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FÖRORD 
 
 
Det har varit lärorikt och intressant att arbeta med denna studie. Vi vill ge ett stort tack 

till de kvinnor som deltagit i vår studie för deras öppenhet och vilja att berätta om deras 

upplevelser och erfarenheter. Detta har varit till stor hjälp för oss i vårt arbete med 

studien. Vi vill även ge ett stort tack till Österåsens hälsohem för deras vänliga 

bemötande och hjälpsamhet. Utan er hjälp skulle denna studie ej ha kunnat genomföras. 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Marie Alricsson som gett oss vägledning i 

vår studie. 

 

Tack! 

 

Edsele och Sollefteå maj 2006 

 

Inger Hedin och Catharina Ledin 

 
 

 
 
 
”Den som har mycket bråttom, måste förr eller senare stanna upp 
för att vänta in sin själ”.



 
ABSTRACT 
 
Sjukskrivningsfrekvensen har drastiskt ökat under den senaste tioårsperioden, främst 
bland kvinnor. Utbrändhet och stress är de sjukdomsorsaker som ökar fortast. Stressen 
börjar därmed ge konsekvenser för den allmänna välfärden eftersom kostnaden stiger 
för samhället, företagare och individer. Österåsens hälsohem utför rehabiliteringar och 
behandlingar som baserar sig på livsstilen. Syftet med denna studie var att beskriva vad 
kvinnor 30-50 år med stressrelaterade problem upplevde vara av störst betydelse i 
stresshanteringsprogrammet på Österåsens hälsohem för deras egen rehabilitering. 
Studien baserades på kvalitativa intervjuer med sex stycken kvinnor. Vid analys av 
materialet användes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att övervägande 
delen av dessa kvinnor upplevde att reflekterande samtal varit av störst betydelse i deras 
rehabilitering.  
 
Nyckelord: Kvinnor, stress, rehabilitering, livsstilsförändring
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Inom denna utbildning Rehabiliteringsvetenskap 120p ingår att göra tillämpade studier 

på en arbetsplats. En av oss författare till denna studie gjorde sina tillämpade studier vid 

Österåsens hälsohem. Denne fick då följa hela rehabiliteringsprogrammet både med 

personalen och med de individer som rehabiliteras där. Efter att ha följt en grupp gäster 

med stressrelaterade problem som till största delen bestod av kvinnor, fick denne ta del 

av olika synpunkter och åsikter om stresshanteringsprogrammet. Därmed väcktes 

intresset att studera vilka delar inom programmet som kvinnor upplever ha varit av 

störst betydelse för dem i deras rehabilitering. När vi inför C-uppsatsen skulle 

bestämma oss för ett ämne att skriva om föll valet på detta ämne, eftersom det även 

väckte intresse för den andre av oss. 

 

 
HÄLSA, STRESS OCH DESS KONSEKVENSER 
 

 

Folkhälsa är ett välfärdsmål för samhället och är det allmänna hälsotillståndet i 

befolkningen. Begreppet folkhälsa innefattar både hälsans fördelning i befolkningen och 

enskilda individers hälsa. Hälsa är ett medel för individer att kunna leva ett gott liv. 

Hälsa eller ohälsa beror på hur vi lever, vilken livsstil vi har. Individer styr och 

bestämmer själv sina levnadsvillkor som i sin tur har ett samband med livsvillkoren. 

Livsvillkor och levnadsvanor är av stor betydelse för folkhälsan. Arbetsmiljö och 

arbetsvillkor är också faktorer som inverkar på hälsan. Förändringar i samhället t ex 

inom arbetsorganisationer och på arbetsmarknaden gör att den psykiska ohälsan 

påverkas negativt. Även livsvillkoren har ändrats och många får svårt att kombinera 

arbetsliv och privatliv. En ökad stress utgör i sin tur en ökad risk för uppkomst av 

sjukdomar. Sjukskrivningsfrekvensen i Sverige har haft en dramatisk ökning under den 

senaste tioårsperioden, främst bland kvinnor (Folkhälsorapport, 2005). Även Theorell 

(2003) beskriver detta problem och att dessa sjukskrivningar tenderar att bli långvariga. 

 

Sjukskrivningsorsakerna utbrändhet och stress har under senare år ökat snabbt. 

Professor emeritus Lennart Levi vid Karolinska institutet, har i en rapport beskrivit att 

av Eu-ländernas totalt 147 miljoner arbetstagare så är det 40 miljoner som är negativt 

stressade (Krakulis & Schenström 2001). 
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Kostnaderna för samhället, företagare och individer stiger. Stressen börjar därmed få 

konsekvenser för den allmänna välfärden. Stora samhällsförändringar har skett under 

1990-talet. Det svenska samhället var förut stabilt och förutsägbart. Detta har snabbt 

förändrats till ett osäkert samhälle (Krakulis & Schenström 2001). 

 
Stressbegreppets utveckling och definitioner 
 

Redan för 150 år sedan introducerade en fransk fysiolog vid namn Claude Bernard 

begrepp och tankegångar som senare fick ett stort inflytande inom experimentell 

fysiologi.  

Bernard menade att varje del av kroppen och individens beteende strävade mot stabilitet 

och jämvikt. Kroppens system hade enligt honom kompensatoriska mekanismer som 

strävade mot att hålla den inre miljön stabil i en fysiologisk process. Dessa tankar 

utvecklades sedan av en amerikansk professor i medicin, Walter Cannon på 1940-talet. 

Han gav den fysiologiska processen en beteckning på dessa tillstånd vid namn 

”homeostas”. Detta tillstånd beskrevs som komplicerat och typiskt för levande varelser 

eftersom den omfattade hjärna, nerver, hjärta lungor, mjälte och njurar i samverkan.  

Homeostasprocessen innebar att ett hot aktiverade det sympatiska nervsystemet och att 

kroppen sedan anpassade sig till hotsituationen genom att förbereda en kamp eller 

flyktreaktion.  

En svensk nobelpristagare vid namn Ulf von Euler beskrev sedan bilden av kamp och 

flyktreaktionen mera komplett. Begreppet stress användes dock inte, varken av Bernard 

eller av Cannon (Währborg 2002). 

 

Begreppet stress etablerades av en ungersk forskare vid namn Hans Selye. Han 

publicerade redan år 1936 en artikel där han hävdade att stress var en ospecifik 

kroppslig reaktion på olika påfrestningar som individen utsätts för. Påfrestningarna 

kallade han för stressorer och kroppen reagerade likadant oavsett vilken stressor som 

utlösts. Stressorerna kunde vara av psykosocial, värme eller annan art. Sedermera 

utvecklade Selye sina teorier (Währborg, 2002). 

 

 

 

 

 



 7

GAS är enligt honom ett generellt anpassningssyndrom som han beskriver som 

följande: 

 
Under alarmfasen anpassar sig kroppen till den stress individen utsätts för. 
Kroppstemperaturen förändras, liksom blodtryck och graden av muskelspänning. 
Blodkropparnas benägenhet att klumpas samman ökar och en rad omställ - 
ningsprocesser äger rum i ämnesomsättningen. I den andra fasen, resistens - fasen, 
inträder ett jämviktstillstånd. Slutligen når individen en utmattningsfas där 
anpassningen till stressen når sin kulmen. Stressymtom åter - kommer i nya former, 
som sjukdom eller kollaps i immunsystemet, och till slut dör individen. 
(Währborg: 2002, s. 37) 

 
 
Lazarus (1966) skapade en teori om psykiska stressförlopp som anknöts till Selyes 

fysiologiska teori. I denna teori definierar Lazarus psykisk stress som en reaktion på hot 

som kan skada och en rädsla för hot som ytterligare kan skada. Här är graden av hot 

ytterligare en produkt av individens hotbedömning. Detta hot skapar en ångest, som 

hanteras av de kognitiva copingmekanismerna. Om hotet utlöser stark ångest kan 

individens copingprocess bli ineffektiv och därigenom förvärra de fysiska och psykiska 

skadorna. House (1981) beskriver att ett socialt stöd är en av de viktigaste 

copingstärkande faktorerna för en individ. 

 

Enligt Selye finns det också två olika sorter av stress, ond och god. Den goda stressen 

innebär positiva händelser och bidrar till en hälsosam anpassningsprocess. Den onda 

stressens anpassningsprocess leder däremot till sjukdom (Währborg, 2002). 

 

 I likhet med Selye beskriver Angelöw (1999) att det är skillnad mellan positiv och 

negativ stress. Den positiva stressen handlar ofta om en lustbetonad och meningsfull 

ansträngning. Kroppen tar inte skada av denna stress. Den positiva stressen kan vara en 

utmaning medan den negativa kan upplevas som ett hot. Den negativa stressen innebär 

att individen hetsar upp sig och oroar sig i olika vardagssituationer. Detta leder till att 

kroppen utsätts för stress under en längre tid, vilket kan leda till stressrelaterade 

problem som t ex utmattningssyndrom.  

 

 Stress är en balans mellan de krav och förväntningar samt de resurser som individen 

har till hands för att möta den. Effekter och sårbarhet höjs när vi ställs inför 

livssituationer som ställer krav. Hur individen tolkar situationen är därmed avgörande 

för hur denne hanterar situationen (Angelöw, 2002). 
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 Währborg (2002) menar att det inte finns någon vedertagen definition av stress för att 

objektivt beskriva vad som menas med begreppet. Detta eftersom stress inte är något 

statiskt tillstånd som kan påvisas med objektiva mätmetoder. Användningen av ordet 

stress har dock ökat. Andra begrepp används ofta tillsammans med ordet stress för att 

förtydliga vad som menas. Utbrändhet, depression och utmattning används tillsammans 

med stress i medicinska diagnostiska sammanhang för att förtydliga vad som menas.  

 

Begreppet stress definieras i Nationalencyklopedin (2006) som följande: 

 

Stress (eng., ‘ tryck’,’spänning’, ’stress’), inom psykologisk, medicinsk och zoologisk 

vetenskap de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och 

mentala påfrestningar, ”stressorer”. www.ne.se

 

Theorell (2002) skiljer på det medicinska och det psykosociala stressbegreppet. En 

psykosocial definition på stress är när individen i hög grad är tvungen att utnyttja sina 

resurser för att klara av en påfrestning. Individens sätt att hantera påfrestningar och 

påfrestningen i sig har betydelse för om stress uppstår. Livssituationen och erfarenheter 

påverkar individens sätt att hantera påfrestningen. 

En medicinsk definition på stress är uppdelad i tre nivåer: 

Första nivån är stressorer som framkallar stress. På andra nivån kommer individens sätt 

att hantera denna påfrestning - coping. Tredje nivån innefattar olika typer av reaktioner 

som fysiologiska, beteendemässiga och psykologiska.  

 

Tidigare forskning 
 

Hittills har forskning handlat om de akuta stressreaktioner som uppstår eftersom den 

långvariga stressen har varit svårare att studera. Christina Maslach är en amerikansk 

forskare som myntade begreppet utbrändhet. Hon betonade ett samband mellan 

långvarig stress och samhällsutvecklingen (Folkhälsorapport, 2005).  

 

 

Forskning har visat att det är en samverkan mellan inre och yttre faktorer som är orsak 

till stressrelaterade sjukdomar. Långvarig stress uppkommer när en individ inte hinner 

återhämta sig. Förmågan att hantera olika situationer växlar mellan olika individer. 

http://www.ne.se/
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Stress är en individs reaktion på ett stimuli som kan vara positiv eller negativ. Vissa 

individer tål mindre påfrestningar och är därför mer sårbara (Folkhälsorapport, 2005).  

 

I dagens läge förs det samhällsdebatter angående höga kostnader och i vilken situation 

stressade individer befinner sig i. Den största energin har lagts ned på att beskriva 

stressade tillstånd och att definiera detta samt vad som är orsaken till detta. Det saknas i 

många fall utvärderingar på olika behandlingsformer som utformats. Därför gjordes en 

studie om behandlingseffekter vid ett stressrehabiliteringsprogram som ges vid Zenit 

Dialog i Östanå, Broby. Programmet har ett multidisciplinärt behandlingsupplägg vilket 

innebär att det fokuseras på flera olika behandlingar. Studien har undersökt 

behandlingseffekter på copingstrategier, depressionsgrad, kroppsmedvetande, 

sömnproblem, livskvalité samt sjukskrivningsgrad före och efter 

behandlingsprogrammet. Studien visar att stressrehabiliteringsprogrammet har förbättrat 

individerna i flera avseenden. Sjukskrivningsgraden minskade, kroppsmedvetande och 

sömnkvalité ökade. Individens copingstrategier hade förbättrats både kognitivt och 

fysiskt. Individerna utförde också hälsobefrämjande aktiviteter i större utsträckning efter 

rehabiliteringen (Magell, 2005). 

 

Behandling 
 

I boken Psykosocial miljö och stress (2003) beskriver Alexander Perski tre faser som de 

med stressrelaterade problem genomgår under behandling. Den första fasen innebär 

omhändertagande, det viktigaste här är mycket stöd och förståelse. Andra viktiga saker 

för återhämtning i denna fas är kost, vila, god sömnkvalité, enkel motion och 

regelbundna vanor. Denna fas kan pågå i några dagar till några veckor. Den andra fasen 

innebär att de måste bygga upp resurserna så att de får kropp och själ i balans. 

Individerna kan i denna fas behöva olika åtgärder som t ex psykoterapeutisk behandling, 

kognitivt grupparbete etc. Denna fas kan ta lång tid, från sex månader till ännu längre 

tid. Den tredje fasen innebär att livet skall bli bättre. Här är stresshantering det 

viktigaste samt diskussioner hur de skall förändra sin situation (Theorell, 2003). 
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För att en rehabilitering skall vara framgångsrik krävs också förändringar i livs och 

arbetssituationer.  

Om rehabiliteringen misslyckas i denna fas, finns en risk för att individen hamnar i ett 

kroniskt sjukdomstillstånd med förtidspensionering som slutresultat (Theorell, 2003).  
 
 

Coping 
 
I FoU-rapport 2 004:6 beskriver författarna hur coping som teori har utvecklats inom 

stressforskning och kognitiv psykologi. De ser det som en viktig teori för att förstå 

människors sätt att hantera sin tillvaro. 

Begreppet coping står för hur individen på olika sätt kan förhålla sig till och klara av 

svårigheter och problem (Ehlers, 2000).  

 

Författarna Olsson och Pettit (1999) menar att begreppet coping betyder ett invant sätt 

att hantera problem, svårigheter, uppgifter, stress och sjukdom. Begreppet är förknippat 

med återhämtningsförmåga och anses vara viktigt i stressforskning och salutogent 

tänkande. De beskriver vidare att en individs copingförmåga anses höra ihop med 

dennes jagstyrka. Stress och sårbarhet minskar desto högre copingförmåga en individ 

har, och individens förmåga till funktionellt handlande och förmåga till problemlösning 

ökar. I den salutogena modellen som introducerades av den medicinske sociologen 

Aron Antovnovsky (1991) lägger man tonvikten vid de hälsobringande faktorerna. 

Detta synsätt ger inga garantier för att problem kan lösas men ger en djupare kunskap 

och förståelse, detta är en förutsättning för att man ska kunna skapa en rörelse i riktning 

mot hälsa. 

 

I boken ”Stressens ansikte” (1999) beskrivs coping som ett begrepp som innefattar de 

mentala och de beteendemässiga reaktioner som individen använder sig av för att 

bemästra, reducera eller tolerera den påfrestning eller de känslor påfrestningen orsakat.  

Hur en bemästringsstrategi används av en individ och hur den reducerar stressaktivitet 

beror på både individen själv, situation, miljö, och påfrestningens natur. För den individ 

som har tillgång till många olika bemästringsstrategier blir en stressaktivering mindre 

uttalad och inte så ofta förekommande (Hertting, 1999). 
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Begreppet coping kan ses som en individs medfödda, individuella karakteristika - 

copingstil, eller som en färdighet en person tillägnar sig – copingstrategi. Coping delas 

in på olika sätt och det vanligaste är att skilja på strategier för att hantera de känslor och 

den stress som situationen leder till, genom att undvika, acceptera, tolerera, medicinera 

eller strategier för att förändra själva situationen som leder till stress (Medin & 

Alexandersson, 2000).  

 

Gullacksen (1998) beskriver att begreppet coping utvecklats med inflytande från dels 

psykoanalytisk teori och dels från kognitiv teori och stressforskning. Hon menar också 

att i och med att begreppet coping används mer utbrett är det vanligt att beskriva 

copingstrategier som ett sätt att handla/tänka i en stressfylld situation. 

 

Problemfokuserad coping innebär att individen genom att minska konsekvenserna av en 

belastande faktor försöker reducera eller eliminera den. Med det menas att individen 

själv eller tillsammans med andra analyserar ett problem förnuftsmässigt och därefter 

åtgärdar det.  

Känslofokuserad coping innebär att individen måste försöka hantera de känslor som 

påfrestningar orsakar, detta blir aktuellt när det inte går att reducera eller eliminera det 

problem som uppstått t.ex. vid ett dödsfall (Hertting, 1999). 

  

Från kognitiv terapi till ett kognitivt förhållningssätt 
 

Det kognitiva förhållningssättet har sin bakgrund i kognitiv psykoterapi.  

Ett kognitivt perspektiv inriktar sig på hur vi bearbetar, tar emot information samt hur vi 

reagerar och använder denna information. Detta perspektiv tillskriver också individer en 

aktiv roll i att forma sitt beteende. Tanken blir här en startpunkt till beteendet som 

individen har. Det finns olika kognitiva teorier beroende på olika forskares intresse. 

”Kognitiva triaden” kom till när Aaron T Beck skulle förklara hur känslomässiga och 

psykiska problem uppkommer som resultat vid irrationellt och felaktigt tänkande.  

Den innebär att individens beteende och reaktion styrs av tre tankar, vilka är: Hur jag 

tänker på mig själv, på andra och hur jag tänker på framtiden. Kognitiv terapi går ut på 

att ändra denna kognitiva triad i en positiv riktning (Karlsson, 2001).  
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Kognitiv terapi är humanistisk, där patienten ses som en unik person och att varje 

patient själv kan påverka sitt öde. Samtidigt gäller det att betona att det inte ligger i 

terapeutens målsättning att övertyga ”patienten” om riktigheten i en bestämd tolkning 

av den verklighet som patienten uppfattar på ett dysfunktionellt sätt, utan att påvisa för 

patienten att varje händelse eller situation kan tolkas och uppfattas ur många olika 

synvinklar, av vilka några kan framstå som mer ändamålsenliga (Perris, 1996).  

 
 
Österåsens hälsohem 
 

Österåsens hälsohem är en slottsliknande byggnad som byggdes på 1900-talet. Det var 

på den tiden ett sanatorium för dem som hade lungtuberkulos. I dag är byggnaden 

kulturminneförklarad och bedrivs sedan 1982 av Landstinget i Västernorrland som 

hälsohem.  

Hälsohemmet utför rehabiliteringar och behandlingar som baserar sig på livsstilen.  

Till Österåsens hälsohem kommer individer via remiss eller på eget initiativ. 

Målsättningen är för dem en sjukdomsförebyggande rehabilitering där en 

livsstilsförändring är nödvändig. Hälsohemmet utför även arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Syftet med detta program är att individen skall motiveras att medverka 

till rehabilitering. Detta för att de ska få möjlighet att fullfölja en meningsfull 

rehabiliteringsplan på arbetsplatsen på hemorten eller att kunna återgå helt, delvis eller 

direkt till sitt arbete. Behandlingsprogrammet syftar också till att kunna ge svar på 

frågor som en beställare har angående återgång till arbetsliv, psykisk hälsa, 

funktionsnedsättningar eller fysisk arbetsförmåga. En annan viktig del i 

behandlingsprogrammet är att individen ges förutsättningar till beteendeförändringar, 

förbättra fysisk och psykisk arbetsförmåga samt en insikt om sin hälsa. Om individen 

kommer via remiss betalar denne en egenvårdsavgift. En del av remissgästerna får 

denna avgift betald via arbetsgivare etc. www.osterasen.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osterasen.com/
http://www.osterasen.com/
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Behandlingsprogram 
 

Samtidigt som en remiss utfärdas skrivs det också en behandlingsöverenskommelse 

mellan den remitterande läkaren och individen. Denna överenskommelse innehåller en 

tydlig målsättning för sjukvårdens och individens insatser. Modellen som används i 

behandlingsprogrammet kallas Österåsenmodellen.  

I denna modell arbetar de med livsstilsförändringar utifrån en helhetssyn på individen. 

Helhetssynen innebär att man tittar på kost och hälsa, mental hälsa, fysisk hälsa, 

egenvård, avspänning och stresshantering samt kultur och gemenskap. 

www.osterasen.com.  

 

I grundprogrammet finns olika teman vilka är: stress, diabetes, smärta, tobaksfrihet och 

ät dig friskare.  Målsättningen är att ge redskap, kunskap och inspiration att förändra 

livsstilen. Detta för att individen ska må bättre och förebygga sjukdomar.  

Modellen förutsätter att individen är motiverad, delaktig och att denne själv tar ansvar 

för sin hälsa. Utöver denna modell ges vid behov individuell rådgivning/konsultation av 

hälsoteamet. Rehabiliteringen pågår i två år och sker i samarbete med primärvården.  

 

Programmet kallas Primåsen och organiseras som följande; 

• Förberedande introduktionsdag  

• Grundkurs i tre veckor 

• En uppföljningsvecka efter tre månader 

• En uppföljningsvecka efter ett år 

• Kontakt med hälsosköterska på individens egen vårdcentral före, under och efter 

behandlingsperioderna. 

 

Hälsohemmet använder sig av en icke- farmakologisk behandling och har fokus på 

salutogena faktorer samt en laktovegetarisk kost. Behandlingarna som utförs baserar sig 

på livsstilen vilket gör att programmet kallas för en ”livsstilsskola”. Ett kognitivt 

arbetssätt används i behandlingarna. Det finns fem huvuddiagnoser som är mest 

lämpliga för att ingå i hälsohemmets behandlingsprogram. www.osterasen.com

 

 

 

 

http://www.osterasen.com/
http://www.osterasen.com/
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Dessa är:  

 

• Metabolt syndrom med varierande grad av obesitas, hyperlipidemi, hypertoni, 

insulinresistans/manifest diabetes. 

• Hjärt och kärlsjukdom 

• Muskulosskelettala smärttillstånd, t ex fibromyalgi, rematoid artrit 

• Stressrelaterade sjukdomstillstånd, t ex utmattningsdepression 

• Tobaksavvänjning. www.osterasen.com (Flik 2 blad 1). 

 

För beskrivning av de latinska orden, (se bilaga 1) 

 

 

Grundkonceptet är gemensamt för alla individer med olika diagnoser. Olika 

tyngdpunkter på behandling finns i diagnosgrupperna. Dessa kan variera utifrån 

individuella problem behov och för att utreda olika individers behov används en karta 

som kallas ”SASSAM”.  

Detta är en karta som innefattar en hälso- och arbetsprofilsbedömning. 

Individen får själv fylla i en enkät som besvarar frågor hur denne upplever eller gör 

angående fritid, motion, kost, tobak, alkohol, medicin, symtom, stress, ensamhet och 

hälsa. Detta utgör en grund för hälsoprofilbedömningen. Denna karta kartlägger också 

individens kroppsfunktioner, psykiska funktioner, stress etc. Den kartlägger även 

omgivningen till individen vilket omfattar sociala förhållanden, arbetsförhållanden, 

utbildning, kompetens, fritidsintressen och nätverk runt individen. Det görs också 

provtagningar t ex blodtryck, blodvärde, kolesterol samt vikt. Arbetsprov utförs också i 

form av konditionstal, där tar man hänsyn till ålder, träningstillstånd samt kroppsstorlek. 

Därefter får individen sina värden tolkade, förklarade och ges en möjlighet att diskutera 

hur denne själv kan påverka sin egen hälsoprofil för att må bättre. www.osterasen.com

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osterasen.com/
http://www.osterasen.com/
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Inom de olika områden som ingår i hälsoprofilen har Österåsens hälsohem 

specialutbildad personal t ex kost, motion etc. Dessa ger då individen handledning, 

information, praktisk handledning samt råd för att förbättra sin hälsa. I 

arbetsprofilbedömningen ställs frågor i form av samtal och enkäter angående hur 

individen upplever sitt arbete i form av utvecklingsmöjligheter, fysisk ansträngning, 

miljö, stress, trivsel, möjligheter att påverka arbetet etc. 

 Ytterligare behandlingar finns också att tillgå. Individerna får då själv betala om de 

önskar denna behandling. Dessa behandlingar är t ex fotvård, olika slags massage,  

spa- behandlingar. www.osterasen.com

 

 

Österåsens stresshanteringsprogram 
 
För individer med stressrelaterade tillstånd finns det ett specifikt program att tillgå  

(Se bilaga 2).  

Tyngdpunkten i detta program är massage, reflekterande samtal, kognitiva tekniker, 

stresshantering/mental träning samt att de vistas i en gynnsam miljö där de får en 

möjlighet att återerövra goda motions- och matvanor som bas. www.osterasen.com

 

Här följer en mer detaljerad beskrivning av de mest centrala behandlingsinslagen som 

förekommer: 

 

• Massage 

• Stresshantering/mental träning 

• Qi gong 

• Fysisk träning, kost och dryck 

• Samtal i grupp/reflekterande samtal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osterasen.com/
http://www.osterasen.com/
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Massage 
 

På Österåsen anpassas massagen efter individens önskemål och behov. Taktil massage 

är en form av lätt beröring av huden och metoden aktiverar kroppens lugn och ro 

system. Klassisk massage går ut på att man bearbetar kroppens olika muskelgrupper. 

Den som lider av utmattningssyndrom har också ofta sömnstörningar. Genom att 

stimulera kroppens lugn- och ro system kan det leda till att individen får möjlighet till 

att tillgodogöra sig sömnen bättre.  

Huden är en individs största sinnesorgan. Därför faller det sig naturligt att vi instinktivt 

berör en medmänniska eller tar dennes händer när denne hamnat i en besvärlig situation. 

Med en enkel och lätt beröring kommunicerar man på detta vis närhet och förståelse och 

det kan även fungera som en ordlös tröst (Krauklis & Schenström 2001). 

 
Stresshantering/mental träning 
 
En individ behöver få möjlighet till balans och återhämtning mellan aktivitet och vila. 

Med hjälp av enkla avslappningsmetoder och meditation ges det möjlighet till 

systematisk återhämtning och mental uppladdning. Positiva effekter vid regelbunden 

meditation och avslappning under en längre period uppnås oftast. Vetenskapliga studier 

visar att regelbundet utövande av avslappning och meditation kan leda till bättre hälsa, 

motverka och förebygga stress, ge bättre självkännedom, mer energi och ökad 

helhetsförståelse, ökad arbetsförmåga och förbättrade sociala relationer. Med 

avslappning och meditation kan individen utveckla ett konstruktivare förhållningssätt 

vid stress och förändringar (Angelöw, 2002). 

 

Angelöw (1999) beskriver även i sin bok ”Konsten om att hantera stress och möta 

förändringar” att det finns två huvudsakliga strategier för att hantera stress. Det ena är 

att ta itu med de förhållanden som orsakar stressen och det andra är att mildra stressens 

verkningar. 
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Qi gong 
 

Qi gong är en kinesisk metod som är minst 3000 år gammal. Qi gong anses vara ett 

värdefullt sätt för att förebygga sjukdom, samt främja hälsa och välbefinnande. Denna 

metod är en form av meditativa rörelser där det integreras andning, tanke och rörelse 

(Granqvist & Hjelm, 1997).   

I Sverige har man under de senaste åren börjat med forskning kring effekterna av Qi 

gong. Denna forskning visar att Qi Gong bland annat ökar koncentrationen, förbättrar 

sömnen samt minskar stress (Magnusson, 2001). 

 

Fysisk träning, kost och dryck 
 

Varierande friskvårdsaktiviteter i form av motion men även kost och dryck är mycket 

betydelsefulla faktorer för att leva ett hälsosamt liv. 

Flertalet studier visar att fysisk aktivitet är livsnödvändigt för att en individ ska må bra 

och fungera. Vid negativ stress förbrukar kroppen sina resurser av mineraler och 

vitaminer mycket snabbare än normalt. Genom att äta grönsaker och frukt stärks hälsan 

eftersom man då tillför kroppen viktiga mineraler och vitaminer. För att bli bättre rustad 

för att hantera förändringar och stress finns kost och dryck med som viktiga åtgärder 

(Angelöw, 2002). 

 

Motion ökar koncentrationsförmågan och har en avslappnande effekt, minskar 

depression och ångest samt ökar det allmänna välbefinnandet. Regelbunden 

motionering ger ett bra skydd mot stress och förändringar som är påfrestande. Att 

promenera är tillräckligt, det behövs inte vara några avancerade eller hårda 

motionsformer. Det är regelbundenheten som är viktigast (Angelöw, 1999). 

 
 
Samtal i grupp/reflekterande samtal 
 

I gruppterapi med kognitiv inriktning sätts inte fokus på grupprocessen, utan 

uppmärksamheten riktas på varje enskild gruppmedlems problem. Detta innebär att 

genom stöd från hela gruppen tas det itu med enskilda individers problem. 
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 Den terapeut/mentor som leder gruppen har till huvuduppgift att se till att varje 

gruppmedlem får tala om sitt problem, så att gruppen tillsammans kan ifrågasätta och 

bearbeta detta. 

 Med hjälp av de andra gruppmedlemmarna kan då individen komma till insikt om de 

faktorer och värderingar som ligger bakom oförmågan att förändra eller komma ur en 

långvarigt nedbrytande och påfrestande situation. I denna gruppterapi delas det ut 

hemuppgifter som sedan bearbetas vid nästa träff. Varje träff avslutas med att varje 

gruppmedlem gör en sammanfattning av vad denne har lärt sig om sig själv under 

träffen (Perris, 1996). 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka delar i Österåsens 

stresshanteringsprogram som kvinnor med stressrelaterade problem upplever ha varit av 

störst betydelse för rehabiliteringen. 

 

Avgränsningar: 
 

Färdigrehabiliterade kvinnor i 30-50 års ålder med stressrelaterade problem och som 

ingått i Österåsens stresshanteringsprogram.  

 

Frågeställning:  
 
• Vilka delar har varit av störst betydelse för dessa kvinnor i 

stresshanteringsprogrammet?  
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METOD 
 
Design 
 
 
Valet av kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats avgörs av vad för problem 

forskaren ämnar undersöka och vad för slags resultat denne ämnar få (Olsson & 

Sörensen, 2001). 

 

Med tanke på att syftet för denna uppsats var att få en djupare förståelse av kvinnors 

upplevelse av stresshanteringsprogrammets betydelse på Österåsens hälsohem, var vår 

forskningsansats av kvalitativ karaktär. Eftersom våra undersökningsfrågor inte kunde 

besvaras endast med ja eller nej eller på något annat kvantifierbart sätt.  

Vår tanke med studien var att samla in data som beskrev djupet istället för bredden och 

därför passade en kvalitativ ansats istället för en kvantitativ i denna studie. Detta 

eftersom vi ville betrakta helheten och få ämnet beskrivet från ett inifrånperspektiv. 

Enligt Hartman (1998) karakteriseras en kvantitativ undersökning av att den numeriska 

relationen undersöks mellan två eller flera mätbara egenskaper. 

Författarna Patel och Davidsson (2003) beskriver skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning så här: 

 
 Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär 
mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 
Med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen 
fokuserar på ”mjukdata” till exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 
analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial (s 14). 
 

 

Kvalitativa metoder syftar till att ge beskrivande data, det vill säga data som består av 

människans egna talade eller skrivna ord och observerande beteende. Syftet är inte att 

pröva om informationen har en generell giltighet, utan att skapa en djupare förståelse för 

ett specifikt fenomen. Här talas om närhet till undersökningsproblemet där det finns en 

öppen interaktion mellan forskare och forskningsfenomen (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

 

Det vetenskapliga forskningsarbetet föds ur frågande. Vilka metoder och hur frågandet 

går till för att få svar, är beroende av det perspektiv eller mönster som forskaren ansluter 

sig till. I det vetenskapliga arbetet följs i stort två linjer, den induktiva eller den 

deduktiva linjen. 
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 Vid forskningsarbete enligt den induktiva linjen beskriver Olsson och Sörensen (2001) 

att forskaren drar slutsatser från empirisk data. Där forskningsarbetet bedrivs enligt 

deduktiv ansats sker motsatsen, det vill säga att forskaren förklarar och beskriver 

verkligheten utifrån en generell teori. Eftersom författarna var intresserade av 

kvinnornas upplevelse av stresshanteringsprogrammet, valdes en induktiv ansats i denna 

studie. 

 

Det finns flera olika kvalitativa metoder, både för datainsamling och för analys. Det 

gemensamma för dessa metoder är att syftet med forskningen är holistisk och med det 

menas att det ses till helheten av en företeelse, inte bara dess delar (Olson & Sörensen, 

2001). Hartman (1998) beskriver detta som att genom ett undvikande av teoretiserande 

under datainsamlingsprocessen, detta för att inte medvetet eller omedvetet påverka de 

människor man observerar eller intervjuar. Här handlar det om att samla in all data som 

har relevans för problemställningen och inte förrän datainsamlandet är avslutat, börjar 

analysering av de data man fått in. 

 

Intervjupersoner 
 

Respondenterna i denna studie är sex stycken kvinnor mellan 30 – 50 år med olika 

stressrelaterade problem. Kvinnorna har ingått i stresshanteringsprogrammet vid 

Österåsens hälsohem och är färdigrehabiliterade. 

 

Urval och urvalsprocedur 
 

Genom att författarna satte upp inklusions- och exklusionskriterier har ett hanterbart 

material erhållits. Inklusionskriterier för denna studie har varit kvinnor mellan 30-50 år 

med stressrelaterade problem och som ingått i Österåsens stresshanteringsprogram. 

Dessa kvinnor skulle också vara färdigrehabiliterade.  

 

Exklusionskriterierna föll sig därför naturligt med att vi uteslöt alla andra åldersgrupper, 

problem, diagnoser etc. Vi kontaktade Österåsens hälsohem både muntligt och skriftligt. 

Första kontakten skedde via telefon där vi muntligt beskrev vårt syfte med studien och 

gav dem en förfrågan om de var villiga till att hjälpa oss att få kontakt med kvinnor som 

deltagit i stresshanteringsprogrammet.  
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Resultatet av samtalet blev positivt. De var villiga att hjälpa oss ta en första kontakt med 

dessa kvinnor med en förfrågan om de ville delta i vår studie. 

Denna procedur var en nödvändighet eftersom Österåsens hälsohem har ett 

patientregister som innehåller känsliga uppgifter om enskilda individer, vilka är 

sekretessbelagda. För att klargöra våra inklusionskriterier och vårt syfte med studien 

skickade vi ett brev till vår kontaktperson på Österåsens Hälsohem (se bilaga 3).  

 

 

Material 
 

Litteratur och artiklar som författarna har använt sig av i denna studie är sökt på 

sökmotorerna: MIMA, Libris, SweMed +, Scirus mellan 060301-060517. De sökord 

som använts är: kvinnor, stress, rehabilitering, utmattningssyndrom, livsstilsförändring, 

women, rehabilitation och burnout i olika kombinationer. 

Information om Österåsens hälsohem har inhämtats via deras hemsida (se referenslista).  

 
Procedur 
 

Vi började forskningsarbetet med att läsa in sig på litteraturen för att sätta sig in i det 

aktuella ämnet. Därefter skapades en intervjumall, informationsbrev och följebrev. 

Kontakt togs med Österåsens hälsohem, vilket vi tidigare beskrivit under rubriken Urval 

och urvalsprocedur. Vår kontaktperson på Österåsens hälsohem kontaktade ett antal 

kvinnor med en förfrågan om de var villiga till att delta i vår studie om de i sin tur blev 

utvalda av oss. Kvinnorna informerades därmed i dessa samtal om att det inte var säkert 

att de blev utvalda av oss som skulle utföra studien. Av dessa totalt 15 kvinnor som 

tackat ja, valde vi i vår tur ut 6 stycken kvinnor. Detta för att inte Österåsen skulle ha 

möjlighet att påverka resultatet av studien samt att de deltagande kvinnorna skulle få 

vara anonyma. Till dessa kvinnor skickades ett följebrev (bilaga 4) som innehöll 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt, frågeområden och anonymitet samt att 

studien inte hade någon samverkan med Österåsens hälsohem.  Därefter kontaktade vi 

samtliga kvinnor via telefon för att bestämma tid och dag för intervju. Tid och dag 

bestämdes samt information om intervjuns utförande och genomförande.  

Intervjuerna genomfördes enligt överenskommelse via högtalartelefon med kvinnorna 

på överenskomna dagar och tider. 
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 Innan intervjuerna startade, informerades var och en av kvinnorna åter igen om studiens 

syfte, deras anonymitet och att de när som helst utan att ange skäl kunde avbryta 

intervjun samt att allt material kommer att förstöras efter studiens avslutande. En av 

intervjuerna varade i 15 minuter medan de resterande varade i ca 30-40 minuter. En av 

oss ställde frågor och den andre antecknade det som sades. Efter avslutandet av 

intervjuerna analyserades och tolkades resultatet, vilket beskrivs under rubriken Analys. 

Därefter färdigställdes studien. 

 

 

Analys 
 

En kvalitativ innehållsanalys används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen 

för mänskliga upplevelser. Därför har vi i forskningsarbetet använt oss av ett 

hermeneutiskt synsätt. Olsson & Sörensen (2002) beskriver att hermeneutiken genom 

sin tolkning försöker förstå mänskliga erfarenheter och människors situationer. Hartman 

(1998) beskriver att den hermeneutiska teorin utgörs av olika termer som sedan sätts i 

relation till varandra. 

 Det är sedan meningen att tolkningen skall resultera i en teori. Vidare beskriver denne 

författare att för att uppnå en analytisk induktiv teori så måste de olika kategorierna 

sättas i relation till varandra. 

 

 I Repstad (1999) beskrivs hermeneutiken som en cirkel med spiralrörelser av 

författaren Kvale så här: 

  

Denna spiralrörelse möjliggör en kontinuerlig fördjupning av meningsförståelsen. 
Med en text framför sig –till exempel en nedskriven intervju – läser man normalt 
först igenom det hela för att försöka få en helhetsbild. Därefter går man tillbaka till 
enskilda teman och utsagor, försöker hitta deras innebörd och betydelse och går så 
tillbaka igen utifrån en mer reflekterad tolkning av helheten.  (Kvale, 1979). 

 

 

 

Vi har genomfört en innehållsanalys som Hartman (1998) beskriver i sin bok 

Vetenskapligt tänkande. Den ser ut som följande: 
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Efter att ha utfört intervjuerna läste vi igenom de nedskrivna texterna var för sig i nära 

anslutning till intervjutillfället. Därefter reducerade, organiserade och kategoriserade vi 

materialet tillsammans. Detta utfördes i två steg, det första steget var att försöka hitta 

begrepp i textmassan som var intressant gentemot vårt syfte med studien.  

Det andra steget var att försöka hitta kategorier som skulle hjälpa oss att tolka och förstå 

samt att hitta ett mönster för kvinnornas upplevelser. Vid analysarbetet använde vi oss 

av en mall, se exempel (bilaga 6). 

Tillsammans diskuterade och justerade vi materialet och sammanställde det till ett 

resultat. 

I resultatet gjordes en sammanfattning av de olika nyckelområdena för var och en av 

kvinnorna.  Detta skrevs sedan ner i löpande text. Under rubriken resultatanalys 

presenterade vi vår egen tolkning med respondenternas citat som komplement. Vi valde 

att använda fingerade namn på varje respondent. 

 

 
Etiska aspekter 
 

För vetenskapliga arbeten finns det vissa etiska regler som vi har tillämpat. Det innebär 

att vi har avkodat allt material, så att respondenternas identitet avidentifierats.  

Denscombe (2004) beskriver i sin bok Forskningens grundregler att det är viktigt att 

hantera data konfidentiellt och att skydda identiteten till dem som deltar i studien, detta 

för att respondenterna inte på något sätt ska komma till skada. Vidare beskriver han 

också att det ska frivilligt för respondenten att delta. 

 

Eftersom kontaktpersonen på Österåsens hälsohem tagit den första kontakten med 

respondenterna, har ingen av respondenternas identitet avslöjats för oss innan 

respondenterna tackat ja till att medverka i undersökningen. Verksamhetschefen har 

även givit oss sitt godkännande att en avidentifiering av Österåsens hälsohem ej 

behöver göras i den färdiga uppsatsen. 

 

Vår förförståelse har varit att människor med stressrelaterade problem är en skör grupp 

som inte bör utsättas för ytterligare påfrestningar. Detta har medfört att vi har arbetat 

efter godhetsprincipen, vilket innebär att ”göra gott och förhindra eller förebygga 

skada” enligt Olsson & Sörensen (2001).  
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RESULTAT 
 
Resultatet inleds med en kort beskrivning av kvinnorna för att ge läsaren en uppfattning 

om kvinnornas situation innan rehabiliteringen samt vad de ansåg ha varit av störst 

betydelse för dem i stresshanteringsprogrammet.   

 
 
Kvinnornas livssituation innan rehabiliteringen 
 

Berta berättar att hon innan vistelsen på Österåsens hälsohem levde i ett barnlöst 

samboförhållande samt arbetade heltid inom offentlig sektor. Hon tyckte att det var 

stressigt på jobbet samt att hon hade mest ansvar i sitt förhållande. Hon var inte speciellt 

fysiskt aktiv utan rörde sig mest inom jobbet. Berta var periodvis sjukskriven pga. sin 

påfrestande livs - och arbetssituation. 

 

Karin berättar att hon innan sin rehabilitering var nyutbildad med ett jobb inom 

offentlig sektor. Karin började må dåligt redan under sin utbildning. Detta medförde att 

ett tråkigt familjebesked ledde till att hon kände behov av timeout för att få distans till 

det hela.  Hon levde i ett samboförhållande, där man delade lika på sysslorna i hemmet. 

Hon var sjukskriven till och från. 

 

Marie berättar att hon var sjukskriven från sitt arbete inom offentlig sektor. Hon var gift 

och hade tre relativt vuxna barn. Problemen startade med sömnsvårigheter, dessa 

förvärrades när mannen bytte jobb och var borta under veckorna. Detta medförde att 

hon fick större ansvar över hemmet. Det i sin tur ledde till att privatliv kombinerat med 

arbetssituationen blev för tung. Hon var fysiskt aktiv med promenader och var 

engagerad inom sång och musik.  

 

Malin berättar att hon var nyanställd och arbetade heltid. Detta yrke var ensidigt och 

inget hon kunde påverka, men hon trivdes med sitt arbete. 

Hon led av övervikt och åldersdiabetes, och var inte så fysiskt aktiv som hon skulle 

behöva. Malin var sjukskriven men blev uppsagd mitt under sjukskrivningen. 

 

Ellen berättar att hon var ensamstående med två barn. Hon jobbade heltid och beskriver 

att hennes arbetssituation var bra, det var istället den privata situationen som var jobbig. 
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Hon var fysiskt aktiv. Ellen var endast sjukskriven de gånger när det var problem 

rörande barnen. 

 

Jessica berättar att hon innan sin rehabilitering drev ett eget företag, och var sjukskriven 

för utbrändhet och högt blodtryck. Hon hade sambo och tre barn, och var mycket fysiskt 

aktiv. Kunde pga. sitt företag inte släppa allt ansvar, vilket ledde till hennes 

stressrelaterade problem. Detta gjorde att både hennes arbetsliv och privatliv blev extra 

ansträngt.  

 

Kvinnornas upplevelse av stresshanteringsprogrammets betydelse för dem 
 

Berta såg fram emot och hade en positiv förväntan inför stresshanteringsprogrammet. 

Berta säger att det är många faktorer i stresshanteringsprogrammet som varit av stor 

betydelse för henne. Den del i programmet som hon upplevde ha varit av störst 

betydelse i sin rehabilitering var dock reflekterande samtal och mental träning.  

 
Karin upplevde att hon var motiverad inför stresshanteringsprogrammet. Hon upplevde 

att allt i stresshanteringsprogrammet hade varit positivt. Det som upplevdes ha varit av 

störst betydelse för henne var alla andra individer som var där och personalen eftersom 

de inte dömde henne. 

 

Marie upplevde att hon var motiverad inför stresshanteringsprogrammet. Hon upplevde 

att det var bra med fysiska aktiviteter och reflekterande samtal. Qi gong och taktil 

massage fanns inte på stresshanteringsprogrammet när hon var där. Kost och fysiska 

aktiviteter var hon redan medveten om.  

Marie säger också att hon önskat att det skulle ha funnits möjlighet till mera 

individuella samtal, samt att hon tyckte att de deltagare som inte var motiverade tog 

energi av henne. 

 

Malin upplevde att hon var motiverad till rehabiliteringen, men att det var svårt att ta 

till sig hela konceptet. Hon deltog inte i stresshanteringsgruppen eftersom hon led av 

positiv stress. Gruppsamtal hade hon provat men tyckte inte att det var någon 

behandling för henne.  

Det som upplevdes vara av störst betydelse för henne stresshanteringsprogrammet var 

avspänning och yoga samt att det uppdagades ett diskbråck i hennes rygg.  
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Ellen var motiverad inför rehabiliteringen. Detta eftersom hon behövde komma 

hemifrån och få egen tid. Rökavvänjning, gruppsamtal, reflekterande samtal och 

stresshantering upplevdes vara bra. Hon upplevde också att fick bra stöd av individer 

som bodde på samma flygel. Det som upplevdes ha varit av störst betydelse i 

stresshanteringsprogrammet var dock att komma hemifrån.  

 

Jessica var motiverad till rehabiliteringen eftersom hon inte mådde bra och att hon 

behövde hjälp att lära sig att sätta gränser. Hon provade det mesta i 

stresshanteringsprogrammet och upplevde att hon mådde bra utav yoga och meditation. 

Föreläsningar och sömn- rådgivning upplevdes också vara bra. Hela konceptet med mat, 

luft och aktiviteter gjorde att hon upplevde att hon aldrig hade varit så pigg. Det som var 

av störst betydelse för henne var reflekterande samtal och stressgruppen.  

 

Kvinnornas livssituation efter deras rehabilitering 
 

Berta studerar i dagsläget på Komvux och har sökt nytt jobb. Hon har klivit ur sitt 

gamla förhållande och hittat kärleken. Hon är mer fysiskt aktiv än tidigare genom 

promenader med sin hund. Österåsens tankesätt finns i bakhuvudet, när det gäller kost 

och fysiska aktiviteter. Hon känner att hon haft stor hjälp av Österåsens Hälsohem och 

vet inte hur hennes situation skulle ha sett ut i dag annars. Säger själv att hon med deras 

hjälp ändrat sin livssyn.  

 

Karin har i dagsläget tagit uppehåll från sitt arbete. Hon är halvtidssjukskriven och 

praktiserar på en annan arbetsplats. Till hösten måste hon bestämma sig för hur hon ska 

gå vidare. Hennes familjesituation är densamma och kommer att så förbli.  

Utifrån detta har hon ändrat inställning, accepterat situationen och känner nu att hon har 

ett egenvärde. Hon känner sig dock inte helt återställd och anser att det är en lång väg 

tillbaka.  

Marie är idag halvtidssjukskriven, och arbetstränar två eftermiddagar i veckan. 

Familjen ser ut som tidigare, med undantag av att ett barn flyttat hemifrån. Hon är mer 

medveten nu om kosten även om hon kunde mycket av det redan innan. Känner sig 

stärkt inom familjen och kan hantera stress på ett annat sätt nu efter rehabiliteringen.  
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Malin arbetar nu heltid inom samma yrke som innan rehabiliteringen. Arbetsmomenten 

är fortfarande ensidiga och går ej att påverka. Hon har fått ytterligare ett barn, med hjälp 

av medicinsk behandling. Malin har förändrat sitt synsätt på kost och motion vilket gör 

att hon rör sig mer och tänker på vad hon äter. Hon tar också mer tid för sig själv. 

Väntar på en eventuell operation.  

 

Ellen har idag samma yrke och sysselsättningsgrad som tidigare. Hon har kommit till 

insikt om att hon själv är ansvarig för sitt mående och att hon behöver stöd och hjälp i 

detta. Hon har blivit bättre på att sätta gränser och försöker att inte lägga ner energi på 

det hon inte kan påverka. Nu ger hon sig själv egentid, och är införstådd i att det är en 

förändringsprocess som tar lång tid. Ellen är fortfarande hyfsat fysiskt aktiv och har 

slutat att röka men inte gått ner i vikt. Hon upplever själv att hon känner sig lugnare, 

samt att barnen också är lugnare.  

 

Jessica har idag samma yrke som tidigare, men jobbar nu deltid och är sjukskriven 

 25 %. Hon har som mål att gå upp i tid och jobba som vanligt igen. Jessica kom till 

vissa insikter vid rehabiliteringen som har förändrat hennes livssituation.  

I dagsläget är hon ensamstående, mer fysiskt aktiv och har börjat springa för att det sägs 

vara bra. Jessica är rädd för att hamna i samma situation som tidigare, men anser sig ha 

fått verktyg så att hon vet hur hon ska jobba med det.  

 
 
RESULTATANALYS 
 
Livssituation före rehabilitering 
 
Alla kvinnor vi intervjuade jobbade heltid, varav hälften av dem inom offentlig sektor. 

Många av dem upplevde att de hade en stressig arbetssituation. Flertalet av dem nämnde 

att de kände sig otillräcklig i sitt arbete och att de kände att de hade höga 

prestationskrav som i sin tur leder till prestationsångest.  

En av dem berättar: 
 
”Stressigt jobb, ständigt ont om ti… man vill så mycket, men hinner inte med allt…” 
 
Fem av de intervjuade kvinnorna beskriver att de alla hade en jobbig familjesituation 

fast på olika sätt. Här talade de om att de kände sig många gånger otillräcklig både i 

arbets- och privat liv. 
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En av dem berättar: 
 
”Arbetssituation för stressig… svårt att sätta gränser, … stora barn kan också föra med 
sig bekymmer” 
  

En annan av dem säger: 
”Arbetssituationen var bra… privata livsstil som var extra ansträngt… Privata jag –
även mitt arbetsjag.” 
 
Ytterligare en av dem säger: 
”Egen företagare… inte släppa visst ansvar… sjukskriven… stressrelaterat… 
  sambo och barn… stressituation… arbete… privatliv…” 
 
 
Hälften av kvinnorna var innan rehabiliteringen fysiskt aktiv och två av dem var inte 

det. Den sjätte kvinnan uteslöt sitt svar angående detta. Tre av kvinnorna var 

heltidssjukskriven, två av dem i perioder och en av dem vid behov. 
 

 
Stresshanteringsprogrammets betydelse 
 
Större delen av kvinnorna upplevde att reflekterande samtal hade varit av störst 

betydelse i deras rehabilitering. Det som genomgripande för dessa kvinnor har varit till 

hjälp i dessa samtal är att de upplever att de kommit till insikt med hjälp av gruppens 

medlemmar.  

Man kände också att man inte av ensam om att ha problem, utan att man kunde dela och 

hjälpa varandra utan att känna att någon tittade snett på en. 

 

En av dem säger: 

 ” Var med i reflekterande samtal både i grupp och enskilt… fick träffa andra i liknande 
situation… stressgrupp… det var ett visst stöd i det… jag var inte den enda med dessa 
bekymmer. Det var bra... gav mycket” 
 
En annan säger: 
” Reflekterande samtal väldigt nyttigt… dela med sig av egna erfarenheter. 
Grupptillhörighet…”  
 
Den sjätte kvinnan upplevde att yoga och avspänning hade varit av störst betydelse. 

Denna kvinna ansåg inte att hon led av negativ stress, och tyckte därför inte att 

reflekterande samtal och gruppterapi var något som kunde hjälpa henne. 

 Däremot hittade hon med hjälp av just yoga och avspänning verktyg att hantera sitt 

monotona arbete. 
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Hon säger: 

” skiftgång, ensidig arbete, går ej att påverka…” 
 
 
Livssituation efter rehabilitering 
 
Alla kvinnor känner att de efter vistelsen på Österåsen ändrat sitt synsätt i många 

avseenden och fått verktyg att hantera stressade situationer. 

Tre av de sex kvinnorna har idag samma yrke som innan rehabiliteringen och jobbar 

heltid igen, medan en av dem arbets- tränar på en annan arbetsplats.  

En av dem beskriver: 

”Samma jobb… 100 % nu… efter barnledighet…” 

 
 
 
Två av de sex intervjuade kvinnorna har bytt yrke efter rehabiliteringen. En av dem är 

sjukskriven på 25 %, men har som mål att jobba heltid så småningom inom samma 

yrke. 

 

En säger: 
” Jobbar 75 % … sjukskriven 25 %… mål att gå upp och jobba som vanligt… 
Blodtrycket… inget att göra nåt åt…vill inte halka tillbaka, men väldigt lätt att göra 
det… tar på mig för mycket på jobbet och hemma… har verktyg… vet vad jag kan jobba 
på…” 
 
 
En av dem berättar: 
 
 ”Halvtidssjukskriven… praktik på eftermiddagarna … hösten … måste bestämma” 
 

En annan av dem berättar: 

 ”Sökt nytt jobb… pluggar på Komvux… mycket positivt sedan Österåsen” 

 

Två av kvinnorna har efter vistelsen på Österåsen förändrat sin familjesituation.  

De menar att de kommit till insikt över att de själva är ansvariga över hur de mår, och 

att det bara är dem själv det hänger på för att förändra sin livssituation. 

 

En av dem säger:  
”Ensamstående idag… kom till vissa insikter…” 

En annan berättar: 

 ”Klivit ur… hittat kärleken… Allt är positivt”   
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Alla kvinnorna prioriterar mer tid för sig själv nu, vilket de inte gjorde före 

rehabiliteringen. Här talar kvinnorna om att de fått mer insikt i vad som är deras 

problem och att de inte kan finnas till hands för alla andra, utan att de måste tänka mer 

på sig själv men att de behöver mycket hjälp och stöd i det. 

 
En av kvinnorna säger: 
 

”Hantera stress… jobba mest med… hitta avslappning under dagen… Jag kan inte vara 

alla till lags hela tiden… viktigt med egen tid för mig själv… gå in i 

utmattningsdepression ta lång tid… jobbade över mina lagrade resurser… svårt att 

jobba sig tillbaka.” 

En annan av dem berättar: 

”Snurrar runt en massa sorger... vara objektiv… skönt att prata med andra… känner 

egenvärde. Tar ett tag… hjärnan läkt ihop… lång väg hit… lång väg tillbaka.” 

 

Majoriteten av kvinnorna upplever sig också vara mer fysiskt aktiv i dagsläget efter 

rehabiliteringen på Österåsens hälsohem. De har efter vistelsen på Österåsens hälsohem 

insett betydelsen av att äta rätt kost, samt att man mår bra av att röra sig regelbundet.  

En av dem berättar: 

” mer fysiskt aktiv nu… promenader… springa … ska vara bra… behöver springa av 

mig…hund… promenader… rör mig mer…” 

 
En annan av dem säger: 
 
”Viktigt att röra sig… promenader mår min kropp bäst av… rör mig mer… tänker på 
maten… ta tid till mig själv” 
 
 
 
METODDISKUSSION  
 
Studiens syfte var att beskriva vilka delar i stresshanteringsprogrammet vid Österåsens 

hälsohem, som upplevdes ha varit av störst betydelse i rehabiliteringen för kvinnor 

mellan 30-50 år med stressrelaterade problem.  
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 Då vi ville få fram kvinnornas upplevelse av stresshanteringsprogrammet visade sig 

kvalitativa telefonintervjuer med öppna frågor vara ett bra metodval. Vi upplever själva 

att vi fick en djupare förståelse för upplevelserna som kvinnorna hade. Olsson & 

Sörensen (2001) beskriver också att kvalitativa metoder har som syfte att skapa djupare 

förståelse.   

Patel och Davidsson (2003) menar också att kvalitativ forskning inriktar sig på 

kvalitativa intervjuer vid datainsamlingen och vid tolkningen av analysen.  

 

Vi valde att börja analysera och tolka materialet i nära anslutning efter att varje intervju 

avslutats. Analysen och tolkningen utgick ifrån hermeneutikens synsätt där delar och 

helheter sattes emot varandra för att försöka förstå kvinnornas situation och 

erfarenheter. De delar vi kom fram till satte vi sedan i relation till varandra så att vi 

kunde få en teori hur kvinnorna upplevde helheten. Detta tyckte vi var ett bra sätt att nå 

fram till de teorier vi har fått fram. Hartman (1998) menar också att för att uppnå en 

analytisk induktiv teori, så måste olika kategorier sättas emot varandra. En annan fördel 

vid analysen och tolkningen var att vi gjorde dessa i nära anslutning efter intervjuerna.  

 

Eftersom en av oss förde anteckningar och därmed inte hann skriva ner allt ordagrant 

vad kvinnorna sade under intervjun, så kunde vi ha missat saker som kvinnorna hade 

sagt. Tillsammans kunde vi skriva ner intervjuerna mera fullständigt och diskutera vad 

kvinnorna egentligen menade och sa, eftersom vi båda hade hört samtalet och hade 

samtalet i gott minne. Detta var då ett sätt att minimera risken för att förlora viktiga 

upplevelser hos kvinnorna och därmed vårt resultat av studien.  

 

Att vi båda deltog vid intervjuerna varvid en av oss antecknade och den andre ställde 

följdfrågor, anser vi ha berikat studien eftersom det inte användes en bandspelare vid 

intervjuerna. Detta gjorde att vi kunde koncentrera oss på varsin uppgift. En annan sak 

som anses ha berikat studien, är att vid analysarbetet av intervjutexterna så var vi båda 

samstämmiga i vår tolkning. 

 

I en av intervjuerna var svaren fåordiga, vilket kan ha att göra med att vi var ovana att 

göra kvalitativa intervjuer. Det kan också ha varit kvinnans sjukdomsbild som bidragit 

till detta. Vi befarade redan innan studiens början att dessa kvinnor skulle vara sköra. 

Detta visade sig också vara riktigt.  
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När vi tog den första kontakten med de två första kvinnorna för att bestämma dag och 

tid för intervjun, var dessa kvinnor reserverade och ifrågasatte om en återkoppling till 

Österåsens hälsohem skulle ske. Kvinnorna framförde även att de inte ville att en 

bandspelare skulle användas. Detta trots att vi informerat om sekretess, anonymitet, 

avidentifiering och att materialet skulle förstöras efter studiens slutförande både 

muntligt och skriftligt.  Därför valde vi bort alternativet att använda bandspelare vid 

intervjuerna.  

 

Detta val gjordes naturligt av oss eftersom vi redan innan studien hade bestämt oss för 

att arbeta efter godhetsprincipen som Olsson och Sörensen (2001) beskriver i sin bok. 

Vi upplever därmed att vi har förhindrat att skada dessa sköra kvinnor, med att inte 

argumentera emot deras vilja.  

 

Det var en nackdel att vi inte hade möjlighet att se kvinnornas kroppsspråk, eftersom 

intervjuerna skedde via telefon. Valet av telefonintervjuer var dock nödvändigt på grund 

av det geografiska avståndet samt studiens tidsram. Om vi hade utfört intervjuerna på 

annat sätt t ex hemma hos dem, så kanske det skulle ha givit ett annat resultat. Men 

eftersom det var en hög samstämmighet mellan kvinnorna i studien så anser vi att det 

stärker vårat eget tolkade resultat.  

 

Vi upplever också att fem av kvinnorna var väldigt öppna och berättade om många 

känsliga saker. Detta kanske dessa kvinnor inte skulle ha gjort om vi hade genomfört en 

intervju med ögonkontakt, de hade då kanske känt sig mera utsatta. Vi upplever därmed 

inte att det har påverkat studiens resultat att vi använde oss av telefonintervjuer. 

 

 En ytterligare sak som var positiv i studien är att vi själva kunde göra ett strategiskt 

urval på de kvinnor som blivit rehabiliterade vid Österåsens hälsohem. Detta gjorde att 

Österåsens hälsohem i minsta mån kunde påverka studiens resultat. Denna procedur var 

dock nödvändig på grund av etiska skäl och sekretessbelagda uppgifter.  

Vi anser inte heller att det har påverkat studien att en av oss hade gjort sina tillämpade 

studier vid Österåsens hälsohem.  

Detta eftersom denne inte hade någon förförståelse av vilken del i programmet som är 

av störst betydelse. Ingen av oss hade heller någon kännedom om de kvinnor som deltog 

i studien.  
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Studien baseras på ett fåtal kvinnor och deras upplevelser som är tolkade av oss 

författare. Tolkningar kan göras olika av olika människor, vilket vi tycker är viktigt att 

påpeka. 

 

Validitet  
 
Enligt Olsson & Sörensen (2001) innebär validitet ett instruments förmåga att mäta det 

som skall mätas. Vi anser att validiteten är hög i denna studie eftersom vi själva 

upplever att vi har nått en hög förståelse utifrån vårt val av metod.  

 
RESULTATDISKUSSION 
 

Studiens syfte var att undersöka vilka delar i rehabiliteringsprogrammet på Österåsens 

hälsohem, som varit av störst betydelse för kvinnor med stressrelaterade problem i deras 

rehabilitering. Studien bygger på upplevelser ifrån endast sex kvinnor. Trots det låga 

antalet av kvinnor anser vi dock själva att frågeställningarna och syftet lyckats besvarats 

i denna studie.  

 

Studien visar att fem av sex kvinnor upplevde att reflekterande samtal varit av störst 

betydelse i deras rehabilitering. Kvinnorna upplevde på olika sätt att stresshantering och 

mental träning var av betydelse i deras rehabilitering. Alla kvinnorna i studien var 

positiva till att få stöd från andra deltagare i gruppen. I en artikel beskriver Olsson 

(2003) att en kognitivt beteendeinriktad gruppbehandling och en kurs i mental träning är 

en utmärkt behandlingsform vid utmattningssyndrom. 

 Detta för att den effektiviserar copingprocessen och ger ett psykosocialt stöd i 

rehabiliteringen. Olsson och Pettit (1999) förklarar att coping är ett invant sätt att 

hantera problem, uppgifter, stress, svårigheter och sjukdom. Gullacksen (1998) 

beskriver att vad som händer innan och det som påverkar valet av copingstrategi är 

viktigt, det vill säga själva bedömningsprocessen. Här är det genom individens egen 

bedömning av situationen eller händelsen av stressfaktor som avgör vilken betydelse 

den får och valet av strategi. Denna bedömningsprocess sker i två steg, där det första 

steget är att individen skapar en förståelse av den situation som blivit svårhanterlig. 

 I det andra steget avgör individen vilka materiella, fysiska, psykologiska och sociala 

resurser denne kan mobilisera för att hantera situationen.  
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 Perski (2004) beskriver i sin artikel att det kan vara till stor hjälp att träffa andra 

personer med samma problem, och att en handledd gruppverksamhet där man 

gemensamt diskuterar sina stressproblem är mycket värdefullt. Detta eftersom den 

kognitiva inriktningen i denna grupp kan vara till stor hjälp för att få en koppling mellan 

hur man har levt och det sjukdomstillstånd som blivit konsekvensen. Kvinnorna i denna 

studie beskriver också att det var bra att få träffa andra i samma situation och att 

tillsammans med dem få diskutera och även få synpunkter om sig själv.  

 

House (1981) beskriver också i sin artikel att socialt stöd är en av de viktigaste 

copingstärkande faktorerna. Efter genomförd studie kan vi i enlighet med Perski (2004), 

Olsson (2003) och House (1981) påvisa att detta stämmer på dessa kvinnor i vår studie.  

 

Vi tolkar det som att kvinnorna genom dessa samtal har kommit till insikt om vad som 

är problemet och skaffat sig verktyg för att kunna förändra eller hantera situationer. 

Genom att diskutera med andra i samma situation har de fått insikt och andra 

värderingar om sig själv samt hjälp att komma vidare i sin rehabiliteringsprocess.  

 

Några av kvinnorna framförde att de hade önskat fler individuella reflekterande samtal. 

Detta tycker vi påtalar hur viktigt det är att den remitterande läkaren skriver remissen på 

ett utförligt sätt så att individens behov kan kartläggas redan vid 

behandlingsöverenskommelsen. Detta ökar då möjligheten för att rätt behandling och 

rehabilitering kan ges. Enligt FoU rapport 2004: 6 är det också viktigt att göra en 

noggrann kartläggning av hela livssituationen, för att få ett rättvisande underlag för 

vilken behandling som behövs.  

 

En av kvinnorna deltog inte i stresshanteringsgruppen men hade provat på gruppsamtal, 

vilket hon inte upplevde som en behandling. Denna kvinna upplevde att yoga och 

avspänning hade varit av störst betydelse. Detta tror vi beror på att hon inte kunde 

påverka sitt arbete som var ensidigt. Vi menar då att yoga och avspänning hjälpte henne 

att hitta nya vägar, lugn och trygghet i hennes strategier att hantera situationerna.  

Krakulis och Schenström (2001) beskriver också i sin bok att avslappningsövningar är 

viktiga stressförebyggare eftersom de hjälper individer att varva ner, göra sig av med 

spänningar och att bli mer stresstålig. 
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Alla kvinnorna var motiverade att rehabiliteras vid Österåsens hälsohem men en av dem 

hade svårt att ta till sig hela konceptet. Målsättningen med rehabiliteringen som bedrivs 

på Österåsens hälsohem är att ha en sjukdomsförebyggande rehabilitering där en 

livsstilsförändring är nödvändig. 

 Därför är motivation för en livsstilsförändring viktig att ha för att lyckas med sin 

rehabilitering. Ekberg (2000) menar också att just motivationen är avgörande för att 

lyckas med ett bra resultat.  

 

Individerna som kommer till Österåsens hälsohem har själv bestämt om dom vill delta i 

detta rehabiliteringsprogram och har skrivit på en behandlingsöverenskommelse, vilket 

vi anser ge dem en större förutsättning för att lyckas med sin rehabilitering. 

 

Dessa kvinnors livssituation liknar i stort varandras innan rehabiliteringen. Samtliga 

kvinnor arbetade heltid och oavsett vilket civilstånd de hade, så kunde vi se ett mönster 

av att alla kvinnorna hade svårt att kombinera arbets- och privatliv. Krauklis & 

Schenström (2001) beskriver att vår tids förändrade könsroller medför att kvinnor ofta 

känner sig splittrade mellan familje- och arbetsliv. Även om hemarbetet delas lika 

mellan man och kvinna så är det ofta den dubbelarbetande kvinnan som bär ansvaret för 

barn och hushåll. Folkhälsorapporten (2005) beskriver att när livsvillkoren förändras så 

får många svårt att kombinera privat- och arbetsliv, vilket leder till ökad stress som i sin 

tur leder till ökad risk för sjukdomar som t.ex. utmattningssyndrom. Detta tycker vi 

också att vi kan se i denna studie. 

 

 

Alla kvinnor har efter avslutad rehabilitering ändrat familj och arbetssituation. De har 

alla kommit till insikt, om än på olika sätt till vad de skall förändra för att kunna hantera 

den situation som har varit jobbig. Flertalet av kvinnorna uttryckte att de kommit en bra 

bit på väg med sin förändringsprocess, men att det tar lång tid att komma tillbaka. Orth-

Gomèr & Perski (1999) beskriver att det är svårt och tar lång tid att förändra en livsstil 

eller vana. 

De menar att det är flera stadier som en individ måste ta sig igenom, innan denne lyckas 

med att förändra sin livsstil. Återfall till sin ”gamla vana” förekommer också ibland. 

En av dessa sex kvinnor säger sig vara rädd att hamna i samma situation som tidigare 

och en annan av dem har ej tagit beslut om sin fortsatta arbetssituation. 
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Detta tycker vi styrker Orth-Gomèr & Perski (1999) påstående om att det är jobbigt och 

tar lång tid att förändra sin livsstil och sina vanor. 

De beskriver också svårigheterna med att vara mogen för förändringar som gäller 

ohälsosamma vanor och att det finns fem olika stadier för att kunna förändra en ovana. I 

första steget har inte individen bestämt sig för en förändring, nackdelarna överväger 

fördelarna med en förändring. I andra stadiet är individen medveten och har 

funderingar att förändra ovanan. Stadium tre innebär att individen har förberett en del 

förändringar, men inte genomfört dessa.  

 

 I det fjärde stadiet genomförs handlingen som leder till att beteendet slutar. Detta 

stadium är väldigt ansträngande för individen, tid och energi behövs för att klara av det. 

Sista stadiet är att förhindra ett eventuellt återfall. Om individen lyckas förhindra ett 

återfall i sex månader så kvarstår denne i detta stadium. Om återfall sker är det inte 

ovanligt att individen provar att förändra sina ovanor igen (Orth-Gomèr & Perski 1999). 

Eftersom behandlingsprogrammet inom ”Primåsen” omfattar två år så ser vi det som en 

stor fördel för alla som kommer till Österåsens hälsohem att lyckas. De har ju dessutom 

stödpersoner på hemmaplan som kan stötta dem igenom dessa stadier.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi att vi kan se ett samband mellan reflekterande samtal och 

en återgång till arbete eller annan sysselsättning för fem av kvinnorna. För den sjätte 

kvinnan kan vi se ett samband i den del hon upplevde vara av störst betydelse och en 

återgång till sitt tidigare yrke. 

Vi drar därför slutsatsen att stresshanteringsprogrammet som bedrivs vid Österåsens 

Hälsohem har varit ett bra koncept för en lyckad rehabilitering för dessa kvinnor.  

Flertalet av kvinnorna uttryckte att det var svårt att välja ut en del som varit av störst 

betydelse i stresshanteringsprogrammet. De menade att hela konceptet var en bra 

kombination med kost, motion, stresshantering etc. och att dessa i kombination hjälpte 

dem att lyckas i sin rehabilitering. Det var därför svårt för dem att välja ut en speciell 

del av programmet. Vid eftertanke av dem och vid vår analys kunde vi dock se ett 

mönster på vad som varit av störst betydelse. Lisspers et al (2005) beskriver i sin studie 

vikten av att göra små förändringar inom många livsstilsområden, än stora förändringar 

inom ett fåtal områden. Detta tycker vi också att kvinnorna uttrycker i vår studie.  
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Vår studie visar i likhet med FoU 2005: 1 att stresshanteringsprogrammet förbättrat 

individerna i flera avseenden. I denna rapport påvisar också författarna att det inte 

bedrivits tidigare forskning eller utvärderingar av stresshanteringsprogram och att de få 

studier som gjorts i dagsläget inte kommit fram till något slutresultat.  

Studien är en av de få som utvärderat behandlingsinsatser på utmattningssyndrom.  

Vi tycker därför att det är befogat med fortsatt framtida forskning på behandlingsresultat 

för stresshanteringsprogram, eftersom stressrelaterade problem är ett så stort problem 

som berör oss alla i samhället. 
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Bilaga 1 

ORDLISTA 

 

Metaboliskt syndrom – Efter, mitt, mellan eller om: Födans omvandling i ämnes- eller 

matspjälkningen. 

 

Obesitas- Fetma, fettsot 

 

Hyper – Över, i överkant, ökad 

 

Lipedimi – ökad fetthalt i blodet 

 

Toni – Onormalt ökad spänning i muskler eller artärer som ger högt blodtryck 

 

Insulin – Hormon i form av ämne som kontrollerar sockeromsättningen i kroppen 

 

Resistans – Motståndskraft 

 

Manifest – Uppenbar, tydlig och påvisbar 

 

Diabetes – vatten som genomgående rinner tvärs igenom kroppen vilket ger en ökad  

                    urinmängd och törst.  

 

Muskulosskeletal – Muskel, skelett 

 

Fibromyalgi – Tråd, muskelsmärta 

 

Rematoid artrit – Ledgångsreumatism, ledvärk 

 

                                                                                                

Syndrom – en grupp samtidiga symtom.                                                 (Lindskog, 1999)



 

 
Bilaga 2 

 2001-02-05  
 

Stresshanteringsprogram – Österåsens Hälsohem  

Programmet anpassas individuellt eller för grupp (t ex arbetsplatser)  

Del I  Kartläggning/Analys  Individuell hälsoprofil 
Motivationssamtal  

 
Personlig överenskommelse  Livstilens betydelse  

Del II  Stresskunskap  
Stressprofil Självkännedom 
Positiv och negativ stress 
Stressreaktioner  

Del III  Smärta  Smärtfysiologi Psykisk och 
fysisk smärta 
Spänningsbesvär  

Del IV  Sömn  God sömn Ljusets 
betydelse  

Del V  Mental träning  Hjärnan - bildmaskinen 
Analysera tankemönster 
Tankens kraft 
Avspänningsmetoder 
Meditation Skapa 
målbilder  

Del VI  Ha det bra med Dig själv och 
andra  

Kommunikation 
Självuppfattning 
Självförtroende Attityd - 
förhållningssätt  

Del VII  Handlingsplan  Att hantera stress Livsmål  
 
Postadress Gatuadress Telefon Telefax  
881 91 SOLLEFTEÅ ÖSTERÅS 0620-230 90 0620-230 24 



Bilaga 3 

 

 
 

 
 

Hej! 
 
 
Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som studerar Rehabiliteringsvetenskap 120p. 
Nu är vi inne på den sista terminen av denna utbildning, där det ingår att skriva ett 
vetenskapligt arbete,10p. Vi har valt att skriva om stressrehabiliteringsprogrammet på 
Österåsens hälsohem.  
 
Vi har som avsikt att intervjua ca 6 stycken kvinnor med stressrelaterade problem och 
som ingått i erat stressrehabiliteringsprogram. Vårt syfte med studien är att undersöka 
vilka delar i stressrehabiliteringsprogrammet som kvinnorna upplever ha varit mest 
betydelsefull för att ändra sin livsstil. 
 
Målgruppen är kvinnor 30-50 år med stressrelaterade problem som ingått i ert 
stressrehabiliteringsprogram och är färdigrehabiliterade hos er. 
 
Vi behöver nu er hjälp att komma i kontakt med ca 10-15 stycken kvinnor enligt 
ovanstående beskrivning. Efter att vi erhållit namn och adressuppgifter kontaktar vi 6 
stycken av dem för ytterligare information. 
 
Med vänliga hälsningar Inger och Catharina. 
 
 
Inger Hedin                                                                    Catharina Ledin 
Lövåsvägen 10                                                                Hullsta 310 
88041 Edsele                                                                  88135 Sollefteå 
Tel: 0623-20333                                                             Tel: 0620-16425 
Mob: 070-5418436                                                         Mob: 070- 5310988 
E-mail: hedin8@hotmail.com                                         E-mail: catharinal@telia.com
 
 
 
 

mailto:hedin8@hotmail.com
mailto:catharinal@telia.com


 
Bilaga 4 

 
 
 
Till Dig som har deltagit i stressrehabiliteringsprogrammet på Österåsens 
hälsohem! 
 
Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som studerar Rehabiliteringsvetenskap. Nu är vi 
inne på den sista terminen av denna utbildning, där det ingår att skriva en C-uppsats 
inom rehabilitering. Vi har valt att skriva om hur kvinnor med stressrelaterade problem 
upplevt stressrehabiliteringsprogrammet vid Österåsens hälsohem.  
 
För ett tag sedan fick Du en förfrågan av Österåsens hälsohem om Du kunde tänka Dig 
att delta i vår studie. Därför vänder vi oss nu till Dig! 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka delar i rehabiliteringsprogrammet som Du 
upplevt ha varit mest betydelsefull för att ändra livsstil. 
Studien genomförs inom ramen för Rehabiliteringsvetenskap 120 p vid 
Mittuniversitetet. Vi har därmed ingen samverkan med Österåsens hälsohem. 
 
För Dig innebär vår undersökning att Du kommer att intervjuas angående: 
• Rehabiliteringsprogrammets betydelse 
• Livsstilsförändringar 
• Nuvarande sysselsättning/situation 
 
Vi har tänkt oss att genomföra en telefon intervju under (vecka 19-20). Du kan när som 
helst avbryta intervjun utan att ange skäl eller låta bli att svara på enskilda frågor. Du 
kommer naturligtvis att vara anonym och avidentifieras i uppsatsen. Denna studie 
kommer därför inte att påverka dina framtida kontakter med Österåsens hälsohem. 
 
Med vänliga hälsningar Inger och Catharina. 
 
Har Du några frågor så kan Du när som helst ta kontakt med oss! 
 
Inger Hedin                                                                    Catharina Ledin 
Lövåsvägen 10                                                                Hullsta 310 
88041 Edsele                                                                  88135 Sollefteå 
Tel: 0623-20333                                                             Tel: 0620-16425 
Mob: 070-5418436                                                         Mob: 070-5310988 
E-mail: hedin8@hotmail.com                                         E-mail: catharinal@telia.com
 
 
 
 
 

mailto:hedin8@hotmail.com
mailto:catharinal@telia.com


 
Bilaga 5 

 
Intervjuguide 
 
Livssituation 
 
Beskriv din livssituation innan din vistelse på Österåsens hälsohem 
• Hur var din arbetssituation? 
• Hur såg din familjesituation ut? 
• Utövade du några fritidsaktiviteter? 
• Var du sjukskriven? 
 
Rehabilitering och rehabiliteringsprogrammet 
 
• Kom du till Österåsens hälsohem på eget initiativ eller på någon annans, t.ex. 
läkare eller arbetsgivare? 
• Var du motiverad själv att ändra din livsstil?  
• Hade du andra behandlingar eller rehabiliterande åtgärder på sidan om 
rehabiliteringsprogrammet?  
• Vilken av delarna i rehabiliteringsprogrammet har varit av störst betydelse för 
dig för att ändra din livsstil? T.ex. massage, reflekterande samtal, mental träning, 
meditation, avspänning. 
•  Hur upplevde du de olika delarna av programmet?  
 
 
Livssituation efter avslutad rehabilitering 
 
Beskriv din livssituation efter din vistelse på Österåsens Hälsohem 
• Hur är din arbetssituation idag? 
• Hur ser din familjesituation ut? 
• Utövar du några fritidsaktiviteter? 
• Är du sjukskriven?  
• Har du ändrat din livsstil? 
• Har du återgått till arbete eller annan sysselsättning? 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 6 

 
 
 
 
 
Nyckelområde 2 kvinna 6 Meningsbärande enhet Kondencerad form 
Vilka delar i 
rehabiliteringsprogrammet 
upplever du ha varit av störst 
betydelse för din 
rehabilitering? 

Motiverad för att jag inte 
mådde bra... för att lära sig 
sätta gränser... mådde bra 
av yoga och meditation... 
provade det mesta... Var 
med i reflekterande samtal 
både i grupp och enskilt... 
andra i liknande situation... 
stressgrupp... visst stöd i 
det....inte den enda. 
bekymmer. Var bra gav 
mycket. Pratade mycket 
vid promenader utan 
personal....man kanske inte 
har så stora bekymmer... 
lyckligt lottad ändå... 
Sömnrådgivning 
föreläsningar... bra med 
råd. Skönt att komma 
hemifrån och få egen tid... 

En kvinna som genom 
grupp och enskilda 
reflekterande samtal har 
fått hjälp genom fått 
redskap att komma till 
insikt och att säga nej samt 
att sätta gränser.  

Tema undertema konklusion 
Genom reflekterande samtal 
i grupp och enskilt komma 
till insikt om att inte vara 
ensam med problem samt i 
hur man sätter gränser 

Reflekterande 
samtal/mental träning – att 
sitta i samma båt. 
Komma till insikt med 
hjälp av andra i samma 
situation 

En kvinna som genom 
reflekterande samtal i 
grupp och enskilt kommit 
till insikt i hur hon skall 
hantera sina problem 
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