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Forskning på positiva emotioner och egenskaper har länge 
försummats trots att studier belyst individuella och samhälleliga 
fördelar med välfungerande interventioner som syftar till att höja 
välmående i en frisk population. Denna studie ämnade undersöka hur 
subjektivt välmående påverkades av en interaktiv och dynamisk 
automatiserad chatt-app, i vilken deltagarna uppmuntrades reflektera 
kring meningsfulla relationer och aktiviteter. Studien lades upp som 
ett experiment där 32 deltagare randomiserades till en två veckors 
app-intervention alternativt väntelista. Resultatet visade inga 
signifikanta interaktionseffekter. Vidare analyser och exklusion av 
extremvärden gav dock delvis stöd för de uppsatta hypoteserna om 
att app-interventionen ökar subjektivt välmående samt att en 
interaktionseffekt mellan grupp och tid föreligger. Studiens resultat 
talar för en fortsatt utveckling av interventioner i ämnet. Framtida 
studier med fler antal deltagare samt längre interventionsperioder 
diskuteras.  

Nyckelord: automatiserad, chatt-app, stress, välmående, tacksamhet, 
positive- och expressive writing. 
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Effekten av en automatiserad chatt-app för meningsfullhet och välmående 
Psykisk hälsa och ohälsa 
 Hälsa kan definieras utifrån två olika perspektiv – ett biomedicinskt och ett humanistiskt 
(Medin & Alexandersson, 2000). I en biomedicinsk ansats ses hälsa som motsatsen till sjukdom. 
Den humanistiska synen antar istället en mer komplex syn i vilken hälsa och sjukdom antingen ses 
som motpoler på ett kontinuum eller som olika dimensioner. Här innefattar hälsa något mer än 
endast frånvaron av sjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) har valt att definiera psykisk hälsa 
som: 

”[...] tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, 
kan klara av vanliga påfrestningar, kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa 
innefattar således mer än frånvaro av psykisk sjukdom” (Folkhälsomyndigheten, 2015) 

WHO utgår således från en humanistisk definition, snarare än en biomedicinsk, vilket också är den 
definitionen som uppsatsförfattaren utgick från i den aktuella studien. Det bör tilläggas att dessa 
begrepp är subjektiva och grundar sig på individens egna upplevelse. En person som har lågt 
välbefinnande kan sakna medicinsk diagnos. Tvärtom kan en person som har en medicinsk sjukdom 
fortfarande skatta högt välbefinnande.  
 Utöver hälsa och ohälsa behöver dessutom begreppet välbefinnande, eller välmående, vägas 
in i ekvationen. Enligt Medin och Alexandersson (2000) råder begreppsförvirring i litteraturen, 
särskilt när det kommer till att särskilja hälsa och välmående. Begreppen hälsa, välmående och 
livskvalitet används utan närmare förtydligande och inte sällan synonymt. I denna uppsats har dock 
distinktionen gjorts, i vilken begreppet hälsa både kan ses som en del av välmående (Downie, Fyfe 
och Tannahills, 1990; Eriksson, 1984), men också som en väg till välbefinnande i enlighet med 
WHOs definition från Sundsvallsdeklarationen 1991 och Ottawamanifestet 1986 (Medin och 
Alexandersson, 2000). Medin och Alexandersson (2000) framhåller dock att även om begreppen 
hälsa och sjukdom kan ses som olika dimensioner, samvarierar de många gånger. Det innebär att 
hälsa bland annat kan operationaliseras som grad av välmående och således kan litteraturen tolkas 
som att hälsa och ohälsa kan estimeras genom att mäta välmående. Psykisk ohälsa innebär alltså 
både psykisk sjukdom, exempelvis depression, ångestsyndrom och schizofreni, och psykiska besvär 
som skulle kunna leda till nedsatt välmående, exempelvis nedstämdhet och stress (OECD, 2013). 
Denna del av psykologin har varit välbeforskad de senaste decennierna och idag finns 
evidensbaserad behandling mot flertalet av ovan nämnda psykiatriska diagnoser (Öst, Andersson, 
Bates, Borell & Breiholtz, 2013). Forskningsfältet för psykisk hälsa är däremot relativt nytt och 
fokuserar på att identifiera faktorer och mekanismer som hjälper oss att förstå varför vissa 
människor mår bättre än andra, vilket inte sällan grundar sig i forskning från psykopatologi 
(Seligman, 2010). Fokus ligger också på att utveckla interventioner för att stärka en icke-klinisk 
population, vilket denna uppsats ämnar gå in på mer i detalj.  
 Psykisk ohälsa: den kliniska- och subkliniska populationen. Socialstyrelsens 
Folkhälsorapport (2009) visar att psykisk ohälsa blivit allt vanligare. Båda könen rapporterar 
försämrad psykisk hälsa, men den mest drabbade gruppen är unga kvinnor där självmordsförsök 
ökat till det dubbla jämfört med 1980-talet. Subkliniska besvär såsom ängslan, oro, ångest och 
sömnproblem har stadigt ökat i befolkningen under både 1990-talet och början av 2000-talet fram 
till för ett par år sedan då ökningen planade ut (Socialstyrelsen, 2013), förutom hos just kategorin 
unga kvinnor. En särskilt utsatt grupp är högskolestuderande där 39 % av kvinnorna och 21 % av 
männen i åldrarna 20-24 år uppger sig lida av dessa besvär. I kategorin vuxna mellan 25 och 44 år 
är det fortfarande kvinnorna som är de mest drabbade, där andelen fördubblats sedan 1980-talet. 
Majoriteten av de människor som upplever ängslan, oro och ångest känner sig även nedstämda 
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(Socialstyrelsen, 2013). Att män och kvinnor rapporterar att de upplever psykisk ohälsa i högre 
utsträckning idag jämfört med för 20 år sedan skulle möjligtvis kunna förklaras av en förändrad 
subjektiv uppfattning om vad psykisk ohälsa innebär på så sätt att människor i allmänhet använder 
mer liberala definitioner av exempelvis ångest och depression. Enligt statistiken har dock även 
psykisk ohälsa ökat i medicinsk mening då fler behandlas inom psykiatrisk slutenvård. Detta gäller 
framför allt unga människor där de vanligaste diagnoserna är depression och ångest 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 I den svenska epidemologiska och longitudinella Lundby-studien har punktprevalensen för 
depression uppmätts till 5 % (Mattisson, Bogren, Brådvik, & Horstmann, 2015), det vill säga vid 
tidpunkten för mätning uppfyllde 5 % av den undersökta populationen kriterierna för egentlig 
depression. Livstidsprevalensen i samma studie uppmättes till 27 % hos män och 45 % hos kvinnor, 
vilket innebär att 27 % av männen i Sverige, respektive 45 % av kvinnorna i Sverige någon gång 
kommer att uppfylla kriterierna för depression. Lundby-studien ringar dock in ett förhållandevis 
litet geografiskt område (Dalbys och Bonderups socknar utanför Lund). Liknande siffror 
presenteras likväl i en studie utförd av Johansson, Carlbring, Heedman, Paxling och Andersson 
(2013) där punktprevalens för egentlig depression uppmättes till 5.2 % utifrån ett slumpmässigt 
urval på 3001 deltagare mellan 18 och 70 år bosatta i Sverige. Hela 10.8 % av deltagarna hade mer 
än tio poäng på Patient Health Questionaire Depression Scale (PHQ-9), vilket klassades som 
måttlig depression. I studien mättes också ångest med Generalized Anxiety Disorder Scale 
(GAD-7). 14.7 % av deltagarna hade mer än 8 poäng på GAD-7, vilket räknades som en klinisk 
signifikant ångest, medan 8.8 % uppfyllde kriterierna för generaliserat ångestsyndrom (GAD-7 
>10). Förutom att undersöka punktprevalensen bidrog studien till kunskap om deltagarnas 
hälsorelaterade livskvalité enligt instrumentet EuroQol (EQ-5D). Av samtliga deltagare angav 31.3 
% att de upplevde måttliga problem med depressiva och ångestliknande symtom, medan 3 % angav 
att de hade allvarliga besvär (Johansson et al., 2013).  
 Siffrorna från dessa två studier (Johansson et al., 2013; Mattison et al., 2015) ger underlag 
för slutsatsen att depression och ångest är vitt utbredda problem relaterade till den psykiska hälsan. 
Faktum är att depression är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). 
Johansson et al. (2013) påvisar ytterligare ett faktum med sin studie. Diskrepans mellan andelen 
subkliniska deltagare, det vill säga de som upplever måttliga psykiska problem (31.3 %), och de 
som uppfyller kriterierna för klinisk signifikant depression (10.8 %) och egentlig depression (5.2 %) 
är stor. Detsamma gäller för klinisk signifikant ångest (14.7 %) och generaliserat ångestsyndrom 
(8.8 %). Subkliniska besvär såsom ängslan, oro, ångest och nedstämdhet är av den anledningen 
symtom som möjligtvis förbises eftersom denna icke-kliniska population inte mår tillräckligt dåligt 
för att få en diagnos och därmed behandling. Inte desto mindre bör denna grupps subkliniska 
symtom tas på allvar då de annars riskerar att förvärras och utvecklas till en psykiatrisk diagnos. 
Genom att fånga upp dessa individer tidigt kan samhället arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. I 
Socialstyrelsens nationella utredning för vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni 
(2013) understryks vikten av att förbättra hälso- och sjukvården genom att arbeta mer 
hälsofrämjande och med förebyggande insatser mot psykisk ohälsa. 
 Psykisk hälsa: den friska populationen. På 2000-talet började forskare intressera sig för så 
kallad positiv psykologi, dvs. psykologin bakom positiva emotioner och egenskaper. Seligman, 
Steen, Park och Peterson (2005) menar att begreppet är ett viktigt komplement till den forskning 
som fokuserar på psykisk ohälsa. Få människor känner sig tillfredsställda med att endast känna sig 
mindre deprimerade, ängsliga eller arga. Glada människor tenderar dessutom att vara friskare, mer 
framgångsrika och mer socialt engagerade. Att förstå både lidande och välmående, samt 
interaktioner däremellan är därför viktig.  
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 Frånvaron av psykisk sjukdom betyder inte nödvändigtvis närvaro av psykisk hälsa, vilket 
ledde till att begreppet flourishing etablerades (Keyes, 2002). Själva ordet betyder ”blomstrande” 
eller ”att trivas” och den närmaste likvärdiga översättningen som kunde påträffas av 
uppsatsförfattaren var ”subjektivt välmående”. Keyes beskriver de människor som är flourishing 
som mentalt friska, välfungerande psykologiskt och socialt samt att de upplever hög grad av 
positiva emotioner. Dessutom har de en mycket låg grad av begränsningar förknippat till deras hälsa 
och dagliga liv.  
 Begreppet flourishing har definieras utifrån fyra olika teoretiska modeller: Keys (2002), 
Huppert och So (2004), Diener et al. (2010) samt Seligman (2010). Trots att de fyra modellerna 
skiljer sig åt med avseende på operationaliseringen av begreppet flourishing finns en gemensam 
utgångspunkt i att en kombination av både känslor och funktion krävs (Hone, Jarden, Schofield & 
Duncan, 2014). Vid en jämförelse av de olika teorierna är det tre faktorer som återfinns i samtliga 
modeller: intresse/engagemang, positiva relationer och mening i livet. Optimism, självförtroende/
självacceptans och bedrifter är tre andra centrala begrepp som återkommer i tre av de beskrivna 
modellerna. Subjektivt välmående handlar därför inte endast om att finna njutning i livet, utan 
innefattar också en funktionell del. Exempelvis: hur individen fungerar i relation till andra 
människor, i vilken grad intresse för nya saker finns eller hur kompetent individen anser sig vara i 
de aktiviter som uppfattas som subjektivt viktiga. Mätning av graden flourishing innebär således 
mer än att undersöka hur individen ser sig själv fungera på ett personligt plan. Hur individen ser sig 
själv fungera i samhället i stort vägs också in (Hone et al., 2014).  
 I en studie som undersökte amerikanska vuxna kunde endast 20 % kategoriseras som 
flourishing (Keyes, 2002). I en liknande studie jämfördes 22 europeiska länder med avseende på 
flourishing (Huppert & So, 2013). Samtliga skandinaviska länder skattade i den övre tredjedelen, 
medan de östeuropeiska länderna skattade i den nedre hälften. Av alla skandinaviska länder hade 
Danmark högst andel personer som kunde kategoriseras som flourishing (41 %), medan Sverige 
hade lägst andel (24 %). Av samtliga 22 länders skattningar rankades Sverige som nummer 7 totalt 
sett. När enskilda länders skattningspoäng undersöktes i förhållande till de olika komponenterna 
enligt modellen utvecklad av Huppert och So (2013) var Sveriges högsta rankning kompetens (2/22) 
och den lägsta livslust (19/22). Forskningsfyndet belyser dels att Sverige har lägst andel människor 
som kan klassas som flourishing bland de skandinaviska länderna, men också vilka områden den 
svenska befolkningen ser sig själva som mest och minst välfungerande och nöjda.  
 Utan att ignorera betydelsen av den psykologiska forskning som fokuserar på psykisk ohälsa 
understryker Seligman och kollegor (2005) vikten av att komplettera det psykologiska 
forskningsfältet med positiv psykologi. Genom att mäta och försöka förstå faktorer som gör livet 
meningsfullt och värt att leva får vi inte bara en större förståelse för hur psykisk ohälsa kan 
behandlas, utan också kunskap för att kunna skapa och utveckla interventioner med syfte att höja 
välmående i en icke-klinisk population – och därmed också förebygga psykisk ohälsa.   
 
Hälso- och samhällsperspektiv 
 Psykisk ohälsa har ökat de senaste 20 åren och en av de vanligaste kliniska psykiatriska 
diagnoserna, depression, ses idag som en folksjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Följande avsnitt 
kommer att behandla de följder som den psykiska ohälsan ger – både på individ- och samhällsnivå. 
Vidare presenteras dessutom forskning kring de hälsofördelar och samhällsvinster som visat sig ha 
ett samband med flourishing.  
 Hälsorisker och samhällskostnader med psykisk ohälsa. Personer som lider av psykisk 
sjukdom riskerar sämre fysisk hälsa, men även högre dödlighet än normalbefolkningen. Förutom 
självmord löper personer med psykisk sjukdom risk att dö i förtid på grund av kroppslig 
samsjuklighet. Kvinnor som har en psykisk sjukdom riskerar att förkorta sina liv med 15 år, och 
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männen med 20 år jämfört med normalbefolkningen. Under åren 2007-2010 var överdödligheten 
hos kvinnor som vårdats inom psykiatrin 8 gånger större, och för män 9.6 gånger större än 
normalbefolkningen. Hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och diabetes är exempel på 
fysiska sjukdomar vars negativa effekter på livskvalitet och överlevnad förvärras om man lider av 
en psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2009). I Socialstyrelsens nationella utvärdering för vård och 
insatser vid depression, ångest och schizofreni (2013) diskuteras möjliga orsaker till de ökade 
kroppsliga sjukdomarna som leder till tidig död. Livsstilsfaktorer, konsekvenser av den psykiska 
åkomman och behandlingens biverkningar är ett par möjliga orsaker. Andra bidragande orsaker som 
diskuteras är stigmatisering kring den psykiska ohälsan. Riksförbundet Hjärnkoll (2012) gjorde en 
undersökning bland 210 personer som varit i kontakt med psykiatrisk verksamhet antingen inom 
landsting eller kommun i Skåne län. Syftet var att undersöka diskriminering och stigmatisering 
kring psykisk ohälsa. Ett av fynden som gjordes i studien var att 3 av 4 patienter hemlighåller sin 
psykiska ohälsa för omgivningen. Således kan det konstateras att psykiskt sjuka är en utsatt och 
stigmatiserad grupp, som på grund av sjukdomsrelaterade orsaker risker att dö en avsevärt tidigare 
död än normalbefolkningen.  
 Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är den psykiska ohälsan ett omfattande problem 
(Socialstyrelsen, 2015). En rapport från OECD (2013) visar att den psykiska ohälsan i Sverige 
kostar 70 miljarder kronor per år. Dessutom är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning, där stress och depression är mest förekommande (Socialstyrelsen, 2013) 
 Hälsofördelar och samhällsvinster med flourishing. Psykologisk forskning har länge 
fokuserat på mänskligt lidande, psykopatologi och på hur psykiskt lidande kan reduceras (Seligman 
et al., 2005), vilket de presenterade siffrorna från OECD rättfärdigar. Dock läggs lite fokus på att 
undersöka hur välmående kan höjas i den fortfarande friska populationen i förebyggande syfte 
(Seligman, 2010). Tidigare forskning inom positiv psykologi beskriver både individuella 
hälsofördelar och samhälleliga vinster med att främja välmående i populationen (ex: Seligman, 
2010; Rasmussen, Scheier, & Greenhouse, 2009; Keys, 2007). Det finns ett positivt samband 
mellan konceptet flourishing, eller subjektivt välmående, och livslängd. Förutom att människor som 
skattar högt på flourishing tenderar att leva längre är de också fysiskt friskare i termer av 
kardiovaskulära sjukdomar, cancer (Rasmussen et al., 2009), magproblem, ryggproblem och 
reumatiska sjukdomar (Keyes, 2007). Det finns även ett positivt samband till produktivitet på jobbet 
(Seligman, 2010). Keys och Grzywacz (2005) har även påvisat att antalet vårdbesök, 
sjukhusvistelser och läkemedelsföreskrifter är lägst för personer som skattar högt på flourishing.  
 I en studie av Keys (2007) presenterades data på 3032 amerikaner i vuxen ålder där 
punktprevalensen för en psykisk sjukdom var 23 %. Andelen deltagare som inte hade en psykisk 
sjukdom och samtidigt upplevde måttligt god hälsa var 50.8 % och andelen deltagare som 
definierades som flourishing samtidigt som en avsaknad av psykisk sjukdom förelåg var endast 16.8 
%. De låga siffrorna på andelen människor som uppfyller definitionen för flourishing indikerar att 
det finns ett behov av interventioner för att främja välmående. Med hjälp av dessa interventioner 
finns en förhoppning om att kunna minska gruppen som endast upplever måttligt god hälsa för att 
istället öka gruppen som upplever fullkomligt god hälsa. På så sätt kan individuella hälsofördelar 
främjas samtidigt som både direkta (exempelvis vårdbehov) och indirekta (exempelvis 
sjukskrivning) samhälleliga kostnader reduceras (Keys, 2007).  

Interventioner för välmående 
 I ljuset av tidigare forskning inom såväl psykopatologi (ex: OECD, 2013; Socialstyrelsen, 
2013) som positiv psykologi (ex: Keyes, 2007; Rasmussen, Scheier, & Greenhouse, 2009) blir 
behovet av interventioner för att höja välmående tydligt. Följande avsnitt kommer att behandla tre 
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olika typer av interventioner inom ramen för positiv psykologi som varit föremål för forskning de 
senaste två decennierna.  
 Tacksamhetsinterventioner. Sedan början av 2000-talet har mer och mer forskning kunnat 
visa på sambandet mellan tacksamhet och flera aspekter av välmående. De studier som har gjorts 
har främst undersökt tacksamhetsinterventioners samband till andra personlighetsegenskaper, 
sociala relationer och psykisk- och fysisk hälsa. Den samlade bilden är att dessa typer av 
interventioner tenderar att vara viktiga för välmående (Wood, Froh, & Geraghty, 2010). 
 Seligman och kollegor (2005) genomförde en internetadministrerad studie där 577 deltagare 
randomiserades till fem olika interventioner för välmående och en kontrollgrupp. Interventionerna 
handlade om att:  

 1) Skriva ett tacksamhetsbrev och leverera det till mottagaren. 
 2) Skriva ned tre saker varje dag i en vecka som hade gått bra, samt orsakerna till   
 detta.  
 3) Skriva om en tid då deltagaren känt sig på topp och reflektera över personliga   
 styrkor som låg bakom, samt att läsa historien en gång varje dag i en vecka och   
 reflektera över styrkorna.  
 4) Identifiera och använda sina främsta styrkor på ett nytt och annorlunda sätt varje  
 dag i en vecka.  
 5) Identifiera sina fem största styrkor och använda dem oftare i en vecka.  
 
Dessa fem interventioner jämfördes med en kontrollgrupp som fick skriva om tidiga minnen varje 
kväll i en vecka. Resultatet visade att tre av dessa interventioner ökade upplevd glädje och 
minskade depressiva symtom signifikant (p<.05) jämfört med kontrollgruppen. Att skriva 
tacksamhetsbrev (1) hade den starkaste positiva effekten och denna skillnad uppmättes även vid en 
månads uppföljning. Användandet av personliga styrkor på ett nytt sätt (4) och att skriva ned tre 
positiva saker varje dag (2) hade måttliga positiva effekter i en sex månaders uppföljning. 
Effekterna vid uppföljningarna var störst för de deltagare som hade fortsatt med övningarna även 
efter interventionen (Seligman et al., 2005). Det har också visat sig att daglig tillämpning har större 
effekt än veckovis, även om båda visat sig skilja sig signifikant från kontrollgrupp (Emmons & 
McCullough, 2003). Interventioner för välmående, i synnerhet tacksamhetsövningar, verkar alltså 
kunna höja välmående och faktorer som frekvens och tidsperiod tycks påverka hur stark och 
långvarig effekten blir.   
 Tacksamhet innebär inte bara att uppskatta hjälp från andra människor. Wood och kollegor 
(2010) beskriver tacksamhet som ett vidare begrepp än så, och menar att det innebär att inneha en 
inställning som bygger på att uppfatta och uppskatta positiva företeelser i livet. Begreppet 
tacksamhet är starkt relaterat till välmående (Emmons & McCullough, 2003; Seligman et al., 2005; 
Wood et al., 2010). En hypotes är att tacksamhet enligt den ovannämnda definitionen står i motsats 
till en livsinställning i enlighet med Becks kognitiva triad, dvs. att fokusera på det negativa i sig 
själv, världen och framtiden, vilket är förknippat med depression (Wood et al., 2010). Emmons och 
Mishra (2011) har lagt fram hypoteser som kan tänkas förklara mekanismerna bakom sambandet 
mellan tacksamhet och välmående där bättre stresshantering, självförtroende, sociala relationer och 
tillgänglighet till positiva minnen var ett par förklaringar. Dock är de exakta mekanismerna bakom 
sambandet mellan tacksamhetsinterventioner och välmående fortfarande oklara (Wood et al., 2010). 
Vissa menar till och med att sambandet kan vara kausalt och att effekterna av interventionerna inte 
enbart kan förklaras av en medierande effekt av positiva och negativa affekter som är förknippat 
med välmående (exempelvis Emmons & McCullough, 2003; Lyubomirsky, King & Diener, 2005). 
Detta innebär att dessa interventioner inte bara leder till fler positiva affekter och färre negativa 
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affekter som i sin tur påverkar välmående, utan att ett direkt orsakssamband möjligtvis föreligger. 
Tacksamhetsinterventioner tros alltså per se kunna orsaka ett förhöjt välmående. En hypotes är att 
tacksamhetsinterventioner genererar verktyg för att lättare hantera stress och negativa händelser och 
möjligtvis beror det på ett ökat fokus på andra människor och fördelar i ens eget liv samtidigt som 
en arsenal av positiva tankar byggs upp. Detta leder troligtvis till en starkare benägenhet att söka 
socialt stöd vid svårigheter samt att de sociala relationerna stärks. Händelser tenderar dessutom att 
ramas in som mer positiva och en mer problemlösande förhållningssätt antas (Emmons & Mishra, 
2011).  
 Kritik som riktas till tacksamhetsinterventioner är bristande kontrollgrupper. Även om en 
effekt kan upptäckas så uppstår ändå frågan: effektiv jämfört med vad? Wood och kollegor (2010) 
framhäver dock att även en väntelista kan vara en effektiv jämförelsegrupp, även om en likvärdig 
kontrollgrupp eftersträvas, exempelvis som i studien utförd av Seligman och kollegor (2005) där 
kontrollgruppen fick skriva om tidiga minnen. Frågeställningen är trots allt att hitta en effekt av 
tacksamhetsinterventioner, jämfört med att inte göra någonting alls, vilket gör att forskningsfrågan 
är fortsatt intressant.  
 Sammanfattningsvis finns en stor praktisk relevans till att studera tacksamhet. Tidigare 
forskning har genererat starka belägg för ett samband mellan tacksamhet och välmående. Eventuellt 
föreligger även ett kausalt sådant. Effekten har dessutom uppnåtts med enkla övningar som inte 
varit särskilt tidskrävande, exempelvis genom att skriva skriva tacksamhetsbrev eller genom att lista 
framtida positiva aktiviter. Dessa interventioner är särskilt fördelaktiga när det finns ont om resurser 
eller när man vill påverka en stor population (Wood et al., 2010). 
 Expressive writing. Emotional Disclosure innebär att uttrycka sig emotionellt. Teorin 
grundar sig i den terapeutisk teknik som Freud och Brugers lade grund till när begreppet katarsis 
myntades, vilken betyder att genom att prata om negativa händelser uttrycks också starka känslor 
som är läkande (Freud & Bruger, citerad i Pennebaker & Kliar Beall, 1986). Den kognitiva 
bearbetningen som sker när en människa skriver eller pratar om emotionella upplevelser har visat 
sig vara förknippad med positiva hälsoeffekter hos friska individer i fyra olika utfall: 
självrapporterad fysisk hälsa, psykologiskt välbefinnande, fysiologisk funktion samt generellt 
välbefinnande (Smyth, 1998). Tvärtom är emotionell inhibition relaterat till psykologiska processer 
i svårigheter som ångest, negativ sinnesstämning och dissociation (Ellis & Cromby, 2011).  
 Expressive writing handlar om att uttrycka sina upplevelser, tankar och känslor skriftligt 
(Pennebaker & Klihr Beall, 1986). Den första studien i ämnet gjordes av Pennebaker och Klihr 
Beall (1986) och syftade till att undersöka, kortsiktiga, långsiktiga, fysiska och psykiska 
konsekvenser av att skriva om traumatiska händelser. I studien ingick universitetsstudenter som 
ägnade 20 minuter per dag i fyra dagar åt att skriva faktabaserat eller känslomässigt om den mest 
traumatiska händelsen de upplevt. Gruppen uppvisade signifikanta skillnader i både subjektiva 
(självskattning) och objektiva mått (antal återbesök hos läkaren fyra månader efter intervention), 
jämfört med kontrollgruppen som uppmanades att skriva om ett neutralt ämne.  
 Sedan Pennebaker och Bealls studie har det utförts en rad liknande studier som baserats på 
expressive writing. Interventionen pekar på att deltagarna upplever bättre kvalitet på sina relationer 
(Schutte, Searle, Meade & Dark, 2012), och dessutom långsiktigt positiva fysiologiska och 
psykologiska effekter (Baikie, Geerligs & Wilhelm, 2012).  
 En studie av Schutte och kollegor (2012) undersökte subjektivt välmående hos friska 
individer. I studien definierades variabeln subjektivt välmående som högre nivåer av positiva 
affekter, lägre nivåer av negativa affekter samt större upplevd tillfredsställelse med livet. 
Försökspersonerna uppmanades dels att reflektera kring sina djupaste känslor och tankar om en 
händelse, och dels att reflektera över vad de var nöjda med samt vad de ville förändra i sina liv. I 
betingelsen där försökspersonerna uppmanades att göra bådadera uppvisades högre nivåer av 
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positiva affekter och signifikant lägre nivåer av negativa affekter. Dock verkade interventionen inte 
påverka upplevd tillfredsställelse i livet, vilket författarna föreslår beror på att faktorn 
”tillfredsställelse i livet” är mer stabil och mindre föränderlig jämfört med affekter.  
 Pionjärerna i forskningen kring expressive writing hade en teori om att metoden skulle 
hjälpa deltagarna att övervinna emotionell inhibition eftersom människor med undertryckta 
traumatiska minnen tenderar att lättare att få lättare att gå vidare om de kan uttrycka sina känslor 
kring dem (Harvard Mental Health Publication Group, 2011). Senare forskning indikerar dock att 
detta är en förenklad bild av mekanismerna bakom expressive writing. De positiva aspekter tros 
snarare bero på kognitiva processer och rekonstruering av självupplevda, betydelsefulla händelser – 
positiva som negativa (Schutte et al., 2012). Förutom att organisera sina tankar tillskriver man dem 
meningsfullhet och ytterligare en aspekt är att sätta perspektiv på händelsen eller att försöka förstå 
hur den bidragit till ens egna utveckling (Harvard Mental Health Publication Group, 2011).  
 Studier i ämnet har undersökt kliniska grupper, såväl medicinskt sjuka som psykiskt sjuka 
(Baikie et al., 2012), men även icke-kliniska grupper såsom collegestudenter (Smyth, 1998). I 
termer av effektstorlek har metastudier visat att expressive writing är fördelaktigt främst för den 
icke-kliniska gruppen, samt de medicinskt sjuka patienterna (Baikie et al., 2012). I den kliniska 
gruppen som utgörs av patienter med psykiska problem är resultaten inte lika konsistenta. I en 
metastudie av Frisina, Borod och Lepore (2004) har ingen psykologisk hälsoeffekt påvisats i en 
patientgrupp med psykiska besvär. Sammantaget verkar expressive writing vara mer effektiv för en 
icke-klinisk population (Harvard Mental Health Publication Group, 2011). 
 Positive writing. Senare forskning på expressive writing har inte enbart fokuserat på 
traumatiska händelser, utan även andra aspekter i livet såsom personliga egenskaper, sociala 
relationer, mål i livet och positiva upplevelser (Schutte et al., 2012). Positive writing fokuserar på 
positiva emotioner och individens välmående genom att försökspersonen skriver om starkt positiva 
upplevelser snarare än traumatiska händelser. Effekterna av detta är snarlika de av expressive 
writing. Effekt har uppvisats i såväl klinisk (Baikie et al., 2012) som icke-klinisk population 
(Lewandowski, 2009), men även här är resultaten varierande varför replikering är av stor betydelse 
(Baikie et al., 2012). 
 Burton och King (2004) diskuterar huruvida skrivandet, eller att skapa sig en ”livshistoria”, 
är kärnan i processen – oavsett val av ämne. Författarna menar att processen troligtvis ger individen 
en bättre förståelse av sig själv i termer av behov, reaktioner, emotioner och prioriteringar, vilka i 
sin tur påverkar individens självreglering. Kontentan som Burton och King lyfter fram är helt enkelt 
att så länge skrivandet handlar om en betydelsefull livshändelse så spelar det inte så stor roll om den 
är negativ eller positiv (Burton & King, 2004). 
 Inom expressive writing och positive writing har få studier gjorts med internet som 
plattform, men de som har gjorts har haft lovande resultat. Baikie och kollegor (2012) utformade en 
studie där de använde ett interventionsprogram online för att undersöka fysiologiska och 
psykologiska effekter av expressive writing och positive writing hos personer med 
förstämningssyndrom. Studien var en randomiserad kontrollerad studie där försöksdeltagarna 
slumpades in i en av betingelserna: expressive writing, positive writing eller kontrollgrupp. I 
expressive writing-betingelsen uppmanandes försöksdeltagarna att skriva sina djupaste tankar och 
känslor kring en traumatisk händelse i livet och i positive writing-betingelsen låg fokus istället på 
en starkt positiv händelse som påverkat försökspersonen och dennes liv. Kontrollgruppen 
uppmanandes att så objektivt som möjligt skriva om hur de använder sin tid. Interventionen pågick i 
fyra dagar, i vilka försöksdeltagarna skrev ned sina tankar och e-postade dem till forskningsteamet. 
Resultatet indikerade att samtliga grupper uppvisade en minskning i psykiska och fysiologiska 
symtom, även fyra månader efter interventionen. När expressive writing- och positive writing-
betingelserna slogs ihop kunde man dock se en signifikant minskning i DASS (Depression Anxiety 
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Stress Scale) jämfört med kontrollgruppen. Detta ger ytterligare stöd för att Burton och Kings 
(2004) argumentation om att val av ämne – positiva eller negativa livshändelser – inte är av särskilt 
stor vikt så länge händelsen varit betydelsefull.  
 Slutsatser av interventioner för välmående. Den samlade bilden av forskningen inom 
positiv psykologi pekar på att det finns ett stort behov av välfungerande och enkla interventioner för 
att kunna höja välmående i en stor icke-klinisk population, det vill säga både den subkliniska och 
den friska populationen. Interventionsstudier inom tacksamhet och expressive- och positive writing 
tyder på att denna effekt är möjlig, samtidigt som metoderna är både enkla och billiga att 
administrera. Trots det verkar inte dessa typer av interventionsstudier ha förändrat forskningsläget. 
En möjlig orsak till detta är att det kan upplevas främmande och otillgängligt att skriva 
tacksamhetslistor eller uttrycka tankar och känslor på beställning med papper och penna som 
verktyg. Metoden kan lätt kännas omodern och ostimulerande. En utmaning för framtida forskning 
innefattar inte bara att hitta interventioner som har positiv effekt på välmående utan vars metod 
också är dynamisk och användaranpassad. För att kunna nå ut till en stor population krävs också att 
metoden är relativt enkel, billig, men framförallt tillgänglig.  

Internetbaserade verktyg för psykologiska interventioner 
 De senaste decennierna har nya psykologiska behandlingsmetoder utvecklats i takt med att 
den psykiska ohälsan ökat i samhället. Den ökade användningen av datorer och internet ledde till att 
mer interaktiva datoriserade behandlingsmetoder utvecklades och sedan början av 1990-talet har 
internetbehandling varit en intressant forskningsfråga (Andersson & Hedman, 2013). Fördelarna 
med interventioner administrerade via internet är många. Dels är den tillgänglig för många 
människor att ta del av och dels är den kostnadseffektiv. För en klinisk population med eventuella 
stigmatiserande besvär, alternativt de människor som ser psykoterapi som främmande, kan 
internetbehandling upplevas som ett mindre steg att ta jämfört med vanlig psykoterapi (Andersson 
& Hedman, 2013). 
 Ett populärt forskningsområde inom ramen för internetbehandling är depressionssymtom 
och ångestproblematik. Bara i Sverige har ungefär 20 studier utförts där mild till måttlig depression 
studerats. Behandlingen har visat sig ha stöd och likvärdiga effekter som vid vanliga kognitiv 
beteendeterapi. Dessutom verkar effekterna vara långvariga (Andersson & Hedman, 2013).  
 I en studie av Kessler och kollegor (2009) administrerades kognitiv beteendeterapi över 
internet som ett tillägg utöver den vanliga behandlingen. 210 personer som hade diagnosticerats 
med egentlig depression samt hade 14 poäng eller mer på Beck’s Depression Inventory Scale (BDI) 
ingick i studien. 149 av dessa personer ingick i interventionsgruppen som fick behandling i realtid 
av en terapeut som ett tillägg utöver den vanliga KBT-behandlingen. De resterande 148 personerna 
som ingick i kontrollgruppen fick treatment as usual. Kommunikationen i den 
internetadministrerade behandlingen mellan patient och behandlare liknade en chattkonversation. 
En uppföljning fyra månader senare visade att interventionsgruppen hade återhämtat sig signifikant 
bättre från depressionen jämfört med kontrollgruppen och effekten kvarstod även efter åtta 
månaders uppföljning. Författarna föreslår att uppmuntran till reflektion skulle kunna vara en av de 
potentiella mekanismerna. Eftersom tankar och känslor förmedlas genom skrift finns också 
möjligheten att patienten får ytterligare en chans till eftertanke. I likhet med mekanismerna bakom 
expressive- och positive writing verkar de kognitiva processerna som sätts igång vid skrivandet ha 
en stor betydelse.  
 Redan för 50 år sedan utvecklades en liknande metod av Weizenbaum, men som var helt 
datoriserad och oberoende av en behandlare (Rzepka & Araki, 2014). Syftet med forskningen var 
att undersöka språkprocesser. Projektet resulterade i dataprogrammet ELIZA som använde olika 
språkmönster för att skapa emotionell interaktion, och förvånansvärt nog började deltagare i studien 
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att attribuera mänskliga egenskaper till programmet. Det huvudsakliga scriptet i ELIZA imiterar en 
Rogeriansk psykoterapeut, dvs. en terapeut vars huvudsakliga syfte är att få patienten att känna sig 
lättad över att ha delat med sig av en händelse eller ett problem med en lyssnare. Konversationen 
började med att användaren uppmuntras att starta konversationen genom att skriva något om sitt 
problemområde. Trots att ELIZA inte har någon information om användaren kan programmet 
reagera på språkliga mönster och därmed skicka en passande och uppmuntrande respons. 
Exempelvis kunde ordet ”ledsen” generera svaret ”jag är ledsen att höra att du mår dåligt” (Rzepka 
& Araki, 2014). ELIZA-programmet jämfördes med en face-to-face intervention i en studie där 
erfarna terapeuter fick läsa transkription från sessioner med ELIZA respektive med en terapeut i en 
face-to-face session (Cristea, Sucala & David, 2013). Resultatet visade att deltagarna verkade 
uppfatta att båda transkriptionerna kom från verkliga terapeuter, vilket påvisar att ett program med 
automatiserad stödfunktion potentiellt sett skulle kunna uppfattas inneha mänskliga egenskaper. 
Däremot kunde de terapeuter som utvärderade interventionerna signifikant särskilja 
dataprogrammets transkription från den utövande terapeutens, vilket indikerar att programmet 
dessvärre uppvisar bristande kvalitet i dynamik vid jämförelse med en verklig terapeut (Cristea et 
al., 2013).  
 Sammantaget har flera studier visat på evidens för interventioner med internet som verktyg. 
Med en terapeut som support har internetbaserad KBT-behandling i chattformat i kombination med 
face-to-face behandling visat sig vara signifikant bättre än endast face-to-face behandling. 
Samtidigt finns indikationer på att ett automatiserat datorprogram med stödfunktion, trots bristande 
kvalitet, kan uppfattas som en mänsklig stödperson. Den evidens som finns för internetbehandling 
ger indikationer på att det finns ett nytt potentiellt användningsområde för de återkommande 
forskningsfynden kring interventioner inom fältet för positiv psykologi.  

mHealth 
 mHealth står för mobile health och syftar till användandet av mobiltelefoner eller annan 
trådlös teknologi för att praktisera medicin eller allmän hälsa (Becker et al., 2014). I rapporten 
Svenskarna och internet (Findahl & Davidsson, 2015) kartläggs och beskrivs svenska folkets 
internetvanor. År 2015 är internetanvändandet i Sveriges 95 % i åldrarna 8-55 år. Dessutom blir 
mobilen allt vanligare som surfplattform. Rapporten visar att 91 % av Sveriges befolkning mellan 
åldrarna 16-35 använder internet i mobilen dagligen, vilket indikerar att smartphones har blivit en 
av de mest använda kanalerna. Med mobilen som internetkälla och det faktum att majoriteten av 
Sveriges befolkning (77 %) äger en smartphone, öppnar upp för möjligheten att genomföra 
internetbehandling via en portal plattform. Det ökande användandet av smartphones de senaste åren 
gör mHelath till ett tänkbart hjälpmedel för att effektivisera hälsovården. Med hjälp av 
mobiltelefoner kan vården bli mer lättillgänglig och stigma som råder över vårdsökande kan 
potentiellt minska (Hedman, Carlbring, Ljótsson, & Andersson, 2011).  
 Majoriteten av alla människor som mår psykiskt dåligt söker inte vård, trots att det finns 
evidensbaserad psykologisk och farmakologisk behandling (Becker et al., 2014). Främst gäller detta 
unga människor och den huvudsakliga anledningen är den bristande tillgängligheten inom vården 
(Kazdin & Rabbitt, 2013). Men det finns också problem såsom kostnader, tidsbrist och stigma som 
hindrar människor från att söka vård. Med en smartphone som hjälpmedel kan dock en plattform 
skapas där självmonitorerande symtom och beteenden kan upptäckas, men också där personlig 
feedback, motiverande support eller till och med psykoterapeutiska råd kan fås (Becker et al., 
2014). Idag finns redan många mobilappplikationer som är hälsofrämjande och forskning har visat 
indikationer på att smartphonebaserade interventioner kan ha en effekt på symtom som uppstår vid 
exempelvis rökavvänjning, stress, ångest och depression. Med över 1 miljard smartphone-
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användare år 2014 finns hopp om att mobiltelefonen och mHealth kan vara den nya generationens 
plattform för att förbättra sjukvården (Kazdin & Rabbitt, 2013). 

Sammanfattning 
 Psykisk ohälsa är idag oerhört utbrett både i en klinisk och en icke-kliniskt population och 
det finns ett tydligt behov av preventionsarbete. De individuella och samhälleliga vinsterna med att 
öka andelen människor i kategorin flourishing är tydliga och övertygande. En viktig forskningsfråga 
blir därför att undersöka hur subjektivt välbefinnande kan öka hos en icke-klinisk population.  
 I ljuset av tidigare empiri kring positive- och expressive writing finns indikationer på att 
uttryckandet av tankar och känslor har positiva hälsoeffekter, såväl fysiologiska som psykologiska. 
Tidigare nämnda studier pekar på att dessa interventioner är mest fördelaktigt i en frisk population 
och att interventionerna har potential i ett internetbaserat format (Baikie et al., 2012). Forskningen 
kring tacksamhet är relativt entydig. Här ses en stark korrelation till välmående som dessutom 
föreslås vara kausal (Emmons & McCullough, 2003). Då båda dessa typer av interventioner är 
kostnadseffektiva och enkla ses möjligheten och potentialen i att använda sig av metoderna i 
förebyggandet av psykisk ohälsa i en storskalig icke-klinisk population.  
 Internetbaserade interventioner motiveras generellt av att de är kostnadseffektiva, men 
framförallt lättillgängliga, icke-stigmatiserande och interaktiva. I takt med ett ökat 
internetanvändande i mobilen så tydliggörs behovet av dessa typer av interventioner i smartphone-
format. De innovativa förändringar som sker inom mobiltelefoni idag talar för att det finns 
möjligheter att utveckla mer dynamiska och interaktiva program (Ly, 2015). Med mobilen som 
plattform nås förhoppningsvis fler individer, och dessutom i ett tidigare skede - något som förutsätts 
för att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa. 

Syfte och frågeställning 
 Denna studie syftar till att undersöka om en automatiserad chatt-app, baserad på tacksamhet 
och positive- och expressive writing kan öka subjektivt välmående. I en två veckor lång app-
administrerad intervention uppmuntras deltagarna aktivt till att reflektera över sin tillvaro i termer 
av meningsfulla aktiviter och relationer. App-interventionen är ny inom forskningsfältet och har inte 
tidigare studerats. Studien läggs upp som en randomiserad kontrollerad pilotstudie. En förhoppning 
med pilotformatet är att få första indikationer på huruvida förväntade effekter inträffar. Förutom 
detta syftar studien ytterligare till att ge framtida direktioner för genomförandet av en storskalig 
studie i ämnet. Den riktade hypotesen motiveras av tidigare studier i ämnet som konstaterat positiva 
effekter av interventioner baserade på tacksamhet och positive- och expressive writing. 

Frågeställning: Kan en automatiserad chatt-app, baserad på tacksamhet och positive- och expressive 
writing öka subjektivt välmående?  

Hypotes 1: Den app-administrerade interventionen ökar subjektivt välmående.  

Hypotes 2: En interaktionseffekt av grupp (intervention/kontroll) och tid (före/efter) på variabeln 
subjektivt välmående föreligger.  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Metod  

Design 
 Studien var experimentell och genomfördes som en öppen randomiserad kontrollerad studie. 
Effekten av den automatiserade chatt-interventionen jämfördes med en kontrollgrupp som stod på 
en väntelista. De oberoende variablerna var både på mellangruppsnivå (interventionsgrupp eller 
väntelista) och inomgruppsnivå (före och efter), vilket gjorde att studien hade en mixad design. Den 
beroende variabeln var subjektivt välmående, vilket operationaliserades som för- och 
eftermätningar med instrumenten Flourishing Scale (FS) (Diener et al., 2009), Satisfaction With 
Life Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) och Perceived Stress Scale-10 
(PSS-10) (Cohen & Williamson, 1988). 

Deltagare 
 Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Anslag med information 
om studien sattes upp på psykologiska, biomedicinska och humanistiska institutionen vid Uppsala 
Universitet. Anslaget postades även i en grupp för läkarstudenter vid Uppsala Universitet via 
sociala medier, samt en grupp för psykologstudenter vid Linköpings Universitet. Utöver det  
rekryterades dessutom deltagare via en hemsida om positiv psykologi. Totalt anmälde 36 personer 
intresse för studien, varav 34 inkluderades. Anledningen till exklusion var antingen att intressenten 
inte hade de tekniska medel som krävdes för att använda appen (Iphone med operativsystem från 
2014 eller senare) eller att förmätningen inte hade fyllts i. Innan studien startade valde två av 
deltagarna att avbryta sitt deltagande, vilket gjorde att 32 personer slutligen ingick i dataanalysen. 
Deltagarna randomiserades till två grupper: app-interventionen (n=15) och väntelista (n=17). Totalt 
32 personer ingick i studiens samtliga steg, varav 19 av dessa var kvinnor och 13 män. Deltagarnas 
medelålder var 26.4 år (SD=6.9). I Tabell 1 sammanfattas demografisk information om deltagarna 
såsom kön, sysselsättning och civilstatus. Ingen ersättning utgick till deltagarna. Inklusionskriterier 
för att delta var att man hade en Iphone med ett operativsystem senast från år 2014 installerat på sin 
smartphone.  
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Tabell 1. Demografiska variabler för urvalsgruppen. 

Material 
 Flourishing Scale (FS). Flourishing Scale (FS) är ett självskattande mätinstrument som 
mäter upplevd tillfredsställelse i områden som relationer, självkänsla, meningsfullhet och optimism. 
Skalan består av 8 items på en sjugradig skala som sträcker sig från ”instämmer inte alls” till 
”instämmer fullständigt”. Maxpoängen är 56 där ett högre värde indikerar högre upplevd välmående 
(Diener et al., 2009). FS är översatt till flertalet språk men inte till svenska. Uppsatsförfattaren 
utgick från den norska versionen i översättandet till svenska.  
 Diener och kollegor (2010) undersökte konvergensen av FS till redan etablerade 
mätinstrument såsom Satisfaction With Life Scale (SWLS), Positive and Negative Affect Schedule 
(PANAS) samt Lyubomirskys och Leppers 4-item scale of happiness. Data från 689 
collegestudenter från USA och Singapore samlades in, varav 468 var kvinnor och 175 män. 
Medelvärdet var 44.97 (SD=6.56). Konstruktvaliditeten beskrivs som god med SWLS (r=.62) och 
test re-test reliabiliteten efter en månad uppmättes till måttligt hög (.71). Den interna reliabilitet 
beskrivs som hög där Cronbachs alpha uppmättes till .87 i den föreliggande studien.  
 Satisfaction With Life Scale (SWLS). Enligt Diener och kollegor (1985) kan subjektivt 
välmående brytas ned i tre i komponenter: positiva affekter, negativa affekter samt tillfredsställelse i 

Demografiska variabler Frekvens, n (%) Totalt, n (%)

Intervention Kontroll

Kön

Kvinna 8 (42.1) 11 (57.9) 19 (59.4) 

Man 7 (53.8) 6 (46.2) 13 (40.6)

Ålder

20-29 10 (43.5) 13 (56.5) 23 (71.9)

30-39 4 (50.0) 4 (50.0) 8 (25.0)

40-49 1 (100.0) 0 (0.0) 1 (3.1)

Huvudsaklig sysselsättning

Studier 9 (45.0) 11 (55.0) 20 (62.5)

Heltidsarbete 6 (50.0) 6 (50.0) 12 (37.5)

Civilstatus

Singel 8 (57.1) 6 (42.9) 14 (43.8)

Partner, sammanboende 5 (55.6) 4 (44.4) 9 (28.1)

Partner, särboende 2 (25.0) 6 (75.0) 8 (25.0)

Gift 0 (0.0) 1 (100.0) 1 (3.1)
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livet (”life satisfaction”). Satisfaction With Life Scale (SWLS) är ett självskattande mätinstrument 
som ämnar mäta den senare komponenten. Skalan består av 5 items på en sjugradig skala som 
sträcker sig från ”instämmer inte alls” till ”instämmer fullständigt”. Maxpoängen är 35 och ett värde 
mellan 31 och 35 kan tolkas som att man är mycket nöjd med livet medan en poäng på 5-9 indikerar 
extrem missnöjdhet. SWLS är översatt till över 40 olika språk, däribland svenska (Diener et al., 
1985).  
 I flertalet studier har skalan uppvisat mellan .79 och .89 på Cronbachs alpha, vilket kan 
tolkas som högt. Test-retest uppmättes som hög (.84) (Diener et al., 1985). 
 Skalan introducerades 1985 av Diener, Emmons, Larsen och Griffin och har sedan dess 
använts i ett hundratal studier som ett mått på subjektivt välmående. Den har också validerats i en 
svensk icke-klinisk population utifrån insamlad data från 2900 universitetsstudenter (Hutell & 
Gustavsson, 2008). Studier pekar på att mätinstrumentet har god klinisk relevansen då det korrelerar 
med mental hälsa och har visat sig kunna förutsäga framtida beteende såsom suicidala tendenser. 
Arrindell, van Nieuwenhuizen och Luteijn (2005) fann i en studie med 107 deltagare att patienter 
diagnosticerade med en psykisk sjukdom skattade signifikant lägre på SWLS jämfört med en icke-
klinisk kontrollgrupp. Låga poäng på SWLS verkar dessutom korrelera positivt med psykiatrisk 
samsjuklighet (Meyer, Rumpf, Hake & John, 2004), och starkt negativt med höga poäng på Becks 
Depression Inventory (Blais, Vallerand, Pelletier & Brieres, 1989), vilket ytterligare stärker 
argumentet för skalans kliniska relevans. 
 Perceived Stress Scale-10 (PSS-10). Perceived Stress Scale-10 (PSS-10) är ett 
självskattande mätinstrument som mäter upplevd stress (Cohen & Williamsson, 1988). Skalan finns 
i tre versioner, ett med 14 items, ett med 10 items och ett med fyra items. Frågorna besvaras på en 
femgradig skala som sträcker sig mellan ”aldrig” till ”väldigt ofta”. Samtliga skalor är validerade 
och har uppvisat god intern reliabilitet och god konstruktvaliditet med ångest, depression och 
mental/fysisk utmattning. Cohen & Williamsson rekommenderar dock PSS-10 då den uppvisar 
högre intern reliabilitet. PSS ämnar inte mäta förekomsten av eller antalet stressfulla händelser, utan 
snarare till vilken grad individen uppskattar situationer i sitt liv som stressande (Nordin & Nordin, 
2013).  
 I den aktuella studien användes en modifierad version av PSS-10. Upplevd stress ”den 
senaste månaden” byttes ut mot ”den senaste veckan”. Cohen och Williamsson hävdar att skalan är 
lika reliabel över kortare tidsperioder som vid månadsmätning (Cohen & Williamsson, 2015).  
 Nordin och Nordin (2013) har översatt och validerat den svenska versionen av skalan. Data 
från 3406 personer mellan 18-79 år skrivna i Västerbottens Län samlades in. Konstruktvaliditeten 
utvärderades med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) för ångest och depression, samt 
Shirom Melamed Burnout Questionaire (SMBQ) för mental och fysisk utmattning. Studien visade 
att den svenska versionen av PSS-10 har god intern reliabilitet där Cronbachs alpha uppmättes till .
84, samt god konstruktvaliditet med ångest (r=.68), depression (r=.57) och mental/fysisk 
utmattning (r= .71) (Nordin & Nordin, 2013).  
 Hewitt, Flett och Mosher (1992) fann att PSS kan brytas ned i två underliggande faktorer, 
varav den första faktorn innefattar en generell känsla av brist på kontroll samt negativa affekter 
såsom ilska, nervositet och upprördhet, medan den andra faktorn inkluderar en upplevelse av 
förmågan att hantera stressorer. Båda dessa faktorer har visat sig korrelera med Beck’s Depression 
Inventory.  
 Smartphoneapplikationen. Interventionen administrerades helt och hållet via en 
smartphoneapplikation (app). Vid studiens tidpunkt var appen fortfarande under utveckling och 
deltagarna fick därför använda en tidig testversion (alphaversion) som var kompatibel med en 
Iphone (med operativsystem från 2014 eller senare). Eftersom appen är helt ny och fortfarande 
under utveckling har den inte studerats tidigare. 
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 Syftet med appen är att erbjuda ett interaktivt och dynamiskt sätt att reflektera över det som 
är viktigt i sitt liv med fokus på personer, relationer och aktiviteter. Appen konverserar med 
användaren i ett chatt-liknande format, och guidar till både reflektioner och handlingar, främst i 
form av frågor. Dessa frågor ställs i syfte att få användaren att fundera över vad som är viktigt i 
livet, uttrycka tankar och känslor till signifikanta personer och göra mer av det som användaren 
tycker är  meningsfullt. Appen bygger på forskning kring tacksamhet och positive- och expressive 
writing, och syftet är att förbättra välmående hos användaren.  
 Tekniken i appen utgår från färdigprogrammerade dialoger som byggts upp i logikträd. Då 
användaren öppnar appen startar en dialog som mynnar ut i en fråga och ett par fördefinierade svar 
för användaren att välja på. Vilken gren i logikträdet använder hamnar i bestäms genom att 
användaren väljer det svar som passar bäst på frågan. Dialoger består i sin tur av regler som avgör 
vilken dialog som ska visas när. 
 Konversationerna är uppbyggda kring olika samtalsämnen. Frågorna som ställs kan  
exempelvis vara av karaktären ”Är det någon person du träffat idag som gjort eller sagt något som 
väckt positiva känslor hos dig?” och ”Är det något speciellt du är tacksam över idag?” Användaren 
kan alltid välja att inte svara på frågorna.  

Procedur 
 Deltagarna rekryterades via anslag på flertalet institutioner vid Uppsala Universitet, men 
även via grupper på sociala medier samt via personliga kontakter. Kommunikationen mellan 
deltagare och forskningsledare skedde via e-post. Information skickades ut till samtliga deltagare 
om studiens syfte, själva appen och hur hanteringen av data skulle ske samt vem som stod bakom 
studien. I informationsmailet fanns även en länk till förmätningen där deltagarna fick fylla i FS, 
SWLS och PSS-10, samt ett antal demografiska frågor. Via länken förklarades också villkoren för 
deltagandet i studien och härigenom inhämtades samtycke. En deltagare fyllde inte i förmätningen 
och exkluderades därför. 
 Därefter randomiserades deltagarna till interventionsgrupp eller kontrollgrupp via 
www.random.org. Detta utfördes av en person som varken arbetade med studien eller appen. 
Deltagarna fick ett mail med information om vilken grupp de hamnat i. De personer som hamnade i 
interventionsgruppen fick dessutom instruktioner för hur de skulle gå tillväga för att ladda ned och 
komma igång med appen. Vid den här tidpunkten hoppade två av deltagarna av studien och 
anledningarna var: inaktuellt operativsystem samt borttappad mobiltelefon. 
 Totalt återstod 15 personer i interventionsgruppen som fick använda appen i två veckor. 
Efter en vecka skickades en påminnelse ut via mail till tre deltagare som inte hade öppnat appen de 
senaste tre dagarna. Samtidigt stod kontrollgruppen (n=17) på väntelista.  
 I samband med att interventionsgruppen hade använt appen i två veckor skickades ett mail 
ut till båda grupperna med en länk till eftermätning innehållandes samma skalor som i 
förmätningen. Efter det att respektive deltagare i kontrollgruppen fyllt i eftermätningen erbjöds 
även de tillgång till appen.  

Statistisk analys 
 Poweranalys. Studien inleddes med en poweranalys för att uppskatta antalet deltagare. I ett 
relativt outforskat område som detta kan det vara problematiskt att rekrytera tillräckligt många 
deltagare för att påvisa en medelstor till stor effekt. Överlag finns det få riktlinjer kring vad som 
gäller för att bestämma antalet deltagare vid en randomiserad kontrollerad pilotstudie. I en 
metastudie av Hertzog (2008) har sammanfattningar från pilotstudier analyserats. De 
sammanfattningar som inkluderades var studier som hade publicerats mellan 2002-2004 i databasen 
CRISP, eller under 2004 i tidsskriftsdatabasen Medline. Via CRISP valdes 16 studier ut, varav 11 av 
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dessa var kvasi-experimentella eller randomiserade kontrollerade studier (RCT). Sju av dessa 
undersökte skillnader mellan två gruppmedelvärden, och dessa hade en medianstorlek på 24 
personer i varje grupp. Från Medline databasen valdes 96 studier ut, varav 24 av dessa jämförde två 
gruppmedelvärden, där medianstorleken var 20.5 per grupp.  
 Vidare diskuterar Hertzhog bestämmandet av alfa-nivå. Om alfa = .05 krävs ungefär 40 
deltagare per grupp för att påvisa en medelstor effekt med en power på minst 0.80. I utforskande 
pilotstudier kan däremot en mer liberal alfa-nivå på .1 accepteras. I ljuset av Hertzhogs studie 
utfördes en poweranalys som motiverade att totalt 38 deltagare (19 i respektive grupp) skulle 
behövas för detektera en medelstor till stor effekt (d=0.70) med en power på 0.80. 
 Resultatbearbetning. Data analyserades med IBM SPSS Statistics version 22. Deskriptiva 
analyser användes för att räkna ut frekvenser, medelvärden och standardavvikelser. I samtliga 
statistiska analyser sattes alfanivån till .05.  
 Oberoende t-test användes för att undersöka eventuella skillnader i FS, SWLS och PSS-10 
mellan grupperna vid förmätningen. Grupperna analyserades också vid förmätningen avseende 
demografiska variabler med ett chi-2-test. 
 En 2x2 mixad ANOVA användes för att undersöka huruvida en interaktionseffekt mellan 
grupp (app-intervention eller väntelista) och tid (före och efter) förelåg med avseende på 
utfallsmåtten PSS-10, SWLS och FS. Effektstorlekar beräknades som partial eta square ηp2.  

 För signifikanta resultat undersökte efterföljande t-test eventuella skillnader mellan för- och 
eftermätning i interventionsgruppen. För dessa test användes Cohens d, där d=0.80 innebär en stor 
effekstorlek,  d=0.50 en medelstor effektstorlek och d=0.20 en liten effektstorlek (Cohen, 1988).  
 Pearson produktmomentkorrelation utfördes för att undersöka om ett eventuellt samband 
förelåg mellan skillnad i utfallsmått för FS, SWLS respektive PSS-10 och antal öppningar av appen 
av respektive deltagare i interventionsgruppen. 
 För att synliggöra eventuella extremvärden utfördes även en steam-and-leaf plot (Tukey, 
1977) och box-whisker plot (Tukey, 1977) enligt rekommendationer från Howell (2010). 

Etiska aspekter 
 Samtliga deltagare fick samma information innan studien startade. I informationen framgick 
syfte, procedur, hur materialet skulle komma att behandlas och av vilka, samt att deltagandet var 
frivilligt och att deltagaren när som helst hade rätt att avbryta studien. Denna information fick 
deltagaren digitalt genom en länk som skickades ut till samtliga intressenter i samband med 
förmätningen. 
 De intressenter som randomiserats till väntelistan erbjöds möjligheten att använda appen 
efter studien avslutats.  
 Tidigare forskning pekar på att reflektion över meningsfulla aktiviteter och relationer 
påverkar det psykiska välmåendet positivt (Baikie et al., 2012; Schutte et al., 2012; Smyth, 1998). 
Det går dock inte att frångå att dessa reflektioner omvänt, skulle kunna ge deltagaren negativa 
hälsoeffekter ifall denne upptäcker bristen på meningsfullhet i livet. Däremot uppvisar de flesta 
studier ha ett positivt samband med psykisk välmående och uppsatsförfattaren bedömde därför att 
nyttan av studien övervägde riskerna.  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Resultat 
 För att undersöka om interventionsgruppen och kontrollgruppen skilde sig åt signifikant 
redan vid förmätningen användes oberoende t-test. Det förelåg inga signifikanta skillnader mellan 
interventionsgrupp och kontrollgrupp varken på FS; t(30)=0.38, p=.70, SWLS; t(30)=0.15, p=.88 
eller PSS-10; t(30)=0.58, p=.56.  
 Med hjälp av ett chi-2-test undersöktes eventuella skillnader i demografiska variabler 
mellan grupperna. Inga signifikanta skillnader kunde hittas mellan grupperna gällande kön; 
χ2(1)=0.43, p=.51, huvudsakliga sysselsättning; χ2(2)=0.08, p=.78 eller civilstatus; χ2(3)=3.29, p=.
35. 
 En 2x2 mixad ANOVA erhöll ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupp 
(interventionsgrupp/kontrollgrupp) och tid (före/efter) för något av utfallsmåtten: PSS-10; 
F(1,30)=1.83, p=.19, SWLS; F(1,30)<1 och FS; F(1,30)<1. Interventionsgruppen skilde sig inte 
signifikant från kontrollgruppen mellan de två mättillfällena med avseende på subjektivt 
välmående. I Tabell 2 redovisas gruppernas F-värden samt p-värden från variansanalyserna på 
samtliga utfallsmått. 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelse för interventionsgrupp och kontrollgrupp vid för- och 
eftermätning på samtliga utfallsmått. Tabellen redovisar även resultat från ANOVA med F-värden 
och p-värden. * innebär signifikant resultat på alfanivån p<.05. 

 För att undersöka om förändring i utfallsmåtten FS, SWLS och PSS-10 korrelerade 
med användning av appen utföres en Pearson produktmomentkorrelation. Antal öppningar av appen 
för respektive deltagare i interventionsgruppen korrelerades med förändring i PSS-10, SWLS och 
FS. Inga signifikanta korrelationer uppmättes i något av utfallsmåtten: PSS-10; r(13)=-.001, p=.99, 
SWLS; r(13)=-.03, p=.90, FS; r(13)=.10, p=.70. Det förelåg alltså inget samband mellan antal 
gånger respektive deltagarna hade öppnat appen och förändring i subjektiv välmående.  
 I en stem and leaf-plot uppmättes ett extremvärde i interventionsgruppen för PSS-10 
med en förändring på 16 råpoäng och SWLS med en förändring på 9 råpoäng. Båda dessa värden 
kom från samma deltagare. Box-whisker plots skapades enligt Tukeys rekommendationer (1977) 
för detektion av eventuella outliers. Ett extremvärde i interventionsgruppen för PSS-10 med en 
förändring på 16 råpoäng och SWLS med en förändring på 9 råpoäng kunde identifieras. Båda 
dessa värden kom från samma deltagare. Extremvärdena kunde definieras som en svag outlier i 
både förändring på skalan PSS-10 och SWLS och dessa illustreras i Figur 1 och Figur 2. För 
utfallsmåttet FS pekade en stem-leaf plot på flera extremvärden i både interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. Vid en beräkning av box-whisker plot detekterade dock endast en svag outlier, vilken 
var densamma som nämnts ovan.  

FÖRMÄTNING,  
n (SD)

EFTERMÄTNING, 
n (SD)

ANOVA

Skala Intervention Kontroll Intervention Kontroll F p

FS 44.8 (5.8) 45.6 (5.8) 44.9 (5.6) 44.9 (6.4) <1 .55

SWLS 25.8 (5.1) 26.1 (4.4) 27.0 (5.9) 26.2 (4.4) <1 .43

PSS-10 15.9 (5.4) 17.1 (6.1) 12.9 (5.0) 17.1 (5.8) 1.83 .19
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Figur 1. Box-whisker plot uppvisade en svag outlier i förändring i råpoäng (-16) på PSS-10 för 
deltagare 6 i interventionsgruppen.  

Figur 2. Box-whisker plot uppvisade en svag outlier i förändring i råpoäng (+9) på SWLS för 
deltagare 6 i interventionsgruppen. 

 När outliern i interventionsgruppen räknades bort erhölls en signifikant 
interaktionseffekt på utfallsmåttet PSS-10; F(1,29)=5.37, p=.028, ηp2=.156. Efterföljande t-test 
utfördes för att undersöka skillnader hos interventionsgruppen mellan de två mättillfällena. 
Resultatet visade signifikant skillnad mellan för- och eftermätning; t(13)=2.59, p=.022 och effekten 
uppskattades som stor d=0.93. Interaktionseffekten mellan grupp och tid illustreras i Figur 4. För 
SWLS (F(1,29)=2.46, p=.13) och FS (F(1,29)=1.45, p=.24) kunde fortfarande ingen signifikant 
interaktionseffekt hittas. I Tabell 3 redovisas F-värden och p-värden för variansanalys på samtliga 
utfallsmått efter att outliern exkluderats. 
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Figur 3. Interaktionseffekt av grupp (interventionsgrupp/kontrollgrupp) och tid (förmätning/
2=eftermätning) för utfallsmåttet PSS-10. Punkterna 1 och 2 på x-axeln motsvarar förmätning 
respektive eftermätning.  

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelse för interventionsgrupp och kontrollgrupp vid för- och 
eftermätning på samtliga utfallsmått efter att extremvärden exkluderats. Tabellen redovisar även 
resultat från ANOVA med F-värden och p-värden samt effektstorlekar för signifikanta p-värden efter 
att extremvärden exkluderats. * innebär signifikant resultat på alfanivån p<.05. 
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FÖRMÄTNING,  
n (SD)

EFTERMÄTNING, 
n (SD)

ANOVA 

Skala Intervention Kontroll Intervention Kontroll F p ηp2

FS 44.8 (6.0) 45.6 (5.8) 45.6 (5.3) 44.9 (6.4) 1.45 .24 -

SWLS 25.9 (5.3) 26.1 (4.4) 27.9 (5.0) 26.2 (4.4) 2.46 .13 -

PSS-10 16.7 (4.4) 17.1 (6.1) 12.4 (4.8) 17.1 (5.8) 5.37 .028* .156
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Diskussion 
 Resultatet i den aktuella studien visade att det inte förelåg någon signifikant 
interaktionseffekt mellan grupp och tid avseende varken PSS-10, SWLS eller FS. Såldes går 
resultatet emot studiens uppsatta hypoteser. När en outlier exkluderades kunde dock en signifikant 
interaktionseffekt mellan grupp och tid (p=.028, ηp2=.156) hittas för PSS-10. Efterföljande t-test 
visade att interventionsgruppen skiljde sig signifikant mellan för- och eftermätning på PSS-10  
(p=.022) och effekten uppskattades som stor, d=0.93. För FS och SWLS förelåg inga signifikanta 
interaktionseffekter trots att outliern exkluderats. 

Resultatdiskussion 
 Resultatet gav inte stöd för studiens uppsatta hypoteser, vilket går emot tidigare forskning 
som påvisat att interventioner baserade på positive- och expressive writing samt tacksamhet kan 
minska upplevd stress (Baikie et al., 2012) och upplevd tillfredsställelse i livet (Emmons & Mishra, 
2011). En intressant aspekt var dock att kontrollgruppens medelvärde för PSS-10 vid tidpunkten för 
eftermätning (Mefter=17.1, SDefter=5.8) var oförändrat jämfört med förmätningen (Mföre=17.1, 
SDföre=6.1), samtidigt som medelvärdet för interventionsgruppen minskade. Trots avsaknaden av en 
signifikant interaktionseffekt med avseende på PSS-10 visade resultatet på en tendens som troligtvis 
inte beror på spontanremission. Möjligtvis hade den aktuella studien för få deltagare för att kunna 
påvisa en signifikant effekt. I tidigare forskning har betydligt fler deltagare behövts för att påvisa 
signifikans i såväl expressive writing-interventioner (ex: 848 för Baikie et al., 2012; 222 deltagare 
för Schutte et al., 2005) och tacksamhetsinterventioner (577 för Seligman et al., 2005). Eftersom 
studien är en utforskande pilotstudie antogs dock ett relativt liberalt förhållningssätt i enlighet med 
Hertzogs riktlinjer (2008) för pilot RCTs. Utifrån dessa riktlinjer krävdes 38 deltagare, varav 19 i 
varje grupp, för att på alfa-nivå på 0.1 kunna påvisa en medelstor effekt (d=0.70) med en power på 
0.80. Den aktuella studien hade på grund av avhopp och bristande resurser endast 32 deltagare, 
varav 15 i interventionsgruppen och 17 i kontrollgruppen, vilket möjligtvis ökade risken för typ II-
fel. Vidare bör dock tilläggas att trots att alfa-nivån sattes till .1 i poweranalysen i enlighet med 
Hertzogs riktlinjer, har de resultat som uppvisats vara signifikanta ett alfa-värde på .05, vilket anses 
vara en fördel.  
 Vid resultatbearbetningen detekterades en outlier som skattade en negativ förändring på 16 
råpoäng på PSS-10 i interventionsgruppen. Vid närmare analys uppmärksammades att samma 
deltagare hade stora variationer i samtliga utfallsmått samtidigt som aktiviteten i appen var låg. 
Deltagaren öppnade appen fem gånger under den två veckor långa interventionsperioden, vilket inte 
är i enlighet med rekommendationerna för användandet av appen. Således kan uppsatsförfattaren 
anta att de negativa trenderna i PSS-10, FS och SWLS hos den enskilda försökspersonen inte beror 
på deltagandet i studien, utan snarare indikerar att deltagaren kommer från en annan population än 
den studien avser studera.  
 När outliern räknades bort i samtliga analyser kunde en interaktionseffekt för PSS-10 med 
avseende på tid och grupp påvisades (F(1,29)=5.37, p=.028) påvisas. Deltagarna i 
interventionsgruppen skattade signifikant lägre upplevd stress mellan för- och eftermätning jämfört 
med kontrollgruppen. Efterföljande test visade också att interventionsgruppen minskade upplevd 
stress mellan de två mättillfällena. Dessa resultat ger stöd för studiens uppsatta hypoteser och ger 
ytterligare stöd för Baikie och kollegors (2012) fynd att expressive writing- och positive writing-
interventioner kan minska upplevd stress. Resultatet går även i linje med Emmons och Mishras 
(2011) teori om att stresshantering möjligtvis kan vara en medierande variabel mellan 
tacksamhetsinterventioner och välmående. PSS underbyggs av två faktorer (Hewitt et al., 1992) 
som innefattar både en generell känsla av brist på kontroll samt negativa affekter, men även en 
upplevelse av individens förmåga att hantera stressorer. Det tydligare utslaget på PSS-10 i 
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jämförelse med SWLS (och FS) beror möjligtvis på att tillfredsställelse i livet är något som är mer 
stabilt jämfört med upplevd stress som är mer föränderlig eftersom den underbyggs av affekter - 
något som går i linje med tidigare forskning (Schutte et al., 2012). Om stresshantering föregår ett 
förhöjt välbefinnande, som tidigare forskning föreslår, bekräftar den aktuella studien de tidigare 
rönen. För att vidare undersöka app-interventionens indirekta (eller eventuellt direkta) påverkan på 
välbefinnande krävs en studie i större skala med en längre interventionsperiod.  
 Ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupp och tid påvisades för varken SWLS eller 
FS som båda syftar till att mäta tillfredställelse i livet. Således gav resultaten på utfallsmåtten 
SWLS och FS inte stöd för någon av de uppsatta hypoteserna i den aktuella studien. Resultaten går 
emot tidigare forskning som påvisar positiva samband mellan positive- och expressive writing 
(Baikie et al., 2012) och subjektivt välmående samt mellan tacksamhetsinterventioner (exempelvis: 
Emmons och Mishra, 2011; Seligman et al., 2005) och subjektivt välmående. Däremot går 
resultaten i linje med Schutte och kollegors (2012) teori som framhäver att upplevd tillfredsställelse 
i livet är en relativt stabil faktor som inte är lika föränderlig jämfört med affekter. I den nämnda 
studien (Schutte et al., 2012) var tidsramen för interventionen 15-20 minuter per dag. I den aktuella 
studien uppmanades deltagarna att använda appen så mycket som de ville, men gärna ”ett par 
minuter varje dag” och interventionen pågick i 14 dagar. Möjligtvis kan avsaknaden av en 
signifikant skillnad i utfallsmåtten bero på att interventionen var alldeles för kort. 
Tacksamhetsinterventionernas effekt påverkas av både frekvens och tidsperiod, vilket framhålls i 
forskning av Emmons och McCoullough (2003) respektive Seligman et al. (2005). Ju mer frekvent 
manipulation och ju längre tidsperiod interventionen varar, desto starkare och mer långvarig 
höjning av välbefinnande. Framtida forskning bör därför utvärdera huruvida app-interventionen 
håller sig i en studie som pågår under en längre tidsperiod.   

Metoddiskussion 
 Urval. Deltagarna i den aktuella studien rekryterades genom bekvämlighetsurval. Urvalet 
gjordes genom anslag på institutioner vid Uppsala Universitet och i två olika grupper för 
läkarstudenter vid Uppsala Universitet via sociala medier, samt psykologstudenter vid Linköpings 
Universitet. Utöver det rekryterades dessutom deltagare via en hemsida om positiv psykologi. 
Urvalsgrupperna med avseende på demografiska variabler som kön, ålder, civilstatus och 
sysselsättning var inte perfekt. Exempelvis var det fler kvinnor än män (59.4 % respektive 40.6 %) 
och fler studenter än heltidsarbetare (62.5 % respektive 37.5 %) i studien. Närmare 70 % av 
deltagarna var dessutom mellan 20 och 29 år gamla. En stor andel av deltagarna var alltså unga 
högskolestuderande kvinnor, vilket går i linje med tidigare forskning som pekar på att kvinnliga 
högskolestuderande är en särskilt utsatt grupp när det kommer till psykisk ohälsa (Uppsala 
Studentkår, 2015). Dock kan fördelningen även förklaras av att fler högskolestuderande kvinnor 
kom i kontakt med de källor där studien anslogs. Efter randomisering var interventionsgrupp och 
kontrollgrupp trots detta relativt homogena (Tabell 1) och inga signifikanta skillnader kunde påvisas  
(kön; χ2(1)=0.43, p=.51, huvudsakliga sysselsättning; χ2(2)=0.08, p=.78, civilstatus; χ2(3)=3.29, p=.
35).  
 En svaghet med den aktuella studien var valet av urvalsmetod, vilken till största del var en 
följd av resursbrist. Uppsatsförfattaren studerar i nuläget på läkarprogrammet vid Uppsala 
Universitet, varför åtkomsten till grupper för läkarstudenter via sociala medier var tillgänglig. Det 
förelåg därför en risk att deltagarna som fick reda på studien via denna kanal kände till 
uppsatsförfattaren. Därmed fanns också en risk att dessa deltagare hade en mer positiv och 
välmenande inställning till studien än andra deltagare. Samtliga deltagare sökte sig dock till studien 
frivilligt och genom randomisering kontrollerades eventuella systematiska skillnader mellan 
grupperna. Ett chi-2-test undersökte eventuella skillnader i demografiska variabler mellan 
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grupperna. Ingen signifikant skillnad kunde detekteras mellan grupperna med avseende på 
sysselsättning (χ2(2)=.075, p=.78). Den möjliga risken för positiv bias minimerades därmed 
eftersom ingen skillnad i antal studenter förelåg mellan grupperna.  
 Seligman et al. (2005) diskuterar urvalsbias och menar att de människor som söker sig till 
dessa typer av interventioner tenderar att vilja bli gladare, vilket kan ses som ett hot mot den 
externa validiteten. Det faktum att samtliga deltagare i den aktuella studien anmälde sitt intresse 
självmant genom att skicka ett mail till en e-postadress kopplad till studien kan tyda på att 
deltagarna var motiverade av att vilja må bättre, samt att deltagaren reflekterat i termer av vad som 
är meningsfullt i livet. Detta kan antas påverka resultatet och är en vanlig kritik mot 
tacksamhetsinterventioner. Samtidigt motiveras kritiken med att denna bias är relevant eftersom 
studiens fynd inte ämnar att generaliseras till människor som inte vill bli gladare eller må bättre 
(Seligman et al., 2005). Dessutom kontrollerades dessa eventuella ovidkommande variabler genom 
randomisering. En möjlig urvalsbias skulle därmed förekomma i båda grupperna, vilket dock 
motsägs av resultatet.   
 En ytterligare möjlig ovidkommande variabel skulle kunna vara att majoriteten av 
deltagarna var studenter, vilket kan uppfattas som en grupp med mycket hög stressnivå (Uppsala 
studentkår, 2015). Det tåls också att nämna att både läkarprogrammet (Jönsson & Öjehagen, 2006) 
och psykologprogrammet (Heins, Fahey & Leiden, 1984) är utbildningar där studenterna antas vara 
några av de mest stressade. Återigen kontrollerades dessa möjliga ovidkommande variabler genom 
randomisering. Trots att interventionsgruppen hade färre studenter (n=9) jämfört med 
kontrollgruppen (n=11) förelåg ingen signifikant skillnad i upplevd stress mellan grupperna vid 
studiens start, t(30)=0.58, p=.56. 
 Material. De mätinstrument som användes i den aktuella studien var självskattningsskalorna 
FS och SWLS för att mäta tillfredsställelse i livet samt PSS-10 för upplevd stress. Samtliga skalor 
är välanvända och validerade. En nackdel är dock att FS inte har validerats i Sverige. 
 Måtten som användes var subjektiva, vilket delvis kan ses som en brist. Förutom den 
uppenbara risken att individuella variationer kan förekomma när det kommer till vad som tolkas 
som stress ställer självskattningsskalor också krav på individen som använder dem att ha viss 
självinsikt och att vara fullständigt ärlig. Objektiva mått för stress som exempelvis hjärtfrekvens 
eller hudkonduktans skulle dock inte vara optimala eftersom det som avsågs mätas i denna studie 
var den enskilda individens upplevelse av stress. Tillfredsställelse i livet är ett mått på subjektivt 
välmående, vilket direkt talar för problematiken kring ett objektivt mätinstrument. I den aktuella 
studien följdes dessutom deltagarna över en period på två veckor utifrån olika geografiska platser. 
Självskattningsskalor var därför fördelaktiga eftersom de är lätta att administrera över internet 
samtidigt som resurskraven är låga.  
 Det förelåg inget samband mellan förändring i utfallsmåtten och antalet gånger appen 
öppnats av deltagaren (FS; r(13)=.1, p=0.7, SWLS; r(13)=-.03, p=0.9, PSS-10; r(13)=-.001, 
p=0.99). Däremot kunde denna information användas för att utesluta den tidigare nämnda outliern 
som hade låg aktivitetsgrad samtidigt som stora skillnader förelåg i skattning på PSS-10, SWLS och 
FS mellan första och andra mättillfället. Studien gav således ingen information om huruvida 
aktivitetsgraden i appen påverkade utfallsmåtten. Detta kan bero på att antal gånger deltagaren 
öppnat appen är en dålig operationalisering av deltagarens aktivitetsgrad. Andra mått som kunde ha 
använts för att mäta aktivitetsgraden var antalet samtalsämnen som avverkats eller antal minuter 
deltagaren använt appen. Dock brister samtliga av dessa tre mått på aktivitetsgrad i avseende att ge 
information om hur mycket individen har engagerat sig i frågorna. Vissa dialoger tenderar att vara 
djupare än andra, exempelvis att reflektera kring val i livet som haft positiv inverkan jämfört med 
att reflektera kring helgens planer. En längre dialog med ”ytligare” samtalsämnen behöver därför 
inte betyda högre aktivitetsgrad. En kortare dialog med ”djupare” samtalsämne innebär troligtvis 
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mer reflektion och engagemang från användaren och därmed högre aktivitetsgrad. Detta synliggör 
svårigheterna med måttet i termer av validitet. En utmaning för framtida forskning blir att hitta ett 
sätt att operationalisera och utvärdera aktivitetsgrad vid app-interventioner.  
 Procedur. Studien utformades som en randomiserad kontrollerad studie. Den experimentella 
designen är fördelaktig och stärker den interna validiteten eftersom systematiska skillnader mellan 
grupperna minimeras. Dessvärre har den aktuella studien relativt få deltagare för den valda 
designen, vilket beror på att utformandet är inom ramen för en explorativ pilotstudie med syfte att 
ge vidare direktion för en storskalig studie. Hypotesprövningar i pilotstudier har ifrågasatts och 
resultaten som presenteras i den aktuella studien bör därför ses som preliminära och tolkas med stor 
försiktighet i enlighet med riktlinjer för randomiserade kontrollerade pilotstudier utformade av 
Lancaster, Dodd och Williamsson (2004).  
 I den aktuella studien stod kontrollgruppen på väntelista, vilket kan ses som en begränsning.  
Bristen på en aktiv kontrollgrupp gör att det inte går att uttala sig om interventionsgruppens 
förbättring beror på den aktuella app-interventionen, eller om förbättringen endast beror på att 
interventionsgruppen uppmärksammats i större grad än kontrollgruppen. Spontanremission eller 
placeboeffekt är vanlig kritik mot studier som använder väntelista för kontrollgruppen (Eriksson, 
2010). Resultatet motsäger dock denna kritik eftersom kontrollgruppens skattning i princip var 
oförändrade mellan de två mättillfällena (Tabell 2). I en storskalig framtida studie bör dock en aktiv 
likvärdig kontrollgrupp användas, förslagsvis analoga interventioner i tacksamhet och positive- och 
expressive writing som har visat sig ha effekt.  
 Bekvämlighetsurvalet medförde inte bara en risk att deltagarna kände uppsatsförfattaren 
som tidigare nämnts, utan även att deltagarna kände varandra. Trots en uppmaning till 
interventionsgruppen om att inte tala om appen och dess innehåll med andra finns risken att en viss 
informationsöverföring kan ha skett till andra deltagare i såväl interventionsgruppen som 
kontrollgruppen, vilket kan ses som en ovidkommande variabel.  

Slutsatser och framtida forskningsdirektiv 
 Den aktuella studien ämnade utforska huruvida en automatiserad chatt-app påverkade 
subjektivt välmående hos en icke-klinisk population. Resultatet gav inte stöd för studiens första 
hypotes om att app-interventionen ökar subjektiv välmående hos interventionsgruppen mellan första 
och andra mättillfället. Resultatet gav inte heller stöd för studiens andra hypotes om att en 
interaktionseffekt mellan grupp och tid skulle föreligga med avseende på subjektivt välmående. 
Urvalet i den aktuella studien var dock begränsat vilket gjorde att extremvärden som identifierades i 
datan fick stor inverkan på resultatet. När extremvärden räknades bort gav resultatet delvis stöd för 
hypotes två om att en interaktion mellan grupp och tid påverkade subjektivt välmående då en 
signifikant interaktionseffekt med avseende på måttet PSS-10 hittades. Med dessa premisser kunde 
dessutom en förbättring i interventionsgruppen observeras mellan mättillfällena i utfallsmåttet 
PSS-10, vilket delvis ger stöd för hypotes ett. Eftersom app-interventionen inte tidigare studerats är 
det nödvändigt att replikera studien för att kunna uttala sig om säkrare slutsatser. Resultatet pekar 
dock på en positiv trend och ger skäl till fortsatt forskning i ämnet. Med denna studie som 
utgångspunkt finns dessutom riktlinjer för poweranalyser i framtida studier. 
 I den aktuella studien har även metodologiska svagheter uppmärksammats, exempelvis 
gällande storlek på urvalsgrupp och tidsintervallet för interventionen. En större urvalsgrupp i 
framtida studier är fördelaktigt för att minimeras risken för typ II-fel. Dessutom bör en längre 
interventionstid övervägas med fler mätpunkter för att vidare undersöka huruvida stresshantering är 
en medierande faktor till den mer stabila faktorn tillfredsställelse i livet. Ytterligare en svaghet med 
den aktuella studien är bristen på slutsatser som kan dras om app-interventionens effekt. Det finns 
en risk att den förbättring som sågs hos interventionsgruppen beror på att denna grupp 
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uppmärksammades i högre grad än kontrollgruppen. För att kunna dra säkrare slutsatser om appens 
effekter bör framtida forskning vidare undersöka hur app-interventionen står sig mot en aktiv 
likvärdig kontrollgrupp.  
 Psykologisk forskning har länge fokuserat på det sjukliga hos människan, där kliniska 
behandlingsinterventioner varit centralt. Detta har lett till ovärderlig kunskap om psykopatologi och 
utvecklingen av evidensbaserade metoder som idag används för att hjälpa personer som lider av 
psykiatriska diagnoser. Däremot har den grupp människor som inte kvalar in som kliniskt relevanta 
länge försummats. Forskning som presenteras i den aktuella uppsatsen belyser behovet av att höja 
välmående även i en frisk och subklinisk population (Seligman et al., 2005). Inom fältet för positiv 
psykologi och interventioner med syfte att höja välmående ligger forskningen dock fortfarande 
efter. Från forskningen på psykopatologi finns mycket att lära från, exempelvis hur en storskalig 
forskningsstudie bör läggas upp. Framtida studier inom positiv psykologi bör ta vara på denna 
kunskap. Det finns stöd för både stora individuella och samhälleliga vinster med att höja välmående 
i en icke-klinisk population, vilket belyser vikten av fortsatta studier i ämnet. Digitala 
interventionsstudier som den aktuella belyser dessutom de många potentiella fördelarna med att 
utforska ämnet vidare. Med en automatiserad digital intervention finns möjligheten att nå ut till 
många människor utan att särskilt mycket resurser läggs ned. I kombination med att interventionen 
är skalbar möjliggörs dessutom att flertalet grupper kan studeras eftersom innehållet i appen kan 
riktas och anpassas till den grupp som avses studeras. Sammantaget finns det, även efter den 
aktuella studien, fortsatt stöd för att vidare utforska hur digitala interventioner kan höja välmående i 
en icke-klinisk population.  
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