1.02 111 

Total 2.46 0.97 110  3.26 0.78 42  2.68 0.99 152 

 
Medelvärden och standardavvikelser för återhämtningsdimensionen kontroll presenteras i 
Tabell 5. ANOVA-analysen med kontroll som beroende variabel visade tendens till signifikant 
skillnad mellan män och kvinnor, F(1, 148) = 2.74, p = .100, η2 = .02. Männens genomsnittliga 
medelvärde i kontroll tenderade att vara högre än kvinnornas. En signifikant skillnad i kontroll 
påvisades mellan de som har barn och de som inte har barn, F(1, 148) = 5.52, p = .020, η2 = .03. 
Individer utan barn hade högre genomsnittligt medelvärde för kontroll än de med barn. 
Avslutningsvis indikerade inte analysen för kontroll någon statistiskt signifikant interaktion 
mellan kön och barn, F(1, 148) = 0.80, p = .373. 
 
Tabell 5 
Medelvärden och standardavvikelser för kontroll 

 Kvinnor  Män  Total 

 M SD n  M SD n  M SD n 

Har barn 2.70 1.03 31  3.23 1.00 10  2.83 1.04 41 

Har inte barn 3.37 0.97 79  3.52 0.94 32  3.41 0.96 111 

Total 3.18 1.03 110  3.45 0.95 42  3.25 1.01 152 

 
För att besvara frågeställning 4 gjordes fyra separata multipla hierarkiska regressionsanalyser. 
Den totala modellen för psykologisk distansering (Tabell 6) var statistiskt sett signifikant,  
F(6, 145) = 5.31, p < .001, och förklarade 18% av variationen. Tillägget av stress (p = .017) gav 
en signifikant ökning av den förklarade variationen på 3%. Stress predicerade psykologisk 
distansering negativt, vilket tyder på att studenter som anger högre grad av upplevd stress även 
anger lägre grad av distansering. Modell 1 var signifikant (p < .001) och förklarade 14% av 
variationen, ålder var dock inte signifikant i modellen. Däremot relaterade kön (p < .001) 
positivt till distansering i modell 1, vilket innebär att männen prediceras distansera sig från 
studierna i högre utsträckning än kvinnorna. Tilläggen arbete samt barn i steg 2, och socialt 
stöd i steg 3, var inte signifikanta. 
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Den totala modellen för avkoppling (Tabell 7) var statistiskt sett signifikant, F(6, 145) = 8.06,  
p < .001, och förklarade 25% av variationen. Stress (p = .006) bidrog i denna modell med en 
signifikant ökning på 4%, och predicerade avkoppling negativt. Detta indikerar att högre nivå 
av upplevd stress relaterar till lägre nivå av avkoppling. Modell 1 var signifikant (p < .001) och 
förklarade 18% av den totala variationen, både ålder (p = .003) och kön (p < .001) bidrog 
signifikant till den förklarade variationen. Ålder relaterar negativt till avkoppling, medan kön 
relaterar positivt till avkoppling. Innebörden i detta är att männen prediceras koppla av i större 
utsträckning än kvinnorna, och att högre ålder bidrar till lägre grad av avkoppling. När barn  
och arbete sattes in i steg 2, var ökningen av förklarad varians inte signifikant. Tillägget av 
socialt stöd i steg 3 var inte heller signifikant.  
 

Tabell 6 
Fyra modeller för prediktion av återhämtningsdimensionen psykologisk distansering 

 Psykologisk distansering 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4 

Variabel β a  β  β  β 

Steg 1:           

  Könb  .37**   .38**   .38**   .33** 

  Ålder  -.03   -.01   .01   -.02 

Steg 2:           

  Barnc    .04   .06   .02 

  Arbetard    -.06   -.06   -.06 

Steg 3:           

  Socialt stöd       .06   .01 

Steg 4:           

  Stress          -.19* 

           

R2  .14   .14   .15   .18 

F  12.13**   6.20**   5.05**   5.31** 

df  (2,149)   (4,147)   (5,146)   (6,145) 

∆R2  .14**   .00   .00   .03* 

Not. N = 152. *p < .05, **p < .01.  
a β anger standardiserade regressionskoefficienter.  
b Kvinnor kodades med 0, och män med 1. 
c Med barn kodades med 0, och utan med 1. 
d Arbetar kodades med 0, och arbetar inte med 1. 
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Den totala modellen för bemästrande (Tabell 8) var signifikant, F(6, 145) = 5.71, p <.001, och  
förklarade 19% av den totala variationen. Tillägget av stress (p = .028) i modellen gav en 
signifikant ökning på 3%. Stress relaterar negativt till bemästrande, vilket innebär att studenter 
som anger högre grad av upplevd stress även anger lägre grad av bemästrande. Den första 
modellen var signifikant och förklarade 14% av variationen. Kön (p < .001) var signifikant i 
denna modell, där männen predicerades ha högre poäng i bemästrande än kvinnorna. Däremot 
var inte ålder signifikant i modell 1. I steg 2 var varken arbete eller barn signifikanta. Ytterligare 
förklarad variation med tillägget socialt stöd (p = .059) visade tendens till signifikans, vilket 
bidrog med 2% i modell 3.   

Tabell 7 
Fyra modeller för prediktion av återhämtningsdimensionen avkoppling 

 Avkoppling 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4 

Variabel β a  β  β  β 

Steg 1:           

  Könb  .36**   .35**   .36**   .31** 

  Ålder  -.22**   -.15   -.11   -.13 

Steg 2:           

  Barnc    .12   .16   .12 

  Arbetard    .08   .08   .08 

Steg 3:           

  Socialt stöd       .11   .05 

Steg 4:           

  Stress          -.21** 

           

R2  .18   .20   .21   .25 

F  16.40**   9.14**   7.78**   8.06** 

df  (2,149)   (4,147)   (5,146)   (6,145) 

∆R2  .18**   .02   .01   .04** 

Not. N = 152. *p < .05, **p < .01.  
a β anger standardiserade regressionskoefficienter.  
b Kvinnor kodades med 0, och män med 1. 
c Med barn kodades med 0, och utan med 1. 
d Arbetar kodades med 0, och arbetar inte med 1. 
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Avslutningsvis var den totala modellen för kontroll (Tabell 9) statistiskt signifikant,  
F(6, 145) = 7.26, p < .001, och förklarade 23% av variationen. Stress (p < .001) bidrog med en 
signifikant ökning på 8% av den totala förklarade variationen, och predicerade kontroll 
negativt. Det innebär att högre nivå av upplevd stress relaterar till lägre nivå av kontroll. Modell 
1 var signifikant och förklarade 7% av variationen, kön var inte signifikant i denna modell. 
Däremot var ålder signifikant (p = .004) och relaterar negativt till kontroll. Det vill säga, högre 
ålder bidrar till lägre grad av kontroll. I steg 2 var arbete och barn inte signifikanta. Tillägget 
socialt stöd (p = .003) i steg 3 bidrog signifikant med ytterligare förklarad variation på 5%. 
Socialt stöd relaterar positivt till kontroll, vilket indikerar att studenter som anger högre nivå 
upplevt socialt stöd även anger högre nivå av återhämtningsdimensionen kontroll.    
 

Tabell 8 
Fyra modeller för prediktion av återhämtningsdimensionen bemästrande 

 Bemästrande 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4 

Variabel β a  β  β  β 

Steg 1:           

  Könb  .37**   .37**   .37**   .33** 

  Ålder  -.09   -.10   -.04   -.06 

Steg 2:           

  Barnc    -.00   .04   .01 

  Arbetard    -.04   -.04   -.04 

Steg 3:           

  Socialt stöd       .15   .10 

Steg 4:           

  Stress          -.18* 

           

R2  .14   .14   .16   .19 

F  12.24**   6.12**   5.71**   5.71** 

df  (2,149)   (4,147)   (5,146)   (6,145) 

∆R2  .14**   .00   .02   .03* 

Not. N = 152. *p < .05, **p < .01.  
a β anger standardiserade regressionskoefficienter.  
b Kvinnor kodades med 0, och män med 1. 
c Med barn kodades med 0, och utan med 1. 
d Arbetar kodades med 0, och arbetar inte med 1. 
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka studenters återhämtning med avseende på de fyra 
återhämtningsdimensionerna: psykologisk distansering, avkoppling, bemästrande och kontroll. 
Även samband mellan samtliga dimensioner och variabler undersöktes, vilket gav ett flertal 
överskådliga resultat. 

I studien konstaterades signifikanta korrelationer mellan respektive återhämtnings-
dimension och stress. Varje dimension hade ett svagt negativt samband med stress – ju högre 
nivå av psykologisk distansering, avkoppling, bemästrande respektive kontroll studenten 
skattade, desto lägre nivå av upplevd stress skattades. Studiens resultat stödjer Sonnentag och 
Fritz (2007) resonemang om att återhämtning relaterar negativt till stress.  

En svag negativ signifikant korrelation påvisades även mellan stress och socialt stöd. 
Studenter vilka skattade högre grad av stress skattade även lägre grad av socialt stöd. Detta 
stöds av teorin om bufferteffekten (Cohen & Wills, 1985) som innebär att socialt stöd kan 

Tabell 9 
Fyra modeller för prediktion av återhämtningsdimensionen kontroll 

 Kontroll 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4 

Variabel β a  β  β  β 

Steg 1:           

  Könb  .12   .11   .12   .05 

  Ålder  -.23**   -.13   -.05   -.08 

Steg 2:           

  Barnc    .16   .24*   .18 

  Arbetard    .09   .09   .09 

Steg 3:           

  Socialt stöd       .24**   .16* 

Steg 4:           

  Stress          -.31** 

           

R2  .07   .10   .15   .23 

F  5.39**   3.86**   5.08**   7.26** 

df  (2,149)   (4,147)   (5,146)   (6,145) 

∆R2  .07**   .03   .05**   .08** 

Not. N = 152. *p < .05, **p < .01.  
a β anger standardiserade regressionskoefficienter.  
b Kvinnor kodades med 0, och män med 1. 
c Med barn kodades med 0, och utan med 1. 
d Arbetar kodades med 0, och arbetar inte med 1. 
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mildra eller förhindra stressupplevelsen. Resultatet stöds även av Alarcon et al. (2011) vilka 
hävdar att studenter med högt socialt stöd som resurs förmodligen får flera olika förslag på hur 
stressande situationer kan hanteras, och att de därmed handskas mer effektivt med stress vilket 
gör att deras stressbelastning inte blir så hög. 

Relationen mellan socialt stöd och återhämtningsdimensionen kontroll visades ha ett svagt 
positivt samband. Detta var den enda dimensionen som signifikant korrelerade med socialt stöd. 
Resultatet tyder på att studenter vilka upplever sig ha högre socialt stöd även upplever sig ha 
högre kontroll över sin fritid. Detta kan tolkas som att socialt stöd som resurs kan bidra till att 
individen lättare kan disponera sin fritid. 

Studiens första frågeställning handlade om skillnader mellan män och kvinnor med 
avseende på de olika återhämtningsdimensionerna. Signifikanta skillnader kunde påvisas 
mellan män och kvinnor gällande alla dimensioner, dock var bemästrande endast tendens till 
signifikant. Männen upplever att de distanserar sig mer från studierna, kopplar av mer under 
fritiden samt har mer kontroll över sin tid utanför skolan än kvinnorna. Männen tenderar även 
att i högre grad ägna sig åt bemästrande aktiviteter under fritiden än kvinnorna. I 
litteraturgenomgången påträffades ingen vetenskaplig forskning som övergripande mätt 
skillnader i återhämtningsdimensionerna mellan män och kvinnor. Däremot visade till exempel 
studien av Håkansson et al. (2016) att kvinnor med barn har sämre möjligheter att återhämta 
sig än män med barn. Att män skattar sig högre i återhämtningsdimensionerna kan även 
jämföras med Schmidts (2012) studie på studenter, där männen visades vara mer fysiskt aktiva 
(vilket kan ses som en form av återhämtande aktiviteter) och mindre stressade än kvinnorna. 

Den andra frågeställningen var om skillnader finns mellan föräldrar och icke-föräldrar 
gällande de fyra återhämtningsdimensionerna. Studien kunde inte påvisa någon signifikant 
skillnad mellan föräldrar och icke-föräldrar beträffande dimensionerna distansering och 
bemästrande. Däremot visades signifikanta skillnader för avkoppling samt kontroll, vilket 
indikerar att föräldrar upplever sig ha mindre kontroll över sin fritid samt kopplar av i lägre 
utsträckning utanför studierna än icke-föräldrar. Resultatet stöds av tidigare forskning, vilken 
visat att äldre studenter med barn upplever sig ha mindre tid för avkoppling än yngre studenter 
utan barn (Dill & Henley, 1998). 

Den tredje frågeställningen berörde huruvida eventuella skillnader mellan män och kvinnor 
på de fyra återhämtningsdimensionerna var beroende av om de var föräldrar eller inte. Ingen 
interaktion mellan kön och barn kunde konstateras för någon av dimensionerna. Skillnaderna 
mellan män och kvinnor med avseende på de fyra dimensionerna av återhämtning är därmed 
oberoende av om de är föräldrar eller icke-föräldrar. 

I föreliggande studie var psykologisk distansering den dimension av återhämtning 
studenterna totalt sett skattat lägst i. Troligen beror detta på att studenter ofta har tidspress med 
skoluppgifter och i perioder har hög arbetsbelastning, vilket kräver att de studerar även på 
kvällar och helger. Detta går i linje med resonemanget som Ragsdale et al. (2011) för om 
studenters svårigheter i distansering på fritiden. En ytterligare reflektion kring distansering är 
att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt och betungande att tänka tankar som rör 
studierna på fritiden. Om tankarna inte rör problem eller stressande tankar kring skoluppgifter 
är det möjligt att låg distansering inte innebär brister i återhämtningsdimensionen. Detta 
resonemang kan likställas med Sonnentag och Fritz (2007) tankegångar om att positivt 
reflekterande om arbetet på fritiden inte behöver vara negativt.  

Författarna för föreliggande studie reflekterade även över att studenternas totala medelvärde 
för bemästrande var relativt lågt, vilket förmodligen beror på att de redan har mycket lärande i 
studierna. Studenter söker sig troligen därmed i mindre utsträckning till intellektuellt 
stimulerande aktiviteter på fritiden då det delvis kan ses som en belastning, i synnerhet om 
lärandet är av samma slags ansträngning som vid studierna. Detta kan kopplas till ER- modellen 
som innebär att individers återhämtningsprocess inte kan påbörjas om de utsätts för samma 
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ansträngning på fritiden som de gör på exempelvis arbetsplatsen. Utifrån detta resonemang kan 
antagande göras att studenter undviker att söka sig till bemästrande aktiviteter utanför studierna, 
i alla fall då de ställer liknande krav på dem som studierna gör, för att främja återhämtnings-
processen.  

Slutligen handlade den fjärde frågeställningen om hur mycket av variationen på var och en 
av de fyra återhämtningsdimensionerna som kunde förklaras av studiens alla prediktorer (kön, 
ålder, barn, arbete, socialt stöd samt stress). Samtliga totala modeller beträffande de olika 
dimensionerna var signifikanta.  

För studenternas grad av psykologisk distansering kunde 18% av variationen förklaras av 
alla prediktorer, kön och stress var dock de enda signifikanta i den totala modellen. Gällande 
avkoppling kunde 25% av variationen förklaras av samtliga prediktorer, även här var kön och 
stress de enda signifikanta i den totala modellen. I den totala modellen för bemästrande kunde 
samtliga prediktorer förklara 19% av variationen, återigen var kön och stress de enda 
signifikanta bidragen. För studenternas grad av kontroll kunde 23% av variationen förklaras av 
samtliga prediktorer, arbete var dock inte signifikant. Däremot bidrog stress och socialt stöd 
signifikant till den totala modellen för kontroll, och variabeln barn tenderade att bidra 
signifikant. Dock bidrog inte kön signifikant i den totala modellen för dimensionen kontroll, 
vilket det gjorde i de övriga tre dimensionerna.  

Studiens resultat tyder på att föräldrar förutsägs skatta lägre i dimensionen kontroll, vilket 
kan tänkas bero på att de har mer förpliktelser på fritiden och därmed upplever sig ha mindre 
möjligheter att disponera sin lediga tid. Ragsdale et al. (2011) menar att studenter som upplever 
sig ha kontroll under sin fritid upplever sig mer återhämtade efter helgen eftersom de haft 
möjlighet att planera in aktiviteter som främjar återhämtning, till exempel, i form av 
avkopplande aktiviteter. Därmed kan föräldrarnas tendens att uppleva sig ha lägre kontroll över 
sina fritidssysslor ses som att de har större risk att uppleva sig mindre återhämtade. 

Regressionsanalysernas resultat indikerar således att kvinnor förutses skatta psykologisk 
distansering, avkoppling och bemästrande lägre än män, och att stress relaterar negativt till 
samtliga återhämtningsdimensioner. Resultatet pekar även på att studenters stress är en 
prediktor för återhämtning, vilket går i linje med vad Ragsdale et al. (2011) tidigare har visat. 
Detta kan även kopplas till Geurts och Sonnentag studie från 2006 som visat att återhämtnings-
processen kan hindras då individen arbetar långa dagar eller tänker på arbetsrelaterade 
stressorer på fritiden, vilket tyder på att stress har en inverkan på individens återhämtning.  

Föreliggande studie har behandlat stress som oberoende variabel, och återhämtnings-
dimensionerna som beroende. Enligt författarnas egna resonemang verkar det troligt att stress 
skulle kunna predicera återhämtning, men även att återhämtning skulle kunna predicera stress. 
Tankegångar kring detta går i att hög stress skulle kunna orsaka brist i återhämtning. Om 
individen är mycket stressad kan det förmodligen vara svårt att koppla av, mentalt distansera 
sig, eller till exempel ha kontroll över hur fritiden ska disponeras. Samtidigt är det troligt att 
brist på återhämtning skulle kunna leda till att stressreaktioner inte upphör eller reduceras, detta 
innebär att återhämtning då i stället skulle vara den oberoende variabeln vilken påverkar 
individens upplevelse av stress. 
 
 
Styrkor och svagheter med studien 
  
En av styrkorna med föreliggande studie var att datainsamlingen baserades på tre väletablerade 
mätinstrument, vilket ökar studiens reliabilitet och validitet. Cronbachs alfa var minst .85 på 
samtliga skalor, mätinstrumenten anses därmed ha hög intern reliabilitet. Gällande PSS-10 
fanns det redan en svensk översättning, men för REQ samt BSSS behövde skalorna översättas 
från engelska till svenska av författarna själva. Efter att de två skalorna översatts granskades de 



20 
 

av en professionell översättare som bedömde att de var korrekta, vilket ökade instrumentens 
reliabilitet. För att försöka få till en så bra enkät som möjligt testades även enkäten på tre 
individer vilka ombads ge återkoppling angående enkätens struktur och formuleringar. Därefter 
korrigerades enkäten till att bli lättare att fylla i och förstå, för att minska eventuella 
missförstånd och bortfall. 

Studiens externa bortfall var 14 enkäter, vilket kan bero på olika orsaker, bland annat att 
studenten inte hade tid att stanna och fylla i enkäten eller att de inte ville delta. Tre av de 
insamlade enkäterna togs bort för att deltagare antingen missat att besvara flera av frågorna 
eller för att de slutat att svara på frågorna efter ungefär halva enkäten. Det låga interna bortfallet 
tyder på att enkäten var genomförbar för de allra flesta studenterna, och att den inte var alldeles 
för tidskrävande. Författarna fick även kommentarer om att frågorna var tydligt ställda.  

Gruppen föräldrar var relativt liten, särskilt få var männen som hade barn, vilket kan ha gjort 
det svårt att få ett signifikant resultat gällande mammor och pappor. Fler pappor i stickprovet 
skulle eventuellt kunnat ge signifikanta resultat angående interaktionen mellan kön och barn i 
de olika återhämtningsdimensionerna. Genom ett slumpmässigt urval och större grupp av 
föräldrar skulle generaliserbarheten till populationen föräldrar öka. Resultatens generaliser-
barhet till populationen studenter kan diskuteras. Deltagare till studien valdes ut från en och 
samma högskola, men genom att rekrytera studenter från flera olika lärosäten hade studiens 
generaliserbarhet till andra studenter kunnat bli ännu starkare. Dock valdes deltagare ut från 
olika akademier och därmed representerades i alla fall en blandning av olika slags studenter. 
  
  
Slutsats 
  
Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns samband mellan upplevd stress och 
återhämtning, vilket går i linje med tidigare studier. Studenters grad av samtliga återhämtnings-
dimensioner kunde förutsägas av stress. Nivån på studenters psykologiska distansering, 
avkoppling samt bemästrande kunde prediceras utifrån kön. Det konstaterades att män har 
högre nivåer av återhämtning i psykologisk distansering, avkoppling, bemästrande och kontroll 
än kvinnor. Socialt stöd och barn påvisades relatera till dimensionen kontroll. Föräldrar visades 
koppla av i lägre grad, och ha mindre kontroll över sin fritid än studenter utan barn. 

Eftersom stress och återhämtning har en negativ korrelation dras slutsatsen att det är viktigt 
för studenter att få tillräckligt med återhämtning för att kunna stressa ner, men att det även är 
av vikt att minska stressorer för att främja återhämtningsprocessen. Framtida forskning bör 
fortsätta bedrivas inom området återhämtning. Sonnentag och Fritz (2007) psykologiska 
indelning av återhämtning har behandlats i studier på både arbetare och studenter. Framtida 
forskning skulle exempelvis kunna belysa föräldrars återhämtningsprocess under fritiden då 
studier pekar på att de har bristande återhämtning. Eftersom balansen mellan stressfyllda 
aktiviteter och återhämtning konstaterats vara viktigt för föräldrar kan sådan forskning generera 
viktig kunskap i ett hälsofrämjande syfte. 
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