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Man får alltid höra om man gjort något fel, men inte när man gjort någonting rätt.  
Så då vet man ju egentligen inte…man vet bara när man gör fel, när något inte kommit fram 
snabbt nog.  
 
Intervju 55-årig kvinna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack 
 
Ett stort tack till alla respondenter som velat dela med sig av sina erfarenheter och 
tankar kring stress och stresshantering. Era personliga reflektioner och kommentarer 
ger detta arbete mer liv och kraft.   
 
Tack också till alla på Previa, region Stockholm, som hjälpt mig på olika sätt att 
komma framåt i detta uppsatsarbete. Sist men inte minst, tackar jag min handledare 
Ingemar Torbjörn.  
 
 
Karin Folkar 
 
Stockholm den 6 juni 2006 
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Kognitiv beteendeterapeutisk behandling av stress  
på individ- och organisationsnivå.  

 
 

Karin Folkar 
 

Denna kvalitativa studie undersöker långvarig effekt (0,5- 1 år efter avslutad 
behandling) av KBT-stresshantering i grupp för 12 individer med arbetsrelaterade 
stressymtom, utförd på Previa, region Stockholm, mottagning: Gullmarsplan, våren 
och hösten 2005. Studiens syfte var att utvärdera dessa individers individuella 
upplevelser och tillämpningar av kursens stresshanteringsmetoder, grad av 
reducering av stressbeteende ett halvår respektive ett år efter kursavslut, samt att ta 
del av dessa individers erfarenheter av utlösande stressfaktorer i arbetslivet. 
Studien hade vidare som syfte att undersöka hur stress kan motverkas i arbetslivet 
på ett tidigt stadium utifrån kognitiva och beteendeterapeutiska 
tillämpningsmetoder som beteende- och konsekvensanalys.  
 
Studiens resultat visade att utlösande faktorer för stressymtom var för höga krav i 
arbetet och bristande resurser, brist på anpassad feedback från ledning, 
omorganisationer och stressande situationer i privatlivet. Respondenterna var 
genomgående nöjda med Previas stresshanteringskurs och upplevde generellt sett 
att de fått ökad medvetenhet om eget stressbeteende och hur stressen kan minskas 
utifrån alternativa tankar och beteende. De flesta av respondenterna hade inte 
fortsatt arbeta på egen hand med de stresshanteringsmetoder som ingick i Previas 
stresshanteringskurs efter kursavslut och efterfrågade uppföljning av kursen (som i 
dag inte erbjuds). Studien mynnar ut i rekommendationer och 
utvecklingsmöjligheter avseende pro-aktiv stresshantering på organisationsnivå 
utifrån kognitiva och beteendeterapeutiska metoder.  
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1. Introduktion 
 
Den sammanlagda kostnaden för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsstöd i Sverige var i 
april i år 8.6 miljarder kronor (Dagens Nyheter, 2006-05-20). Det är framförallt de 
långa sjukskrivningarna som är kostsamma, trots att man nu sett att antalet sjunkit. Det 
minskade antalet sjukskrivningar innebär dock inte att de långtidssjukskrivna börjat 
arbeta igen, utan är snarare ett resultat av att förtidspensioneringarna ökat. Det har 
således skett en överlappning från sjukskrivningar till förtidspensioneringar (Astvik, 
Mellner & Aronsson, 2006).  
 
De höga kostnaderna för sjukskrivningarna har lett till en utbredd forskning inom 
stressrelaterade sjukdomar kopplat till arbetsmiljö. Det finns idag ett flertal studier och 
utredningar om stress, dess uppkomst, effekter och hur stressymtom kan behandlas. 
Infallsvinklarna kring stress är många eftersom orsakerna bakom förhöjd stressnivå kan 
ha flera dimensioner. Ofta är det en kombination av många olika faktorer i livet som 
bidrar till förhöjda stressnivåer, i privat- och arbetslivet.  
 
I dagens arbetsliv ställs allt högre krav på individen att prestera bättre och bättre på 
grund av färre resurser och personal (Widmark, 2005). Omorganisationer och 
nedskärningar har följts åt vid konjunkturnedgångar, i syfte att rationalisera 
arbetsuppgifter (och för organisationens överlevnad). Många arbetsuppgifter är idag 
lagda på entreprenad för att centralisera och effektivisera arbetsplatser. Det har lett till 
ökade krav på att medarbetare skall vara specialiserade inom sitt område samtidigt som 
han/hon skall vara flexibel och utföra även andra arbetsuppgifter inom detta 
arbetsområde. Organisationsstrukturen på flertalet arbetsplatser har således blivit 
alltmer platt med färre hierarkier, vilket kan leda till otydliga instruktioner om hur ett 
arbete skall utföras och av vem (Abrahamsson & Andersen, 2000, refererat i Widmark, 
2005). Otydliga, ostrukturerade organisationer som inte förmedlar tydliga, 
gemensamma mål och där målen inte följs upp och utvärderas, leder till ökad stress 
(Arnetz, 2002). Medarbetarna arbetar allt hårdare och ägnar allt mindre tid för 
återhämtning, vilket i sin tur leder till att organisationens prestation sjunker i form av 
sämre konkurrenskraft och ökad ohälsa (Arnetz, 2002). Konjunkturnedgångarna leder 
till osäker anställning, höga krav och bristande inflytande, vilket ökar risken för 
sjukfrånvaro. På kort sikt lyckas företag sänka kostnaden med ca 50%, men på lång sikt 
leder nedskärningarna till svårigheter att nå långsiktiga förbättrade ekonomiska resultat 
(Jürisso, 2001).  
 
Det efterfrågas idag mer förebyggande åtgärder inom arbetslivet för att bromsa 
utvecklingen av långtidssjukskrivningarna. I dagsläget tillämpas främst interventioner 
mot stress på individnivå i form av olika stresshanteringsmetoder, för de personer som 
blivit sjukskrivna och drabbats av utmattningssymtom (Widmark, 2005). Dessa 
stresshanteringsmetoder har visat sig ge positiva resultat i form av minskade 
sjukskrivningar (Perski, 2004). I dagsläget görs dock inte stressinterventioner på 
organisationsnivå i särskilt hög utsträckning (Hasson, 2005). Det verkar således finnas 
ett behov av stresshantering med betoning på förändring av beteende, vanor och tankar, 
för den enskilda individen och ur ett organisationsperspektiv för att minska stress och 
sjukskrivningar. 
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2. Syfte 
 
Denna kvalitativa studie har som övergripande syfte att undersöka långsiktiga effekter 
avseende stressreducering hos ett antal respondenter som deltagit i KBT-
stresshanteringskurs i grupp i Previas regi, region Stockholm (Gullmarsplans 
mottagning). För att se eventuella skillnader i stressymtom relaterat till tid som passerat 
efter kursens avslut, har respondenter som avslutat kursen för ett halvår respektive ett år 
sedan valts ut. Syftet är vidare att undersöka hur stress kan motverkas i arbetslivet (på 
organisationsnivå) utifrån kursdeltagarnas egna upplevelser av utbrändhet, kopplat till 
grundläggande teorier inom stressforskning och KBT- interventioner.  
 
Eftersom det tidigare gjorts en kvantitativ utvärdering av Previas stresshanteringskurs, 
ämnar denna studie nå en djupare förståelse av kursdeltagarnas subjektiva upplevelser 
av kursen och deras individuella erfarenheter av stressymtom.  

 
 

3. Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet med denna uppsats, tillämpas följande frågeställningar:  
 
1. Vilka faktorer ligger till grund för kursdeltagarnas förhöjda stressnivå vid kursstart 
och vilka av de faktorerna kan kopplas till arbetssituationen?   
 
2. Vilka stresshanteringsmetoder har kursdeltagarna haft mest nytta av och hur har 
dessa applicerats i arbetslivet och privatlivet? I vilken grad har de arbetat aktivt med 
dessa metoder på egen hand efter kursavslut?  
 
3. Hur är gruppdeltagarnas stressnivå och allmänna livskvalitet ett halvår respektive ett 
år efter avslutad stresshanteringskurs?  
 
4. Vilka är kursdeltagarnas egna förslag till hur stressen kan minskas i arbetslivet?   

 
 

 
 

4. Teori 
 
 

4.1 Definition av stress 
 
För att kunna åtgärda stressen i privat- och arbetslivet, känns det naturligt att först 
redogöra för vad stress är och hur det yttrar sig psykiskt och fysiskt.  
 
Det förekommer idag ett antal olika begrepp på stressrelaterade symtom. De vanligaste 
är ”burnout” (utbränd), att ”gå in i väggen” och utmattningsdepression. Begreppet 
burnout har sitt ursprung från en studie på 1970-talet där den amerikanska psykologen 
Christina Maslach intervjuade ett stort antal socialarbetare i USA som upplevde att de 
blivit utbrända i sitt engagemang i arbetet med klienter. Maslach kom fram till 
framförallt tre kriterier på utbrändhetssymtom för människor som arbetar inom vården: 
emotionell utmattning, empatibortfall mot patienter och generell försämring av 
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arbetsprestation (Maslach, 1979, refererad i Socialstyrelsen, 2003). Emotionell 
utmattning definieras som upplevelser av känslolöshet, en slags avtrubbning av känslor. 
Förlust av empati yttrar sig i cynism och negativ framtidstro där inställning till den 
egna arbetsprestationen är kritisk och nedvärderande. En allmän känsla av 
otillräcklighet och självförtroende i ens profession råder. Stressforskningen har sedan 
dess behållit Maslachs tre kriterier för stress och de gäller även för andra 
yrkeskategorier.  
 
Utbrändhet som definition av stress har sedan dess utvecklats till att även inkludera 
fysisk, emotionell och mental utmattning orsakad av långvarig exponering av 
emotionellt krävande situationer (Pines & Aronson, 1983, refererad i Socialstyrelsen, 
2003). Utbrändhet ses av Edelwich och Brodsky, 1980 (refererad i Socialstyrelsen, 
2003) som en process i fyra steg där den anställde går igenom en negativ 
förändringsprocess. Det första steget präglas av entusiasm med ett starkt engagemang 
och höga förväntningar. Under steg två stagnerar de personliga målsättningarna pga. 
otillräckliga resurser och krav. I steg tre ökar den emotionella spänningen, tröttheten 
och känslan av att befinna sig under press. Slutligen i steg fyra utvecklas förändringar i 
attityd och beteende till ett cyniskt förhållningssätt och distansering till människor i 
närheten och defensiva stresshanteringsmetoder utvecklas (Cherniss, 1995, refererad i 
Socialstyrelsen, 2003).  
 
De fysiska och psykiska symtom som framkommer vid utbrändhet är: värk i kroppen, 
mag- och tarmproblem, trötthet, energilöshet, sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter minnesstörning, nedstämdhet och skuldkänslor. Symtomen 
vid utbrändhet liknar de vid depression och kronisk trötthetssyndrom. Termerna för 
utbrändhet, utmattning och stress är oklart definierade och används som benämning vid 
olika psykosomatiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2003). Socialstyrelsen föreslår i sin 
rapport (2003) diagnosen: utmattningssyndrom, som enligt författarna är ett sent skede 
av stressymtom. För att särskilja begreppen handlar utbränning om en 
utmattningsprocess som inte nödvändigtvis behöver innebära sjukskrivning. 
Utmattningssyndrom är däremot ett allvarligare tillstånd som ofta leder till 
långtidssjukskrivning. (Läs mer om de diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom 
i Socialstyrelsens rapport: ”Utmattningssyndrom: Stressrelaterad psykisk ohälsa”, 
2003).  
 
Vilka processer sker i kroppen vid stressymtom? Stressreaktioner kan ses som ett 
försök att återställa balansen när vi utsätts för påfrestningar och förändringar. Hans 
Seyle, en av stressforskningens förgrundsgestalter på 30-talet, identifierade tre 
biologiska stadier organismer går igenom vid upplevd stress: alarmfasen, 
motståndsfasen och utmattningsfasen (Seyle, 1936, 1950, ur O´Donohue, Fisher & 
Hayes, 2003). Dessa faser kallade Seyle för ”general adaption syndrome” (generella 
adaptionssyndromet). I första fasen mobiliserar organismen inre krafter för att hantera 
den nyuppkomna stressfaktorn och hjärnan arbetar för att hitta lämpliga 
handlingsstrategier som avvärjer hotfulla situationer. Vid tillfällen där vi känner oss 
hotade förbereder kroppen oss på kamp eller flykt. Vad som sker i kroppen är att det 
sympatiska nervsystemet, som är en del av det perifera nervsystemet, aktiveras. Det 
sätter igång en stressreaktion som innebär att pulsen och blodgenomströmningen i 
musklerna ökar, likaså gäller hormonutsöndring av bland annat kortisol. Samtidigt 
sjunker  matsmältningsaktiviteten  (Lundberg & Wentz, 2005).  
 
Om fortsatt exponering för stressfaktorn sker, ökar organismens motståndskraft för 
sjukdomar, men på lång sikt minskar den. I utmattningsfasen bryts motståndet ner och 
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organismen blir sårbar för sjukdomar (Seyle, 1936, 1950, ur O´Donohue, Fisher & 
Hayes, 2003). När kroppen inte behöver arbeta på högspänn längre, återgår kroppen till 
ett viloläge med hjälp av det parasympatiska systemet. Om vi hamnar i en hotfull 
situation vi känner vi inte kan hantera, skapas en uppgivenhetskänsla och det 
parasympatiska systemet tar över. Det leder till en ständig återuppbyggnad av kroppen 
utan att någon större resurs förbrukas. I det läget får vi ett ökat behov av energitillskott 
och vårt tröstbehov ökar av sötsaker, etc. Bristen på energi leder ofta till behov av att 
vara ensam och att inskränka sociala kontakter. En stark känsla av trötthet, ledsamhet, 
sorg och depression blir alltmer påtaglig (Socialstyrelsen, 2003). Inom 
stressforskningen har det konstaterats att det framförallt är bristen på återhämtning från 
stress som framkallar stressymtom (Theorell, 2003). 
 
 
 

4.2 Stress: uppkomst och vidmakthållande 
 
 

Individnivå 
 
Stress framkallas och vidmakthålls av biologiska, psykologiska, sociala och 
miljömässiga faktorer (O´Donohue, Fisher & Hayes, 2003). På 70-talet konstaterade 
hjärtforskarna Friedman och Rosenman att vissa människor drabbades av hjärtinfarkt 
oftare än andra. Dessa personer hade gemensamma personlighetsdrag och majoriteten 
tillhörde typ-A personlighet, som karaktäriseras av aggressivitet, tävlingsinstinkt, 
otålighet och perfektionism (Quick, Quick, Nelson & Hurrell, 1997).  Forskarna hade 
hittat ett mönster av beteenden som visat sig leda till ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Denna typ-A personlighet har även visat sig korrelera med stressymtom 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Typ A-beteende grundar sig till stor del i bristande 
självkänsla, en otillräcklighetskänsla, som kompenseras med hög prestation, kontroll, 
otålighet, irritation och upplevd tidspress. Graden av arbetsprestation blir måttet på det 
egna självvärdet. Det är dock inte är fel att ha höga krav på sig själv, eller att vara 
tävlings- och konkurrensinriktad. Det är när dessa karaktärsdrag eller beteenden tar 
överhanden och blir ohälsosamma för individen, som risken för stressymtom eller 
utmattning ökar (Jürisso, 2001). 
 
Även neurotisk personlighet (introvert, depressivt beteende) har kunnat kopplas till 
utbrändhet (Jürisso, 2001). Gemensamma stressbeteenden för dessa 
personlighetsgrupper man funnit är starkt kontrollbehov, vilket resulterar i svårigheter 
att delegera arbetsuppgifter, brist på fokusering, samt oro inför dåtiden eller framtiden. 
Inte sällan leder detta till ett undvikande av balans mellan arbete, familj och egen tid 
(egna fritidsaktiviteter, t.ex.) med överbetoning på arbete och förnekande av kroppens 
signaler om behov av vila (Jürisso, 2001). Ojämn arbetsfördelning mellan män och 
kvinnor i hemmet är en bidragande faktor till att kvinnor oftare drabbas av stress än 
män.  Andra rapporter kring stress redovisar dock liknande prestationsbaserat 
stressbeteende även hos män (Renstig & Sandmark, 2005).  
 
Hur väl människor hanterar stress skiljer sig åt och inte sällan handlar det om olika sätt 
att tänka och agera i stressade situationer/omständigheter. Eftersom våra tankar 
påverkar våra känslor (O´Donohue, Fisher & Hayes, 2003, ur Ellis, 1973), kan de 
personer som tillämpar mer adaptiva kognitiva hanteringsstrategier kring händelser 
hantera stress bättre (O´Donohue, Fisher & Hayes, 2003, ur Carroll, 1992; Houston, 
1977; Taylor, 1983). Stresshanteringsmetoder som visat sig fungera mest konstruktivt 
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är aktiv stresshantering, socialt stöd, en känsla av sammanhang, humor, distrahering, 
avslappning och en förlåtande attityd till omgivningen (Hasson, 2005). Exempel på 
destruktiva stresshanteringsmetoder är undvikande strategier (undvikande av det som 
stressar), destruktivt själv-fokus, uppskjutande (prokrastinering) och aggressivitet. 
Dysfunktionella tankar i stressade situationer som t.ex.: ”jag måste prestera maximalt 
varje dag”, eller: ”jag får absolut inte hamna i den längsta kön på ICA, för då står jag 
inte ut”, är exempel på stressbeteende som vidmakthåller stressnivån (O´Donohue, 
Fisher & Hayes, 2003, ur Cohen & Williamson, 1991). Ett mera adaptivt tankemönster 
skulle i stället underminera stressbeteende och stressade situationer. Tankar som: ”vad 
spelar det för roll att jag blir några minuter sen om hundra år”, är exempel på ett mera 
konstruktivt förhållningssätt till stressade situationer.  
 
Utveckling av stressymtom orsakas och vidmakthålls således av destruktiva tanke- och 
beteendemönster, som höga prestationskrav, men även av yttre faktiska stressande 
faktorer i omgivningen, i hemmet och på arbetsplatsen (Jones, Tanigawa & Weiss, 
2003). Gränsen mellan individens och arbetsplatsens ansvar för stresshantering är 
därför inte så enkel att dra. Organisationskultur (stora omorganisationer, dålig 
kommunikation, arbetsmiljö) och ledarstil (frånvarande ledarskap, dålig 
kommunikation och givande av för mycket eller för lite stimulation till medarbetarna) 
kan resultera i stressymtom (Cooper & Cartwright, 1994, ur Danna & Griffin, 1999).    
 

 
Organisationsnivå 

 
Inom stressforskningen förekommer framförallt tre välkända modeller som beskriver 
vilka faktorer på arbetsplatsen som orsakar negativ stress. Den ena av dem är krav-
kontroll- och stödmodellen, utvecklad av Karasek och Theorell (1990, Johnson m.fl. 
1988, refererad i Widmark, 2005). Krav- kontroll och stödmodellen beskriver den 
obalans som uppstår när de krav som ställs på medarbetaren inte står i proportion till 
graden av kontroll medarbetaren har för att utföra sitt arbete. Modellen poängterar 
också bristande stöd i arbetet från ledningens sida. Den skadligaste kombinationen är 
höga krav och låg egenkontroll (Widmark, 2005). Arbetsplatser som karaktäriseras av för 
låga krav och liten egenkontroll har också visat sig vara stressframkallande (Linden, 
2004).  
 
Den andra teoretiska modellen kring stressutlösande faktorer i arbetslivet är 
ansträngnings- och belöningsmodellen, utvecklad av Siegrist (1996). Modellen 
beskriver den obalans som uppstår mellan den arbetsinsats en medarbetare lagt ned i ett 
projekt/en arbetsuppgift och vilken belöning han/hon belönas för arbetsinsatsen. 
Siegrists modell är utvecklad som ett komplement till krav, kontroll och stödmodellen 
där betoning läggs på graden av ansträngning relaterat till motsvarande belöning. Om 
det råder för stor disreptans dem emellan, utgör det en ökad risk för bristande 
motivation hos den enskilde medarbetaren och brist på återkoppling på väl utfört arbete. 
Det skapar frustration och ligger i farozonen för stressymtom.  
 
Den tredje vanligt förekommande teoretiska modellen inom stressforskning i arbetslivet 
är KASAM, individens känsla av sammanhang, upplevelse, hanterbarhet och 
meningsfullhet av omvärlden (Antonovsky, 1991, ur Jürisoo, 2001). Ju högre grad vi 
upplever en känsla av sammanhang i en stressad situation, desto lättare blir det för oss 
att hantera en sådan situation. Känslan av mening/sammanhang har således en 
mildrande effekt för utveckling av stressymtom.  
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Sammanfattningsvis skapar en otydlig, komplex, kravfylld, resursfattig och otrygg 
organisation förutsättningar för stressymtom hos medarbetare och ledning (Jürisoo, 
2001). Jürisso (2001) menar dock att det är kombinationen av medarbetare med dåliga 
stresshanteringsmöjligheter (som typ A-personlighet) och en ostrukturerad, krävande 
organisation som leder till ökad risk för stressymtom. Jürisso (2001) anser att det i 
diskussionen kring utbrändhet och dess orsaker ofta skapas två läger. Utbrändhet 
uppstår antingen på grund av individen själv eller genom faktorer på arbetsplatsen. 
Stressinterventioner riktas därför enbart till individen/medarbetaren eller till chefen 
(ledningen) på arbetsplatsen. För att kunna åtgärda stress och utbrändhet i arbetslivet, är 
det därför nödvändigt att intervenera mot stress både på individ- och organisationsnivå 
(Cooper, 1998, ur Kohler & Munz, 2006). Maximal effekt av stresshantering uppstår då 
stressinterventioner riktar sig mot båda dessa parter, dvs. arbetsmiljön, individen och i 
samspelet mellan individ- organisation (Hurrell, 1995, ur Kohler & Munz, 2006).  
 
Karasek och Theorell (1990, ur Linden, 2004) har utvecklat en stresshanteringsmetod 
som intervenerar mot stressen på fyra olika plan, i syfte att motverka stressen både hos 
individen själv och på hans/hennes arbetsplats. Interventionerna sker i fyra steg: 
 
1. Först genomförs personbaserade interventioner som avslappning, kognitiv 

omstrukturering (läs mer om stressbehandlingsmetoderna i nästa kapitel).  
2. Därefter görs interventioner för att bygga upp konstruktiva 

kommunikationsmönster på arbetsplatsen, därefter kartläggs kommunikations- 
mönster. Detta syftar till att bygga upp tillit, förtroende medarbetare emellan för att 
eliminera destruktiva kommunikationsmönster som kan leda till konflikter (i likhet 
med assertivenessträning, läs mer om detta i nästa kapitel).  

3. Uppgiftsorienterade interventioner görs för att strukturera upp arbetsuppgifter för 
att öka arbetstillfredsställelsen och för att utveckla självständiga arbetsteam 

4. Förändring av arbets- och produktionsorganisationsprocesser utvecklas. Dvs. 
förändring av ledarstil, dialog mellan ledning och medarbetare för att öka 
medarbetarnas delaktighet i organisationen, samt sociotekniska 
utvecklingsmöjligheter (som fikaraster, ergonomi, kontorslandskap/enskilda rum, 
etc.).  

 
Karasek (1992) tillämpade denna modell i 19 fallstudier (på olika arbetsplatser) och 
jämförde därefter vilken av dessa metoder som gav bäst effekt. Karasek fann att den 
minst effektiva metoden var steg 1, dvs. de personbaserade interventionerna. Nivå 3 och 
4 rangordnades som mediokra i effekt, men gav bättre utslag när uppgifts- och 
arbetsomorganisationen leddes av experter med hjälp av medarbetarnas aktiva 
deltagande. Dessa resultat stödjer värdet av att först kartlägga stressfaktorer i arbetslivet 
i stället för att enbart arbeta med medarbetarnas individuella stresshanteringsförmåga 
(Linden, 2004).  
 
Kohler & Munz (2006) har genomfört en liknande intervention mot stress på fyra olika 
arbetsplatser i USA, där de kombinerar stresshantering på individ- och 
organisationsnivå. Deras modell konkretiserar processen på ett annat sätt, än Karaseks 
och Theorells modell. Under hela programmet, från förberedelse för genomförande, till 
implementering och fortsatt stresshantering utan extern experthjälp, betonas vikten av 
medarbetarnas, arbetsgruppernas och ledningens aktiva deltagande för att nå långsiktig 
framgång. Kohler & Munz (2006), betonar också att det inte handlar om någon 
snabblösning och att det kan dröja ett år innan långsiktiga effekter nås.  
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Stresshanteringsprogrammet påminner om det KBT- behandlingsupplägg som tillämpas 
vid stresshantering på individnivå (läs mer om detta i nästa kapitel). Programmet börjar 
med kartläggning av arbetsrelaterade stressfaktorer, som görs av vald representativ 
arbetsgrupp (i samarbete med extern konsulthjälp). Stressfaktorernas inverkan på 
arbetet noteras och en stressfaktor väljs ut för att sedan tillämpa en orsaksanalys av just 
denna stressfaktor. Hierarki av stressfaktorer genomförs, från högst – till minst 
stressande, därefter diskuteras orsaker bakom stressfaktorernas uppkomst. 
Aktionsplaner utarbetas för arbetsgruppen för att motverka stressen, implementering 
och utvärdering görs sedan inom arbetsgruppen. Kontinuerligt genomförs feedback och 
rekommendationer i arbetsgruppen längs varje steg i processen. Uppkommer nya 
stressfaktorer på arbetet, genomförs samma procedur. Kohler och Munz (2006) 
stresshanteringsprogram som genomfördes på fyra arbetsplatser i USA, ledde på lång 
sikt till ökad effektivitet och minskade stressymtom på arbetsplatserna.  

 
 

5. Behandling av stress 
 
Den vanligaste behandlingsmetoden för stresshantering på individnivå är kognitiv 
beteendeterapeutisk gruppterapi, CBSM i grupp (CBSM= Cognitive Behavior Stress 
Management) (Ong, Linden, & Young, 2004). I följande avsnitt presenteras 
inledningsvis grundläggande behandlingsmetoder för CBSM i grupp. Därefter följer en 
kort sammanfattning av Previas kognitiva beteendeterapeutiska stresshanteringskurs i 
grupp och Previas påföljande kvantitativa utvärdering av stresshanteringskursen.  
 
 

Kognitiv beteendeterapeutisk gruppterapi 
 
Som tidigare nämnt, sker större delen av behandling av stressymtom genom kognitiv 
beteendeterapeutisk gruppterapi, vanligtvis enligt en multikomponent- 
behandlingsmodell av KBT, imaginära övningar, avslappning, meditation och massage 
(Ong, Linden, & Young, 2004). Generellt om gruppterapiformatet gäller att sessionerna 
bör ledas av två personer och gruppstorleken bör bestå av högst sex personer. Med det 
antalet kan varje gruppmedlem få individuell hjälp av terapeut/gruppledare varannan 
session (O´Donohue, 2003). Det är viktigt att klienterna får möjlighet att anteckna det 
som gås igenom då minnet kan försämras vid stressymtom (Lundberg, 2005). 
Gruppterapin bör också vara manualbaserad med tidsbestämt innehåll med tillhörande 
hemuppgifter, som deltagarna kan tillämpa i sin vardag (Free, L. 2000).  
 
Vid en litteraturgenomgång av gängse stresshanteringsprogram, framkommer att den 
vanligaste behandlingstiden för stresshantering är sex sessioner med i genomsnitt 1,5 
timmes långa sessioner. Mellan sessionerna får deltagarna hemuppgifter som bygger på 
det som gåtts igenom under sessionerna. Dessa följs sedan upp påföljande session, där 
resultat och erfarenheter kring uppgifterna utbyts mellan deltagarna och behandlaren 
(Linden, 2004). 
 
Det förekommer en stor variation av stresshanteringstekniker och det finns ingen exakt 
definition av vad ett stresshanteringsprogram skall innehålla. Det vanligast 
förekommande är dock en kombination av KBT-interventioner och 
avslappningsövningar. Här följer en kort beskrivning av vilka KBT-interventioner som 
ofta ingår i behandlingen:  
• Självhjälpsträning (metoder för klienterna att arbeta med stresshantering på egen 

hand).  



 

 

12 

 

• Psykoedukation (klienterna får information om hur kroppen reagerar fysiskt och 
psykiskt på stressorer och hur tankar/känslor/beteende påverkar stressymtom).  

• Beteendemodifikation (brytning av destruktiva beteenden och tankar som främjar 
stress).  

• Social support (från vänner, familj och kollegor).  
• Problemlösning (hur stressen kan reduceras genom konkret problemlösning).  
• Tidsplanering (time management) ingår som inslag i behandlingen där 

gruppdeltagarna lär sig strukturera upp sin tid på arbetet och i hemmet utefter vilken 
uppgift som är viktigast att uträtta först (Hasson, 2005). 

 
Dessa interventioner har som främsta syfte att lära gruppdeltagarna öka den egna 
stresshanteringsförmågan, självkänslan och minska sårbarheten för utveckling av 
stressymtom (Hasson, 2005).  
 
Stresshanteringen börjar med en kartläggning av patientens livsstil samt vilka områden 
som blir lidande på grund av stressymtomen. Vanligtvis får kursdeltagarna fylla i ett 
självskattningsformulär som skall ge en bild av hälsa, vardagsbestyr, samt i vilken 
utsträckning detta påverkar det dagliga livet. Enkätfrågorna syftar till att besvara hur 
hälsan är just nu, motionsvanor, diet-, cigarett-, alkohol- och kaffekonsumtion, samt 
nyttjande av droger. Avseende det dagliga livet, familj och sociala sammanhang, ställs 
frågor om vilka områden som fungerar bra/mindre bra, vad som stressar och vilka 
stresshanteringsmetoder de använder sig av i nuläget (O´Donohue, 2003).  Även de 
stresshanteringsmetoder kursdeltagarna tillämpat hittills och som de upplevt varit 
effektiva bör också registreras, för att sedan dra nytta av dem i beteendeplanen. 
Beteendeplanen, som skriftligen arbetas fram av klienterna själva, innehåller konkreta 
strategier som klienterna skall använda sig av för att minska stressen. Planen skall 
innehålla åtminstone en livsstilsförändring, en ny stresshanteringsmetod (det kan 
handla om att ta två minuters djupa andetag vid stressymtom t.ex.) och en förändrad 
tankekonstruktion vid stress (O´Donohue, 2003). Deltagarna lär sig hur de skall 
använda beteende och tankar i stressade situationer, för att bättre hantera stressiga 
situationer. Beteendeplanen kan sedan komma att modifieras under behandlingens gång 
med ett ökat antal livsstilsförändringar, stresshanteringstankar och beteende.  
 
Efter klartläggningen av klienternas livsstil, får gruppdeltagarna en genomgång av det 
biopsykosociala perspektivet, dvs. hur kroppen reagerar fysiskt och psykiskt i stressade 
situationer. Livsstilsförändringen som tidigare nämnts, bör innehålla ökad fysisk 
aktivitet, realistiskt anpassad efter klienternas motivation (O´Donohue, 2003). 
Träningen medför stressreduktion, förbättrat humör, sänkt blodtryck, minskad ångest, 
förbättrad självbild, sömn och energi (Carroll, 1992, ur O´ Donohue, 2003). 
Avslappningsövningar som progressiv avslappning ingår också i stresshanteringen och 
anses var mycket användbar. Diet innehållande ökat intag av frukt, grönsaker, vatten 
ingår i livsstilsförändringen, likaså bör klienterna delta i minst en stressbefriande 
aktivitet på fritiden. Gruppdeltagarna får också lära sig interpersonella 
kommunikationsfärdigheter, ”assertiveness training”, där de får hjälp att uttrycka sina 
egna behov och önskningar på ett effektivt sätt, utan att förbise de egna behoven eller 
andras (O´Donohue, 2003).  
 
Avseende stresshantering på beteende- och tankenivå, får klienterna träna sig att 
ignorera irrationella tankar, tillämpa mer rationella, alternativa tankar (=kognitiv 
omstrukturering). Stresshanteringstankar diskuteras och repeteras sedan av 
gruppdeltagaren, som skriver in dessa i beteendeplanen. Deltagarna får lära sig Ellis 
(1973, ur O´Donohue, 2003)´ ABC-modell av tankar och känslor. Dvs. hur våra 



 

 

13 

 

tankar/antaganden (B) relaterat till en situation/antecedent (A) kan påverka vårt humör 
som konsekvens av detta (C). Gruppdeltagarna introduceras till vanliga tankefällor och 
irrationella tankar/föreställningar som kan påverka deras emotionella reaktioner i 
stressiga situationer (Beck, 1967; Burns, 1990, ur O´Donohue, 2003). Kursdeltagarna 
får identifiera typiska stresstankar han/hon tänker i stressade situationer som bidragit 
till ökad stress (som i exemplet med matkön på ICA). Dessa stresstankar modifieras för 
att sedan utveckla nya, mer konstruktiva tankar, som han/hon skall öva på regelbundet 
mellan sessionerna i form av hemuppgifter. De nya tankarna och beteendestrategierna 
skall sedan fungera som återfallspreventiva åtgärder efter kursavslut, i framtida 
stressframkallande situationer där deltagarna kan riskera att återvända till det gamla, 
dysfunktionella stressbeteendet (O´Donohue, 2003).  
 
 

Previas stresshanteringskurs i grupp 
 
Sedan hösten 2001 har Previa, region Stockholm, erbjudit stresshantering i form av 
kognitiv beteendeterapeutisk gruppterapi. Previas stresshanteringskurs är en 
vidareutveckling av Gunilla Burells (1996) randomiserade och kontrollerade studie: 
”Project New Life”, gruppterapi för behandling av patienter med hjärt- och 
kärlsjukdomar som genomgått bypassoperation (Kocsis & von Thiele, 2003).  
 
Previas stresshanteringskurs består av åtta träffar à två timmar per träff med maximalt 
åtta deltagare. De fem första träffarna sker med en veckas mellanrum för att sedan 
glesas ut till två veckors mellanrum. Den sista träffen sker efter fem veckor och 
fungerar som en uppföljningsträff. Gruppen leds av en psykolog med KBT-utbildning 
förutom en träff som leds av en sjukgymnast/företagsgymnast. Kursens innehåll följer 
den allmänt vedertagna arbetsgången för kognitiv beteendeterapi med inledande 
beteendeanalys (kartläggning av stressbeteende) under de första träffarna. Dessa följs 
sedan åt av målformulering, aktivitetsplanering, färdighetsträning och vidmakthållande 
program (Kocsis & von Thiele, 2003).  
 
Previas stresshanteringskurs följer en strukturerad manual där varje träff består av fyra 
delar:genomgång av hemuppgifter, psykoedukation om stress, stresshanteringstekniker, 
diskussion, där deltagarna får ta del av varandras upplevelser och tankar och nya 
hemuppgifter. Varje gruppdeltagare får med sig hem information i pappersform om vad 
som gåtts igenom efter varje träff. Hemuppgifterna består av olika typer av 
registreringsuppgifter och dagliga övningar (såsom träning av stresshanteringstekniker). 
De kognitivt beteendeterapeutiska stresshanteringstekniker man använder sig av är: 
problemlösning, assertiveness träning, målsättning, tidsplanering, kognitiv och 
beteendevetenskaplig omstrukturering och återfallsprevention (Kocsis & von Thiele, 
2003).  

 
Deltagarna rekryterades (rekryteras än i dag) via remisser från Previas 
hälsovårdspersonal och beteendevetare i Stockholmsregionen. De personer som bedöms 
vara i behov av stresshantering informeras om kursen och erbjuds en plats. Om det är 
någon tveksamhet vid remittering till kursen, utförs bedömningssamtal av kursledare. 
Kursen riktar sig till de personer som upplever stressrelaterade besvär, i vissa fall 
diagnostiserade. Både arbetsföra och sjukskrivna inkluderas i kursen. Även de personer 
som har differentialdiagnoser inkluderas så länge huvudproblematiken rör sig kring 
stress. Deltagarna skall dock aktivt kunna delta i gruppens diskussioner, genomföra 
hemuppgifter och ha tillgång till de situationer som lett till stress. Kursdeltagarnas 
arbetsgivare skall också understödja deltagandet (Kocsis & von Thiele, 2003).  
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Previas kursutvärdering 
 
Previa har tidigare utfört en kvantitativ utvärdering av stresshanteringskursen (år 2003) 
som vid den tidpunkten hade pågått under två års tid. Nedan presenteras en kortfattad 
summering av utvärderingens resultat, med främsta fokus på vilka interventioner som 
verkar ha fungerat och vad som skulle kunna vidareutvecklas.  
 
Previas utvärdering är baserad på självskattningsformulär, dvs. upplevd stressnivå; 
”percieved stress scale”, upplevd stress i vardagen; ”Vardagens stress” och upplevd 
utmattning; ”Utmattning” samt mätning av blodtryck och puls (Kocsis & von Thiele, 
2003).  Ingen kontrollgrupp ingick. Det insamlade empiriska materialet baserades på 57 
personer från 8 stresshanteringsgrupper, varav könsfördelningen var 6 män och 51 
kvinnor. Deltagarnas ålder varierade från 23 till 60 år med medelålder: 42,6 (Kocsis & 
von Thiele, 2003).  
 
De besvarade enkäterna jämfördes med normvärde. Medelvärdet från för- och 
eftermätning på Vardagens Stress, PSS och Utmattning visade en signifikant förbättring 
(Vardagens stress t=8,29, df=48, PSS t=5,55, df=35; Utmattning t=8,30, df 47).  Inga 
signifikanta skillnader hittades mellan olika grupper av deltagare avseende kön, 
civilstånd, antal barn, ekonomisk situation eller utbildningsnivå. Inga signifikanta 
skillnader fanns avseende enskild deltagares grupptillhörighet, eller vem som lett 
gruppen (ett antal olika psykologer och sjukgymnaster har hållit i 
stresshanteringskursen under år 2001-03) (Kocsis & von Thiele, 2003).  
 
De största förändringarna av det egna hälsotillståndet rapporteras vara störst bland de 
deltagare som vid förmätningen fyllt i att hälsotillståndet var ganska dåligt. (Dvs. 12 
personer, varav 4 ansåg i eftermätningen att de fortfarande mådde ganska dåligt, medan 
5 personer upplevde det allmänna hälsotillståndet i enlighet med motsvarande 
normgrupp. Tre personer i eftermätningarna ansåg att deras hälsotillstånd efter 
kursavslut var ganska bra). 14 personer uppfattade att den egna hälsan var ganska bra 
(jämfört med andra i normgruppen) efter kursavslut, till skillnad från sex personer vid 
kursstart  (Kocsis & von Thiele, 2003). 
 
Gällande förändring i procent mellan för- och eftermätning av självskattad hälsa 
relaterat till andra personer i samma ålder, upplevde 57% av deltagarna hälsan som 
oförändrad, 34% upplevde en förbättring och 9% upplevde en försämring. 
Kursdeltagarnas sysselsättningsgrad hade förändrats från kursens start. Före kursstart 
var 17 personer förvärvsarbetande och vid kursavslut hade antalet förvärvsarbetande 
ökat till 24 personer, inklusive en person som blivit arbetslös. Antalet personer som 
varit 25%-igt sjukskrivna ökade från sju till nio personer, de som varit sjukskrivna på 
50% minskade från tolv till sju personer och antalet sjukskrivna på 75% minskade från 
tre personer till en person. Fyra personer arbetstränade, jämfört med sex personer vid 
kursstart. Antalet heltidssjukskrivna hade ökat från tre till fyra personer (Kocsis & von 
Thiele, 2003). 
 
De flesta kursdeltagare var nöjda med kursen. De förbättringar kursdeltagarna önskade 
var mer tid för avslappning, andningsövningar, mer övningar i stresshanteringsteknik 
(problemlösning, tankefällor), personlig coachning/rådgivning och ytterligare en 
uppföljning. Ingen av deltagarna önskade korta ned eller ta bort något från 
kursinnehållet (Kocsis & von Thiele, 2003). 
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6. Metod  
 
I denna uppsats tillämpas tre olika datainsamlingsmetoder: kvalitativa intervjuer, 
enkäter med öppna svarsalternativ och ett självskattningsformulär som bearbetats 
utifrån kvantitativ metod. Syftet med tillämpning av tre metoder är att pröva och 
underbygga validiteten i studien, då datatriangulering bidrar till detta (Langemar, 
2005).  
 
Det finns olika fördelar och nackdelar med att använda sig av en kvalitativ och 
kvantitativ datainsamlingsmetod. Fördelen med kvalitativ metod är att den ger en 
djupare förståelse och ett större helhetsperspektiv av det fenomen eller 
undersökningsområde som skall undersökas, jämfört med en kvantitativ metod. Vid 
kvalitativ intervjumetodik ges respondenten möjlighet att fördjupa och komplettera 
intervjufrågorna med egna reflektioner (Langemar, 2005). Den kvalitativa metoden 
tillämpas i denna uppsats då syftet är att nå en djupare förståelse av vilka faktorer som 
utlöser stress, hur stresshanteringen fungerat för just dessa respondenter, samt hur de 
anser stress kan förebyggas i arbetslivet utifrån deras verklighet.  
 
Kvalitativa intervjuer har gjorts med ett urval respondenter och enkäter med öppna 
svarsalternativ har skickats till ett urval andra respondenter. Skälet till att använda två 
olika typer av kvalitativa metoder baserades på ett antagande om att de olika 
datainsamlingsmetoderna skulle generera olika typer av svar från respondenterna. Vid 
användning av enkätmetodik får respondenten mer tid över till att i lugn och ro 
begrunda frågorna och överväga vilka svar han/hon vill delge. Vid enkätundersökning 
elimineras dessutom intervjuareffekten. Det är väl dokumenterat att respondenten vid 
en intervju påverkas i större eller mindre grad av intervjuarens sätt att ställa frågor och 
följdfrågor (Ejlertsson, 2005).   
 
Den kvantitativa ansatsen i denna uppsats fungerar som ett komplement till den 
kvalitativa datainsamlingen. Syftet är att undersöka om det kan finnas några intressanta 
skillnader mellan respondenternas egna upplevelser kring stress i nuläget, jämfört med 
hur de skattade stressnivån på Previas självskattningsformulär när de började Previas 
stresshanteringskurs och direkt efter att kursen avslutats.   
 

 
Deltagare 

 
Eftersom en del av syftet med denna uppsats var att undersöka vilka 
stresshanteringsmetoder de f.d. kursdeltagarna tillämpat ett halvår respektive ett år 
efter kursavslut, valdes fem grupper från Previas deltagarlistor som avslutat en kurs 
ungefär vid denna tidpunkt. Två av grupperna hade avslutat stresshanteringskursen i 
slutet av mars år 2005 och tre andra grupper hade avslutat kursen i november, december 
och januari 2005/06. Respektive grupp bestod av 7-9 deltagare från olika arbetsplatser. 
Majoriteten av deltagarna i alla fem grupperna var kvinnor (36 kvinnor och 15 män). 
Totalt sett deltog 12 respondenter i denna studie (7 intervjuer och 5 enkätsvar), varav 
totalt 8 kvinnor och 4 män, med en genomsnittsålder på 43, 7 år.  
 
Urval av respondenterna visade sig blivit lite snedfördelat mellan antalet respondenter 
som hade gått Previas stresshanteringskurs för ett år sedan respektive för ett halvår 
sedan. Sammanlagt hade åtta respondenter gått kursen för ett halvår sedan och endast 
fyra respondenter gick kursen för ett år sedan. Det blev en snedfördelning som inte var 
tänkt från början, då tanken var att ha en så jämn fördelning som möjligt i antal 
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respondenter/grupp. Det kan ha försämrat möjligheterna till att hitta eventuella 
skillnader i tillämpande av stresshanteringsmetoder och stressnivå över tid.   

 
 

Datainsamling 
 
Efter att deltagarlistorna rekvirerats från Previa, Gullmarsplan, enligt gällande 
sekretess, kontaktades alla deltagare från respektive grupp via ett enskilt 
informationsutskick per e-post (se bilaga 1). I utskicket gavs information om studiens 
syfte och bakgrund, att deltagandet var på frivillig basis, att informationen behandlades 
konfidentiellt, kontaktuppgifter vid eventuella frågor och hur vidare kontakt skulle ske. 
Det informerades om att vissa respondenter skulle kontaktas för intervju och andra för 
att besvara en enkät. Några dagar efter detta informationsutskick kontaktades de 
deltagare som förfrågades om att delta i ca en timmes lång intervju och övriga deltagare 
fick en enkät att besvara per e-post, tillsammans med Previas självskattningsformulär 
för stress.  
 
Fördelningen av intervjuerna blev fyra respondenter från en grupp som avslutat 
stresshanteringskursen för ca ett halvår sedan och tre respondenter som avslutat kursen 
för ca ett år sedan. Könsfördelningen av intervjuerna blev 6 kvinnor och 1 man. 
Intervjuerna som spelades in på kassettband tog i snitt 1 timme och 15 minuter. Två av 
intervjuerna utfördes på café efter respondenternas önskan, de övriga gjordes på 
respondentens arbetsplats. Nedan följer förteckning över samtliga respondenters 
bakgrundsvariabler gällande kön, ålder, civilstånd, utbildning och nuvarande arbete. 
 
 
Tabell 1. Fördelningstabell över samtliga intervjuer av respondenter som avslutade 
stresshanteringskursen för ca ett halvår sedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 2. Fördelningstabell över samtliga intervjuer av respondenter som avslutade 
stresshanteringskursen för ca ett år sedan.  
 
 
 
 
 
 

 

Kön Ålder Civilstånd Barn Utbildning Nuvarande arbete 
 
Kvinna     43 Gift 3 vuxna Gymnasie-       Tidigare sektionschef. 
    Ekonom    Arbetstränar nu: 75% 
 
Kvinna  30 Gift Nej                   Affärsjurist   Arbetstränar nu: 25% 
 
 
Kvinna 55 Gift 3 vuxna           Gymnasium.   Avd.chef. Arbetar 100% 
                           Internutbildn. 
                           Ekonomi.  
 
Kvinna  45 Singel              2 barn:             Sjukgymnast, Enhetschef.  Arbetar 100% 
                          12, 13 år          Samhällsplanerare 

Kön Ålder Civilstånd Barn Utbildning Nuvarande arbete 
 
Kvinna 57 Gift 3 vuxna Gymnasium.  Handläggare, 100% 
 
Man 63 Gift 2 vuxna Grundskola Handläggare, 80% 
 
Kvinna 53 Singel Nej Utbildad lärare Handläggare, 100% 
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Fördelningen av enkäterna blev 3 respondenter från en kursgrupp som avslutat 
stresshanteringskursen för ca ett halvår sedan och 2 respondenter som avslutade kursen 
för ca ett år sedan. Nedan följer förteckning över dessa respondenters 
bakgrundsvariabler:  

 
 
Tabell 3. Fördelningstabell över samtliga enkätrespondenter som avslutade stresshanteringskursen för  
ca ett halvår och ett år sedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Denna respondent gick stresshanteringskursen för ett år sedan.  
 
Dessa respondenter fick fylla i Previas självskattningsformulär kring stress som de 
fyllde i vid stresshanteringens kursstart och vid avslut. Dvs. ”Percieved Stress Scale” 
(PSS), ”Vardagens Stress” och ”Utmattning”. Dessa formulär skickades ut per e-post 
till de respondenter som valt att delta i denna undersökning. Dessa var färdiga att fylla i 
direkt på datorn i dokumentet, för att sedan lätt kunna maila tillbaka svaren per e-post.   
Vid insamling av självskattningsformulären uppstod tre bortfall (två av respondenterna 
blev sjukskrivna och en tredje respondenten uteblev med svar).  
 

 
Analysmetod 

 
Samtliga intervjuer transkriberades noggrant, med undantag från en intervju som av 
tekniska skäl inte kunde spelas in på kassettband. Vid denna intervju gjordes noteringar 
på anteckningsblock utifrån den strukturerade intervjumanualen. Efter att alla intervjuer 
var nedskrivna med samtliga svar på intervjufrågorna, samlades alla intervjusvar i ett 
dokument för att kunna genomföra en vågrätt analys (Langemar, 2005). Intervjusvaren 
klipptes in under respektive fråga från intervjumanualen. Varje respondents svar 
markerades med respektive respondents kön, ålder och position, samt hur lång tid som 
passerat efter stresshanteringens slut (ett år eller ett halvår). Detta gjordes för att känna 
igen vem av respondenterna som hade sagt vad, samt för att se om det fanns några 
generella skillnader i respondenternas svar utifrån hur lång tid som hade passerat efter 
att stresshanteringskursen avslutats. Därefter bearbetades intervjumaterialet enligt 
Hayes (2000) rekommendationer (refererat i Langemar, 2005). Texten sorterades efter 
frågeställningarna utifrån ett deskriptivt förhållningssätt. Utifrån uppsatsens 
frågeställningar skapades teman, där text och citat från intervjuerna samlades.   

 
Enkäterna med öppna svarsalternativ bearbetades på samma sätt som intervjuerna och 
samlades i ett enskilt dokument. Intervjusvaren sorterades sedan in i olika kategorier 
utefter frågeställningarna och mynnade ut i övergripande teman.  

 
Slutligen gjordes en statistisk bearbetning av Previas tre självskattningsformulär som 
respondenterna fått fylla i vid kursstart, efter kursavslut och ett halvår respektive ett år 

Kön Ålder Civilstånd Barn Utbildning Nuvarande arbete 
 
Man 36 Gift/sambo 3 småbarn Universitet Högstadielärare, 100% 
 
Kvinna 35 Gift/sambo 2 småbarn Gymnasium Kampanjarbete, 85% 
 
Kvinna 39 Singel 2st: 16 & 18 år Gymnasium Projektledare, 100% 
 
Man* 31 Singel Nej Universitet Systemutvecklare 
 
Man* 37 Gift/sambo Nej Universitet Inköpare, 100%  
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efter stresshanteringskursen avslutats (”Vardagens stress”, ”Stressnivå” och 
”Utmattning”). En statistisk beräkning utfördes för att mäta skillnaden i 
respondenternas egna skattningar vid kursstart, vid kursavslut samt efter ett halvår/ett 
år. Vid insamling av självskattningsformulären uppstod tre bortfall, varav statistisk 
bearbetning av formulären endast kunde utföras på sammanlagt 9 respondenter. 
Eftersom detta är en mycket liten population att göra en statistisk analys av, är det små 
möjligheter att få signifikanta effekter även om sådana existerar i verkligheten. Noteras 
bör också göras att det är medelvärden som analyserats, vilket kanske inte helt 
återspeglar den individuella variationen i data.  
 

 
 

7. Resultat 
 

 
Intervjuer och enkäter 

 
Respondenternas svar från intervjuerna och enkäterna visade sig inte skilja sig markant 
åt, om än att intervjusvaren var aningen fylligare. Av den anledningen har intervju- och 
enkätsvaren sammanfogats. Resultatet från samtliga intervjuer och enkäter presenteras 
här utifrån de fyra frågeställningarna: 
1. Vilka faktorer ligger till grund för kursdeltagarnas förhöjda stressnivå vid kursstart 
och vilka av de faktorerna kan kopplas till arbetssituationen?   
 
2. Vilka stresshanteringsmetoder har kursdeltagarna haft mest nytta av och hur har dessa 
applicerats i arbetslivet och privatlivet? I vilken grad har de arbetat aktivt med dessa 
metoder på egen hand efter kursavslut?  
 
3. Hur är gruppdeltagarnas stressnivå och allmänna livskvalitet ett halvår respektive ett 
år efter avslutad stresshanteringskurs?  
 
4. Vilka är kursdeltagarnas egna förslag till hur stressen kan minskas i arbetslivet? 

 
 

 
Frågeställning 1: Utlösande stressfaktorer relaterat till arbetsmiljö 

 
Avseende den första frågeställningen, upplevde ett antal respondenter att det var just 
kombinationen av för hög arbetsbelastning och svåra privata omständigheter som 
utlöste den förhöjda stressnivån. En 39-årig kvinna, projektledare, som idag arbetar  
heltid, svarade följande: 
 
Privat och arbetsmässiga problem inföll samtidigt vilket resulterade i att jag brände ut mig 
rejält. Gick i samtal hos beteendevetare hos Previa för att komma tillbaka till livet och jobbet, 
gick stresshanteringskursen innan jag gick upp på heltid igen.  
 
Några andra av de kvinnliga respondenterna berättade att de blivit personalansvariga, en 
befordran som de egentligen inte önskade sig. De var inte utbildade till personalchefer 
och kände att de hade svårt att ha personalansvar. Samtidigt som dessa kvinnor fick 
ökad press och ansvar på sina arbetsplatser, hade de det jobbigt i privatlivet. Den ena 
kvinnan, en 43-årig sektionschef hade en sjuk dotter som krävde mycket tid och den 
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andra kvinnliga respondenten (55- årig avdelningschef) hade/har en sjuk mamma som 
tog/tar mycket tid. Både dessa kvinnor berättade att de har svårt att delegera arbete till 
andra och det blir ofta de själva som gör det största arbetet i hemmet också. (Fast båda 
uppger att de blivit bättre på att säga nej efter stresshanteringskursen).  
 
En annan manlig respondent, en 31-årig systemutvecklare upplevde en kombination av 
olika krav från olika håll, men känner i efterhand att han själv bidragit till ökad 
stresskänslighet:  
 
Jag kände mig stressad av krav, från jobb, från samhälle, familj, vänner. Jag hade också en 
tendens att sätta mig själv i stressade situationer – t ex om jag skulle till ett möte så gick jag 
senast möjligt, fast jag visste att det vore bättre att gå tidigare och ta det lugnt.  
 
Andra respondenter kunde inte uttrycka den direkta orsaken till vad som utlöste den 
förhöjda stressnivån varken i privatlivet. Respondenterna upplevde generellt sett att det 
blivit för stor arbetsbelastning kombinerat med svårigheter i privatlivet.  

 
Några andra respondenter upplevde att den främsta utlösande stressfaktorn var faktorer 
kopplade till deras arbete. De områden som framkom som stressutlösande var för att 
nämna några, prestationsbaserade individuella mätningar på arbetsplatsen, som bland 
annat två kvinnliga respondenter angav. Dessa kvinnor arbetade på statliga myndigheter 
men med helt olika frågor, ej på samma myndighet. Båda berättade om ett 
prestationsbaserat individuellt system där varje medarbetare dagligen skulle fylla i hur 
många ärenden de hade slutfört under en arbetsdag (i det ena fallet) eller under en 
månad (hos den andra respondentens arbetsplats) på sin pc. I det senare fallet skulle 
dessa resultat presenteras för chefen varannan vecka. Ingen av dessa kvinnor upplevde 
att de fick någon positiv feedback på sitt arbete, snarare att de blivit uppmärksammade 
om de inte följt denna statistik över hur många fall de förväntats klara av. Jag citerar en 
av dessa två kvinnor nedan:  
 
Jag har själv väldigt höga krav på mig och sen arbetet på jobbet är prestationsbaserat, eller 
hur mycket man skulle klara av på en dag, eller standardmått. Antal ärenden man skulle hinna 
med per dag. Sedan var det ju individuella bedömningar också. Det gick inte ihop med mina 
egna höga krav. Så jag kände att jag inte hade uppfyllt måttet och det byggde bara på så det 
blev mer och mer stress. Intervju, 30-årig kvinna, affärsjurist på statligt bolag.  
  
Denna kvinna blev utbränd av just detta system, prestationssystemet hade lett henne till 
att tappa koncentrationen på arbetsuppgifterna. Det blev svårt att sortera 
arbetsuppgifterna och veta vad som skulle göras i vilken ordning då statistiken över den 
egna prestationen hela tiden fanns i bakhuvudet: 
 
Och jag drev på det här: ”Jag måste prestera, jag måste prestera” och det gjorde att jag fick 
koncentrationssvårigheter och låste mig helt enkelt. Jag presterade ju mindre! Intervju, 30-årig 
kvinna, affärsjurist på statligt bolag.  
 
Idag arbetstränar denna respondent till 25% och detta krav ställs inte på henne längre. 
Den andra kvinnliga respondenten funderar på att söka nytt jobb. Båda respondenterna 
framhäver dock att det kanske inte är själva systemet i sig, utan hur systemet hanterats, 
som lett till stressymtom. Dessa kvinnor upplevde att de inte fått någon positiv 
feedback från sina chefer överhuvudtaget, eller att de inte haft någon bra 
kommunikation och att det är den kombinationen som inte fungerar.   
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Några andra kvinnliga respondenter upplevde att de inte fått någon vägledning, 
förståelse eller rådgivning från sin chef i det dagliga arbetet (utöver de två respondenter 
som nyss nämnts). De fick ingen positiv feedback i det egna arbetet. Nedan följer ett 
uttalande från en av dem:  
 
Man får alltid höra om man gjort något fel, men inte när man gjort någonting rätt. Så då vet 
man ju egentligen inte…man vet bara när man gör fel, när något inte kommit fram snabbt nog, 
något som skulle varit med i någon utredning eller så. Resten alla andra rätt saker man gjort, 
det får man inte höra om. Intervju 55-årig kvinna, avdelningschef, arbetar 100%  
 
Två andra respondenter, en man och en kvinna som arbetar på samma arbetsplats 
upplevde att de får mycket bra feedback från sin chef. De var i allmänhet mycket nöjda 
med sin chef och kände att de blivit sedda som människor, inte bara som anställda: 
 
Jag får feedback från chefen, hon är så bra. Hon ser direkt om det är något som är fel. T.ex. för 
ett tag sedan, då var jag lite sur på chefen för en sak. Hon märkte det på en gång och gick in på 
mitt rum och undrade vad det var. Jag ville först inte säga hur det var, men hon gav sig inte. Så 
vi pratade ut och sen var det bra med det. Hon är inte konflikträdd och tar i tu med saker och 
ting på en gång. Hon liksom ser en som en individ också. Intervju, kvinna, 57 år, handläggare 
 
Chefen har ett intressant och fiffigt system. Vi har ju fått en viss målsiffra vi skall nå upp till 
varje månad. Om vi inte har nått det målet, blir de ärendena ”röda”. Det är inte bra. Men även 
om de röda ärendena ger chefen beröm för. Hon säger att hon vet att vi gör så gott vi kan och 
jag vet ju att hon har ledningen uppifrån på sig att fullfölja dessa mål. Intervju, man, 63 år, 
handläggare  
  
Övriga respondenter upplevde inga större problem med just feedback, mer än att de inte 
fått någon specifik återkoppling av sin chef eller av kollegor i större utsträckning. Tre 
kvinnor uppgav privata situationer i livet som blev de utlösande faktorerna för att de drabbades 
av stressymtom. Avseende omorganisation uppgav några andra respondenter att 
nedskärning av personal varit en stor anledning till stressymtom. I samband med 
omorganisationen fick en av dem som nybliven chef ingen vägledning in i det nya 
chefsjobbet och hade ingen att be om råd:  
 
Det skedde en hel del omorganisationer vid den tiden. Jag hade blivit administrativ chef och 
hade personalansvar och det var nog för mycket ansvar helt enkelt. När jag blev nytillsatt chef 
fick jag inte heller någon vägledning eller överlappning om jag behövde rådfråga i vissa 
frågor. I och med att det förväntades av en att man skulle göra mer och mer uppgifter med allt 
färre personal, vi har t.ex. ingen administrativ hjälp. Det skulle verkligen behövas mer 
assistenter, men i och med neddragningarna och omorganisationen har det blivit så.  
 
Det fanns ingen att få hjälp av och det fanns kollegor som struntade i att göra vissa 
arbetsuppgifter som de egentligen skulle göra, medan jag jobbade på och tog för givet att alla 
andra också gjorde det. Sedan blev det att jag fick ta över en del andras jobb. Kvinna, 43 
år,sektionschef på statlig myndighet, arbetstränar 75% idag.  
  
Samtliga respondenter från enkätsvaren angav att stämningen på deras arbetsplats varit 
god. De gick ut och åt lunch tillsammans, kollegorna var/är trevliga, men två av 
respondenterna upplevde att det varit dålig struktur på arbetsplatsen. Av de 
respondenter som intervjuats angav i princip alla att stämningen varit bra. Endast två 
kvinnliga respondenter kände att det var dålig stämning på arbetsplatsen och att de inte 
trivdes riktigt på sina jobb.  
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En av frågorna i enkäten/intervjun rörde sig kring huruvida respondenterna upplevde att 
de krav som ställdes på dem motsvarade de resurser de hade att tillgå på sitt arbete. 
Ungefär hälften av samtliga respondenter svarade ett definitivt nej och ett fåtal hade 
svarat ja på den frågan. De övrigas svar vävdes in i de andra frågorna och det blev svårt 
att särskilja dem åt. Men det framkommer tydligt att det skapats för mycket krav för 
alla respondenter antingen genom saker som hänt i privatlivet eller att det brustit på 
arbetet. Det har varit det som slutligen utlöst stressreaktionen i sig. Ungefär hälften av 
respondenterna har antingen bytt arbetsplats/arbetar på annan avdelning, eller har gått 
ned i tid. Övriga respondenter arbetar kvar på sin gamla arbetsplats.   
 

 
 

Frågeställning 2: tillämpade stresshanteringsmetoder i arbets- och privatlivet 
 
Man får lite dåligt samvete nu när du kommer, men det blir ju en bra påminnelse också! Men 
vissa saker har i alla fall satt sig, tror jag. Jag har blivit mer medveten om att pausa, att inte 
rusa på. Kvinna, 43 år,sektionschef på statlig myndighet, arbetstränar 75% idag. 
 
Endast två respondenter har tittat tillbaka på de blanketter, övningar och textdokument 
de fick med sig från Previas stresshanteringskurs efter att kursen avslutades. En annan 
respondent hade läst egen litteratur om stress. Dessa tre respondenter var de enda som 
på egen hand arbetat aktivt med stressprevention. För att nämna något exempel på hur 
de tränat på stresshantering, berättade en respondent om att hon hade tittat på 
varningsskyltar för stressbeteende, en annan av dessa respondenter hade jobbat på att 
bli medveten om sitt stressbeteende genom kognitiv omstrukturering. De flesta av 
respondenterna minns inte så mycket av vad de lärde sig på kursen, men blev påminda 
när jag vid intervjun nämnde kursinslagen. De flesta har dock blivit mer medvetna om 
sitt eget tankesätt och beteende och reflekterade mer över det idag. Det finns en del 
övningar och tankesätt som fastnat för en del respondenter som de haft nytta av för att 
minska stressen. Här följer några uttalanden:  
 
Det jag kommer ihåg mest från kursen var en fras som kursledaren sade och det var: ”vad gör 
det om hundra år?!” Numera brukar jag öva mig på att t.ex. ställa mig i den längsta kön i 
matbutiken. Min fru brukar fråga mig vad det är bra för och då säger jag bara att: ”det ska jag 
berätta för dig sen”. Det är riktigt kul att stå och observera andra människor när man står där 
i kön, man ser liksom hur de skruvar på sig, blir rastlösa. Intervju, man, 63 år, handläggare.  
 
Jag minns spontant en sjukgymnast, det här med sömnen. Hon sade att man kan tänka att ”Jag 
sover”, när man ligger sömnlös. Sedan hade vi den här KBT- psykologen och han var ju väldigt 
bra. Han pratade ju allmänt om stress, men sedan måste jag ju erkänna att jag själv inte gjort 
uppgifterna särskilt mycket. Dom har fallit i glömska ganska mycket. Men under själva 
stresskursen gjorde jag uppgifterna. Intervju, kvinna, 53 år, handläggare. 
 
På det hela sammantaget är nedanstående övningar de hemuppgifter/metoder som de 
flesta av respondenterna minns idag:  
• Kravlista: vill/bör/måste/borde 
• Gång/andra fysiska övningar för att minska spänning/stress 
• Problemkategorisering (viktigt/oviktigt problem, går det att påverka) 
• Varningssignaler  
• Dagliga övningar 
• Registrera egna tankefällor:  
• Avslappningsövning 
• Stressregistrering 
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De övningar som respondenterna inte tycker sig haft så stor nytta av är:  
• Taktik: hur göra om det blir återfall  
• Situationsblankett 
• Andningsövningar 
 
Jag har börjat med yoga sedan en tid tillbaka. Det är verkligen jättebra, har du testat yoga 
själv? Jag gick ju upp tio kg när jag blev utbränd och jag kände inte igen mig själv. Jag har 
alltid varit smal och det har varit min identitet. Så det var väldigt jobbigt att gå upp i vikt på 
det sättet. Som du ser jag gått ner en del i vikt sen dess, men inte helt. Intervju, kvinna, 43 år, 
sektionschef på statlig myndighet, arbetstränar 75% idag. 
 
Jag lärde mig se vad som gör mig stressad, att man pratar högt, eller avbryter andra, att man 
blir medveten om vad man håller på med. Hur man betedde sig och allt det där, det var 
intressant. Jag har blivit mycket mer vaken på allt som händer, det var väl därför man mådde 
sämre i början av kursen också, man blev mer medveten.  
Vad man vill göra, hade jag tappat helt, vad tycker jag är kul, hade jag tappat bort. Spelar golf. 
Jag tycker det är kul att måla och det kommer jag aldrig igång med.  45-årig kvinna, enhetschef 
inom mindre vårdföretag.  

 
 

Frågställning 3: Behållning av stresshanteringskursen/stressnivå idag 
 
I stort sett alla respondenter har fått behållning av kursen på ett eller annat sätt. De 
flesta har blivit mer medvetna om sitt eget stressbeteende och är mer observanta på sig 
själva idag. De flesta var även nöjda med strukturen i kursen, att träffas i grupp. Det var 
trevligt att träffa andra med samma problem. En del respondenter var dock skeptiska till 
att träffas i grupp initialt sett, men var ganska nöjda efter att kursen väl startat. Fyra 
respondenter hade föredragit att träffas enskilt. De nackdelar respondenterna upplevde 
var att det inte fanns tillräckligt med tid att berätta om sin egen situation.  
 
Några av respondenterna hamnade i en stresshanteringsgrupp där de kände en kollega. 
Alla respondenter utom en person föredrog att vara anonym genom att inte känna de 
andra i gruppen sedan tidigare. På det viset kunde de öppna sig mera för gruppen, våga 
mera. Här följer ett uttalande från en av dem: 
 
Jag kände en tjej från myndigheten sedan tidigare, det var lite jobbigt att det var någon på 
kursen som man kände när man är sektionschef också. Det är liksom att så att man skall hålla 
en viss distans, eller mask utåt sett. Det kan bli lite för personligt. Kvinna, 43 år,sektionschef på 
statlig myndighet. 
 
 På frågan om vad de minns spontant från kursen framkom följande uttalanden:  
-  Hemuppgifterna, lättnaden att samtala med personer i samma situation, att vi kunde skratta 
åt varandras korkade beteenden! Enkät, 36-årig man, högstadielärare, arbetar idag 100%  
 
- Bra konkreta metoder, bra diskussioner Enkät, 39-årig kvinna, projektledare, arbetar idag 
100%  
 
- Bra stämning i gruppen, väldigt positivt. Intervju, kvinna, 53 år, handläggare 
 
- Jag skulle gärna gå en gång till (skratt!). Jag tycker det var jättebra uppbyggt och man fick en 
massa egna verktyg, även om man inte var så där flitig med övningarna. Det gav en massa 
tankar och det satte igång en massa tankar i rullning. Man mådde ju skitdåligt efter några 
gånger därför att det kommer i gång så mycket när man börjar peta lite grand. Det är mycket 
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annat som sätts igång också om hur man lever sitt liv och hur man lever socialt och allt det där. 
45-årig kvinna, enhetschef inom mindre vårdföretag. 
 
- Det var något papper där vi skulle ställa ett tal till vår egen begravning, jag antar att man 
egentligen skulle komma fram till vad man tycker om sig själv eller hur man känner sig själv 
kanske, eller vad som är viktigt. Jag skrev det men jag visade aldrig det för någon. Det blev 
som en prestation som att, nu måste jag få ned det här bra på pappret. Jag har svårt att folk 
säger åt mig vad jag ska göra på det viset. Intervju 55-årig gift kvinna, avdelningschef, arbetar 
heltid.  

 
Respondenterna ombads att svara hur hög de upplevde sin stressnivå vara idag jämfört 
med när de avslutade stresshanteringskursen. Ungefär hälften av respondenterna 
upplevde att stressnivån hade minskat och en respondent tyckte att den hade ökat pga 
ökad arbetsbelastning på jobbet. De hade dock svårt att ange en exakt siffra hur mycket 
de trodde stressen minskat. Tre respondenter angav att deras stressnivå sjunkit med 40 
%, 50% och 90%. Respondenterna upplevde det som svårt att uttala sig om den exakta 
orsaken till att deras stressnivå sjunkit. Vissa aspekter i arbetslivet hade förändrats för 
många av respondenterna. De arbetade inte med samma arbetsuppgifter längre, några 
hade gått ned i arbetstid och några arbetade med sig själva och sina stressbeteenden, 
osv.  
 
Det handlar ganska mycket om att jag nu har lättare att hantera stressen, och att jag lärt mig 
stanna upp när jag känner igen beteenden. Sen har jag också fått mer kontroll över mitt jobb 
och fått lite andra arbetsuppgifter som inneburit mer ansvar och mer stress, men det är annan 
stress. Jag tror till stor del att mycket av min stress var knuten till att jag kände krav i relation 
till min yrkesroll, och nu när jag gör nya saker så känner jag inte samma krav och blir inte 
stressad på samma sätt. Men sen ska man väl komma ihåg att jag endast varit i denna nya roll i 
3 veckor, så det kan ju vända… Enkät, 31-årig man, systemutvecklare, arbetar idag heltid.  
 
Jag jobbar mycket med mig själv hela tiden. Jag tycker att jag är medveten om mina problem 
vilket gör det lättare och försöker ta den hjälp jag får för att komma ifrån ett negativt beteende. 
Enkät, 37-årig man, inköpare marknadsavd, arbetar idag heltid.   
 
Av de respondenter som svarade på frågan om de upplevde att stresshanteringskursen 
givit dem några bestående förändringar i livet, upplevde hälften av dem att de bland 
annat blivit mer medvetna om sina egna vanor och beteenden. Endast ett fåtal 
respondenter tyckte inte att kursen givit några bestående förändringar. En av dem svarar 
så här:  
 
Nej, det kan jag inte säga. Vet inte, jag kanske behöver göra större förändringar, kanske byta 
arbetsplats. Det har jag kommit fram till. När jag gick stresskursen tyckte jag fortfarande att 
mitt arbete var roligt, men det gör jag inte längre. Jag får gå tillbaka och titta i pappren igen! 
Intervju, kvinna, 53 år, handläggare. 

 
På min fråga om respondenterna haft någon kontakt med några från den egna gruppen 
under kursen, visade det sig endast vara en grupp som hade träffats på restaurang vid ett 
tillfälle efter kursstart. Ett flertal respondenter hade önskat någon form av uppföljning 
efter kursavslut:  
 
En återträff, för just tips och stöttning, hur funkar det för övriga? Enkät, 36-årig man, 
högstadielärare, arbetar idag heltid.  
 
Saknar diskussionerna med dom andra i gruppen. Lite hjälp när man får ett bakslag. Enkät, 31-
årig man, systemutvecklare, arbetar idag heltid.   
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En respondent skulle önskat att det ingick ett avslappningsband från 
avslappningsövningarna. Några andra respondenter hade önskat mer tid för 
diskussioner under kursen och en respondent hade gärna haft någon återkoppling 
enskilt med ledaren för kursen.  
 
Inga märkbara skillnader i stresshanteringstillämpning överlag noterades mellan de 
respondenter som avslutade Previas stresshanteringskurs för ett halvår sedan, jämfört 
med de som avslutade kursen för ett år sedan.  
 

 
Frågeställning 4: stressprevention i arbetslivet 

 
Respondenterna ombads vid intervjun/i enkäten att ge egna förslag till hur 
stressprevention skulle kunna tillämpas ur ett organisationsperspektiv, i arbetslivet. Det 
var inte alla som hade något svar på denna fråga, men tre respondenter nämnde vikten 
av feedback från chefen och lyhördhet. En annan respondent efterlyste tydligare 
struktur med tätare avstämningsmöten, färre åtaganden och slutligen, en respondent 
hade önskat mer öppenhet på arbetsplatsen. Här följer hennes citat:  
 
… Lättare att tala om för Previa om vad som gör att arbetet blir stressigt än att tala med sin 
chef. Idag när så många blir uppsagda hela tiden så säger man inte så mycket utan är glad att 
man har kvar sitt jobb. Enkät, 35-årig kvinna, arbetar med kampanjer, arbetar idag 85%.   
 

 
Självskattningsformulär 

 
Ett genomsnittligt testsummering beräknades för varje kursdeltagare för respektive 
självskattningsformulär (summering av testpoäng dividerat med antal frågor per test).  
Självskattningsformulären som användes var: Allmän stressnivå, Vardagens stress och 
Utmattning, dvs. Previas självskattningsformulär som respondenterna fick fylla i då 
stresshanteringskursen började, direkt efter kursens slut och ett halvår/ett år efter att 
kursen avslutats. I de fall där någon respondent inte fyllt i poäng på en fråga, 
dividerades den personens testpoäng av antalet ifyllda frågor. Eftersom alla dessa tre 
tester innehöll samma skala för svarsalternativen (0-4), blev ett genomsnittligt 
testpoäng också jämförbart formulären emellan. Utvecklingen av medelvärdena  över 
tid för varje formulär, visas i figur 1 nedan.  
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Figur 1. 
 

Som framgår ur figuren, visade Allmän stressnivå ingen skillnad över tid. Vardagens 
stress (=stressbeteende) gick ned kraftigt efter terapin, men ökade sedan gradvis. Den 
förhåller sig dock på en lägre nivå jämfört med nivån vid kursstart. Utmattningspoängen 
visade en kontinuerlig förbättring.  
 
T-test gjordes av alla skillnader. Den enda signifikanta skillnaden blev för Vardagens 
stress mellan tidpunkt 1 och 2, dvs. vid kursstart och precis efter kursavslut (t=2.68, 
p=.028). Populationsurvalet var dock mycket litet, vilket innebär att det förmodligen 
skulle blivit fler signifikanta skillnader vid ett större urval.  
 

 
 

8. Diskussion 
 

 
Previas stresshanteringskurs 

 
Pågående stressforskning påvisar att KBT-stresshanteringsinterventioner på individnivå 
ger god, kortsiktig effekt. Effekterna på lång sikt ger dock inte samma positiva utslag 
(Hasson, 2005). Det är också svårt att säga vilka interventioner i 
multikomponentbehandlingar som är mest effektiv, då det inom stressforskningen råder 
brist på enhetliga metoder, kontrollgrupp och långsiktig uppföljning (Hasson, 2005). 
Det blir därmed svårt att jämföra olika stressinterventioner mot varandra avseende 
behandlingsresultat (Linden, 2004). Utifrån de resultat som ovan redovisats 
tillsammans med den utvärdering Previa utförde av stresshanteringskursen år 2003, kan 
kortsiktiga positiva effekter utläsas av kursen. Direkt efter avslutad stresshanteringskurs 
rapporterade respondenterna (i denna studie) starkt minskat stressbeteende, likaså 
gällande utmattningssymtom, medan den allmänna stressnivån förhölls sig ganska 
oförändrad. Jämfört med Previas utvärdering, stämmer dessa resultat överens, förutom 
den allmänna stressnivån (PSS) som sjönk signifikant precis efter kursavslut, till 
skillnad från respondenterna i denna studie.  Utmattningssymtomen verkar dock ha 
minskat konstant och tenderar att hålla i sig på lägre nivåer även ett år efter avslutad 
stresshanteringskurs. Några allmängiltiga slutsatser kring detta går dock inte att göra 
med hänsyn till det låga antalet respondenter. Den statistiska analysen bör därför 
betraktas som möjliga indikationer i just detta val av population.  

Utvärdering av terapi

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

1 2 3

T i dpunk t

Allmän stressnivå
Vardagens stress
Utmattning



 

 

26 

 

 
Exakt vilka interventioner i stresshanteringskursen som till största del bidragit till 
minskat stressbeteende och utmattningssymtom på kort/lång sikt är svårt att ange, 
kanske som ett resultat av att stresshanteringskursen består just av en 
multikomponentbehandling.  Respondenterna rapporterade dock att de haft mest nytta 
av: kravlista (vill/bör/måste/borde), gång/andra fysiska övningar, 
problemkategorisering, varningssignaler (för stressbeteende), dagliga övningar 
(exponering för stressituationer), registrera egna tankefällor, avslappningsövning och 
stressregistrering. Hur respondenterna tillämpat dessa metoder och exakt på vilket sätt 
de använt sig av interventionerna i vardagen, har varit svårare för respondenterna att 
förklara. Kanske som en effekt av att endast ett fåtal av respondenterna övat aktivt på 
egen hand med interventionerna efter att stresshanteringskursen avslutats. Det hade 
varit mycket intressant att jämföra dessa respondenters upplevda stressnivå/beteende 
med en annan grupp respondenter som aktivt övat på interventionerna efter kursavslut. 
Detta för att utröna eventuella skillnader i behandlingsresultat kopplat till aktivt 
deltagande till självhjälp (möjligen med större urval av respondenter för att öka 
generaliserbarheten).   
 
Vidare hade det varit önskvärt, om möjligt, med en väntelista eller kontrollgrupp för 
behandling i stresshantering. På så vis hade det varit lättare att utvärdera 
interventionernas effekt. I dagsläget blir det svårt att avgöra vad som orsakat reducerad 
stressymtom hos respondenterna, då detta kan vara ett resultat av andra faktorer. Några 
respondenter hade t.ex. tilldelats nya arbetsuppgifter eller fått mindre ansvar på sina 
arbetsplatser, vilket enligt Karaseks och Theorells krav- kontroll och stödmodell 
minskar stressnivån. Lagom kravnivå med ökad kontroll är stressreducerande (1990).  
 
Trots dessa frågetecken kanske det kan finnas inslag i stresshanteringskursen som 
skulle kunna förbättras för att öka chanserna att kursdeltagarna fortsätter arbeta mer 
aktivt med interventionerna efter kursens slut. Ett ökat fokus på återfallsprevention och 
vidmakthållande program inför kursavslut skulle kunna vara interventioner som skulle 
kunna utvecklas. Dessa interventioner har ju som främsta syfte att hjälpa kursdeltagarna 
fortsätta arbeta med stresshantering på egen hand och att lära dem hur de kan undvika 
eventuella fallgropar för återfall till stressbeteende (Linden, 2004). Interventionerna 
ingår redan nu i Previas stresshanteringsprogram, frågan är bara om de möjligen 
introduceras något sent på kursen.  
 
Den sista, åttonde gruppträffen på Previas stresshanteringskurs äger rum några veckor 
efter föregående träff och fungerar som en form av booster session (uppföljningsträff). 
Under denna session presenteras gruppdeltagarna för första gången för 
vidmakthållandeprogrammet, återfallsprevention och tillhörande övningar och 
hemuppgifter som bygger på detta. Detta sista led i behandlingen är en mycket viktig 
del i kognitiv beteendeterapeutisk behandling för att nå långsiktigt förbättrade 
behandlingsresultat (O´Donohue, 2003). Eftersom kursdeltagarna i dagsläget får denna 
information vid det allra sista kurstillfället med allt vad det innebär avseende 
uppbrottsstämning och avsked, skulle det inte vara omöjligt att kursdeltagarna inte tagit 
till sig denna viktiga information ordentligt. Vanligen avslutas gruppterapier med social 
samvaro med snacks och dricka, i syfte att markera avslut och att ge tid över till just 
avsked (Barlow, 2001). Kanske några kursdeltagare efter kursens slut inte visste hur de 
skulle tillämpa de nya övningarna i vardagen? Om dessa interventioner läggs in i ett 
tidigare stadium, eller om en återkopplingssession läggs till efter sista träffen för 
uppföljning av hur kursdeltagarnas stresshantering fungerar på egen hand, skulle sådana 
frågetecken möjligen kunna undvikas. I slutänden måste också tilläggas att det givetvis 
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åligger den enskilde kursdeltagaren att aktivt arbeta med de nyförvärvade kunskaperna 
för fortsatt stressprevention på egen hand. Det skadar dock inte att ifrågasätta kursens 
upplägg för att genom fortsatt förbättrad struktur öka möjligheten för förbättrat 
långsiktiga resultat.  
 
Majoriteten av respondenterna efterfrågade också uppföljning av kursen och olika 
förslag på uppföljning framkom. Ett av förslagen var att fortsatt kontakt efter kursavslut 
kunde skötas genom mail ifrån kursledaren, med frågor om hur respektive 
kursdeltagare klarat sig på egen hand och om det fanns behov av bollplank för 
självhjälp. (Jämför med internetbehandling och kontakt med behandlingsansvarig som 
förslag till interaktionsform efter avslutad behandling. Författarens egna noteringar). Ett 
sätt att administrera e-mailkontakt med Previas f.d. kursdeltagare skulle kunna vara 
utskick av massmail som skickas till respektive grupp, innehållande vidmakthållande 
program med förslag till interventioner som kursdeltagarna kan repetera och arbeta med 
på egen hand. Även kursträffar med de olika grupperna skulle kunna vara ett sätt att 
följa upp de f.d. kursdeltagarnas framgång i självhjälpsarbetet, alternativt starta upp ett 
forum (som en chatsida på internet) där regelbundna interaktiva träffar hålls med 
övningar och diskussionsagenda (författarens egna noteringar).  
 
Andra aspekter i Previas stresshanteringskurs avseende struktur och upplägg kan 
diskuteras. Gruppterapiformatet i sig verkar ha haft fördelarna av att respondenterna 
fick möjlighet att ta del av andras liknande erfarenheter, diskutera egna lösningar, som 
allteftersom skapade en stark gemenskap. Den sociala kontexten kan ha ökat 
motivationen till att arbeta aktivt med hemuppgifterna mellan träffarna, då sådan effekt 
också kunnat mätas i andra studier av gruppterapibehandling (Free, 2000).  Avsaknaden 
av två behandlare under gruppträffarna kan dock ha bidragit till minskad möjlighet att 
individuellt anpassa behandlingsplan för respektive kursdeltagare. Om två behandlare 
lett kursen, hade det funnits mer tid över för deltagarna att tala enskilt med en av 
behandlarna, kanske 10 minuter varannan träff. Tid som hade kunnat avsättas för 
enskild rådgivning som frågor kring hemuppgifter etc. som kanske inte diskuteras i 
grupp, i syfte att motverka eventuella frågetecken kring stresshanteringen.  
 
Relaterat till detta resonemang bör också antalet kursdeltagare vid gruppträffarna 
omnämnas. Vid gruppträffarna deltog i snitt 8-9 personer. Det är ett högre antal 
deltagare än vad som rekommenderas enligt Free (2000). Free uppmanar att inte fler än 
sex personer bör ingå i gruppen för att alla deltagare skall få ta del i gruppdiskussioner 
och övningar, samt att få individuell vägledning av gruppledaren. Om tanken är att det 
sker ett bortfall av gruppdeltagare vid resp. träff och att antalet gruppdeltagare på så vis 
närmar sig sex personer och detta varit fallet i praktiken, torde dock antalet medlemmar 
inte ha haft någon betydelse för utfallet av behandlingen.  
 
Previas stresshanteringskurs var manualstyrd, enligt de krav som ställs för gruppterapi 
(Free, 2000) och efter varje träff fick respondenterna med sig manualen för respektive 
träff, vilket är helt enligt rekommendationer för gruppterapi. Det har sannolikt 
underlättat arbetet kring hemuppgifterna.  
 
Avslutningsvis bör upprepas att de flesta av respondenterna var mycket nöjda med 
Previas stresshanteringskurs. En notering bör dock kanske göras avseende urvalet av 
respondenter som deltog i denna studie. De som valde att delta i studien kan ha varit 
just de individer som var odelat positiva till kursen och de som inte valde att delta kan 
ha varit mer negativt inställda. (Det var ett ganska stort antal som inte svarade på enkät 
eller ville ställa upp på intervju). Det kan också ha uppstått en viss intervjuareffekt vid 
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insamlandet av data, där respondenterna kan ha blivit påverkade av mig i någon 
riktning, som färgat av sig på deras svar. Previas utvärdering av stresshanteringskursen 
år 2003, bidrar dock till slutsatsen att majoriteten av kursdeltagarna torde vara nöjda 
med kursen överlag.  
 

 
Stressfaktorer i arbetslivet 

 
Avseende vilka faktorer som varit utlösande för utveckling av stressymtom och i vilken 
grad dessa varit kopplade till respondenternas arbetsplats, stödjer respondenternas svar 
de teoretiska modellerna för utbrändhet som beskrivits i teoriavsnittet.  Krav-kontroll 
och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) fungerar väl som förklaringsmodell för 
flertalet respondenter som drabbats av utbrändhet, som orsakats av en kollision av 
privata och arbetsrelaterade problem. De ackumulerade kraven från två håll blir 
övermäktigt. På frågan huruvida respondenterna upplevde att de krav som ställts på 
dem i arbetet motsvarat tillgängliga resurser för att kunna hantera arbetsbelastningen, 
svarade ju ca hälften av respondenterna ett definitivt nej. Några andra respondenter 
upplevde att de hade dåligt stöd från chefen, eller kollegor att diskutera svårare 
arbetsfrågor. Den feedback de oftast fick var när de gjort något fel eller enbart för att 
stämma av att han/hon producerat tillräckligt efter vad som förväntats av honom/henne 
(som i exemplet med det statistiska dataprogrammet som två respondenter nämnde). 
Det illustrerar problematiken kring arbetsinsats och frånvaro av belöning från 
ledningen, som Siegrist (1996) presenterar i ansträngnings- och belöningsmodellen. 
Frånvaro av feedback vid god prestation såväl som vägledning i komplexa arbetsfrågor, 
skapar stress. Medarbetaren får ingen uppfattning om vad han/hon gjort rätt eller fel i 
sin arbetsprestation, vilket leder till otrygghet och minskad motivation i det fortsatta 
arbetet (Siegrist, 1996). Utan vägledning och belöning vid god prestation, ökar 
stressnivån och känslan av sammanhang och motivationen för god arbetsprestation 
torde sjunka, i enlighet med KASAM- modellen (Antonovsky, 1991).  
 
Några andra respondenter hade drabbats av omorganisationer på sin arbetsplats och två 
av dem hade blivit befordrade till personalchefer trots att det egentligen inte var deras 
önskan från början, vilket utlöste stressymtom. Detta får fungera som exempel på vilka 
effekter frånvaro av att kunna uttrycka sina egna behov (assertiveness) kan leda till. 
Men det åskådliggör också tydligt vilka effekter omorganisationer, otydligt ledarskap 
och ostrukturerade organisationer har för utveckling av stressrelaterade sjukdomar. 
Frågan blir därför vem som skall ställas ansvarig för utveckling av stress- individen 
eller organisationen. Enligt Jürisso (2001) är det inte enbart den enskilda medarbetarens 
personlighet (som typ A) eller höga prestationskrav som är de enda bakomliggande 
orsakerna till utveckling av stressymtom. Oklart definierade roller, struktur, resursfattig 
och otrygg organisation bidrar till lika stor del till utbrändhet. Jürisso illustrerar detta 
osunda samspel enligt nedanstående modell:  

 
Figur 1. Modell för samspel mellan individ och organisation som skapar utbrändhet (Jürisso, 2001, s. 61). 
 
 
 
 
     
                  Samspel 
Sa             Samspel 
Samspel    

Utpräglat målinriktad  
individ: 

• Personlighetsdrag 
• Mänskliga behov 
• Beteenden  
• Värderingsvariabler 
• Förväntningar på arbetet 

 
 

 Marshmallow-          
organisation: 
 
Diffus 
Komplex 
Kravfylld 
Resursfattig 
Otrygg 
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Jürisso (2001) menar att det är just kombinationen av en utpräglat målinriktad individ 
och en diffus organisation, en s.k. ”marshmalloworganisation” (liknelsen kommer utav 
en marshmallows luddiga form), som bör beaktas vid interventioner mot stress. Av den 
anledningen bör därför stressinterventioner åtgärdas både på individ- och 
organisationsnivå. Stresshantering som enbart fokuserar på individuell behandling kan 
ge sämre långsiktig effekt, jämfört med exempelvis behandling som även utför 
stressinterventioner ur ett organisationsperspektiv (Hasson, 2005). Sådana 
multidimensionella behandlingar skulle enligt Hasson (2005) kanske kunna öka 
möjligheterna för kursdeltagarna att bättre följa upp de positiva effekter de fått av 
stressinterventionerna. Interventioner på organisationsnivå som t.ex. chefsutbildnings- 
program kan bidra till långsiktigt goda hälsoresultat för medarbetare (Theorell, 2001, ur 
Hasson, 2005). En kombination av interventioner både på individ- och 
organisationsnivå kan dock ta tid att implementera framgångsrikt. Det kan dröja 
månader eller år innan eventuella goda resultat kan skönjas hos individer eller i 
organisationer, vilket indikerar på ett behov av långsiktiga interventioner på minst ett år 
där uppföljning av interventionerna bör göras 2-3 gånger årligen (Hasson, 2005).    
 
Av resultatet att döma, uppgav majoriteten av respondenterna att utlösande 
stressfaktorer på något sätt haft en koppling till arbetsplatsen. Av den anledningen bör 
interventioner mot stress ur ett organisationsperspektiv beaktas. Om de nyförvärvade 
kunskaperna och övningarna respondenterna lärt sig på Previas stresshanteringskurs 
även kunde följas upp på arbetsplatsen, hade detta möjligen lett till mer långsiktiga 
resultat- åtminstone i enlighet med Hassons resonemang (2005). Det är visserligen svårt 
att säga om det hade räckt med individuella uppföljningar för långsiktigare positiva 
effekter som tidigare föreslagits, eller om det behövts interventioner på 
organisationsnivå. Men för att få långsiktiga resultat för organisationens räkning, torde 
kombinationen av interventioner öka chanserna. Hur kan då en kombination av 
stresshantering på individ- och organisationsnivå gå till i praktiken?   
 

 
 

Stressintervention ur ett individ- och organisationsperspektiv 
 
Förslag till hur Previa skulle kunna kombinera stresshanteringskursen med 
interventioner på organisationsnivå, baseras här på Karaseks och Theorells modell 
(1990, ur Linden, 2004), samt Kohler & Munz (2006) modell, som tidigare beskrivits 
under teoriavsnittet. Detta program riktar sig till organisationer/företag som 
genomgående har problem med hög sjukfrånvaro och personalomsättning, där det blir 
tydligt att stressen kopplas till arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990).  

 
Övergripande sker interventionerna på fyra plan och börjar med stresshantering i grupp 
med de KBT- inslag som ingår i Previas stresshanteringskurs, inklusive avslappning, 
yoga, etc. (med ovan föreslagna förbättringar av kursupplägget). Efter avslutad 
behandling, görs interventioner för att förebygga konstruktiva kommunikationsmönster 
på arbetsplatsen. Dvs. grad av interaktion på arbetsplatsen i form av frekvens av möten, 
intranät och interpersonell kommunikation (medarbetarnas och ledningens möjligheter 
att kunna uttrycka egna behov utan att onödiga konflikter uppstår). Detta görs genom 
kartläggning liknande en beteendeanalys vid KBT-behandling. Dvs. inledande 
kartläggning av huvudproblem, orsaksanalys, förslag till åtgärder, hinder för 
förändring, utarbetande av slutmål och delmål längst vägen, samt vilka åtgärder som 
behöver tas på vägen dit (läs mer om beteendeanalys i Öst, 2005).  
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Därefter görs uppgiftsorienterade interventioner för att strukturera upp arbetsuppgifter 
för ökad arbetstillfredsställelse och för att utveckla självständiga arbetsteam (Karasek 
& Theorell, 1990). Kartläggning av stressfaktorer på dessa områden görs av och med 
medarbetarna i en arbetsgrupp, tillsammans med en extern expert (Kohler & Munz, 
2006). Slutligen kartläggs ledarstil, dialog mellan ledning och medarbetare för att öka 
medarbetarnas delaktighet i organisationen, samt social samvaro på arbetsplatsen 
(Karasek & Theorell, 1990). För att förtydliga chefens eller ledningens 
beteendestrategier gentemot medarbetarna, görs beteendeanalys med fördel, precis som 
vid alla KBT-terapibehandlingar. Dvs. beteendets funktion, effekt och konsekvens 
enligt ABC-modellen (=Antecedent, vad som föregår en händelse, eller vad som leder 
till ett beteende=B och C= Konsekvensen av det beteendet/tanken/eller känslan). Det är 
viktigt att uppmärksamma chefens beteende/signaler han/hon sänder ut till sina 
medarbetare för att öka arbetstrivsel och motivation.  
 
Ett kanske inte så ovanligt misstag chefer begår när de vill ändra ett icke-önskvärt 
beteende hos en medarbetare (en anställds som inte presterar i enlighet med uppsatta 
mål t.ex.), är att de tillämpar bestraffning. Bestraffning lär dock inte människor vad de 
ska göra, det lär dem vad de ska göra för att inte bli bestraffade (Daniels & Daniels, 
2004). Positiv förstärkning ökar däremot sannolikheten att önskvärt beteende 
upprätthålls. Det känns därför av vikt att ge ledning/chef återkoppling på 
hans/hennes/deras beteende, för att kunna utveckla effektiva feedback- och 
belöningssystem (Braksick, 2000). Vilka är då de rätta förstärkningsmekanismerna för 
ökad trivsel på arbetsplatsen eller för att få medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter 
på ett visst sätt? Daniels & Daniels (2004) skriver i ”Performance management” att det 
handlar om att vara lyhörd och påhittig som chef. En och samma 
förstärknings/feedback system kan inte passa alla medarbetare på en arbetsplats, de 
måste individualiseras.  
 
Samtidigt som dessa stresshanteringsprocesser pågår på organisationsnivå, bör 
återkoppling på de stresshanteringsstrategier kursdeltagarna lärt sig på Previas 
stresshanteringskurs i grupp göras kontinuerligt, enligt ovan angivna förslag.  
 
 

 
9. Slutord 

 
I arbetet med denna psykologexamensuppsats har ett övergripande mål hela tiden 
funnits vid min sida. Som nybliven psykolog med KBT-inriktning, har mitt intresse 
dragits till att undersöka hur KBT-interventioner skulle kunna tillämpas i arbetslivet på 
individ- men även på organisationsnivå. Då detta arbetssätt i dagsläget inte tillämpas i 
särskilt hög utsträckning i Sverige, (Olofsson, 2006), har jag under arbetets gång stött 
på en del problem avseende teoretisk anknytning. Min förhoppning är dock att denna 
uppsats bidrar till uppslag och inspiration för framtida forskning och tillämpning på 
området.  

 
/Karin Folkar  
 
Stockholm, augusti 2006  
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Intervjuer 
 
 
Datum:  Respondent: 
 
2006-05-22  Kvinna, 53 år, ensamstående, handläggare, arbetar 100%.  
 
2006-05-12  Kvinna, 57 år, gift, handläggare, arbetar 100%  
 
2006-05-16  Man, 63 år, gift, handläggare, arbetar 80%  
 
2006-05-12 Kvinna, 43 år, gift, tidigare sektionschef, arbetstränar 75% 
 
2006-05-15 Kvinna, 30 år, gift, affärsjurist, arbetstränar 25% 
 
2006-05-18 Kvinna, 45 år, ensamstående, arbetar 100%  

 
2006-05-16 Kvinna, 55 år, gift, avdelningschef, arbetar 100%  
 

 
 

Enkäter 
 
Respondent: 
 

• Man, 36 år, gift/sambo, 3 småbarn, Högstadielärare, arbetar 100% 
 

• Kvinna,35 år, gift/sambo, 2 småbarn, Kampanjarbete, arbetar 85% 
 

• Kvinna, 39år, singel, 2 barn, 16 & 18 år, Projektledare, arbetar 100% 
 

• Man, 31 år, singel, inga barn, Systemutvecklare, arbetar 100% 
 

• Man, 37 år, gift/sambo, inga barn, Inköpare, arbetar 100% 
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Bilaga 1.  

Stockholm den 10 maj 2006 

Till dig som gått Previas kurs: stresshantering i grupp  

Hej x, jag heter Karin Folkar. Jag går sista terminen på psykologlinjen, Stockholms universitet och skriver 

nu min examensuppsats för Previa, region Stockholm.  

Jag är intresserad av att följa upp och höra hur kursdeltagarna som gått Previas stresshanteringskurs i 

grupp upplever stressnivån ett halvår och ett år efter att kursen avslutats. Kanske du känner att det finns 

behov av fler träffar eller uppföljning för att få en bestående livskvalitet och lägre stressnivå? Vilken är din 

egen upplevelse? Kan stressen relateras till arbetsmiljön och hur kan man i så fall åtgärda detta i 

framtiden?  

För att kunna följa upp och se till att du som kursdeltagare känner att du verkligen blivit hjälpt på lång sikt, 

skulle dina synpunkter vara mycket värdefulla. Denna studie kommer därför att baseras på personlig 

intervju och enkäter ställda till två grupper varav den ena gruppen avslutade kursen för ett halvår sedan 

och den andra gruppen, för ett år sedan.  

För att kunna ta del av dina erfarenheter från kursen, vilka hemuppgifter/metoder/insikter du tycker 

fungerat bra på lång sikt, kommer jag att kontakta dig per telefon. Vissa deltagare kommer att kontaktas 

för personlig intervju på ca 45 minuter och vissa deltagare kommer att få en enkät per e-post med frågor 

att besvara kring detta. Deltagandet i undersökningen via intervju eller enkät är på frivillig basis men min 

förhoppning är att så många möjligt kan delta för att kunna ta del av era personliga erfarenheter av kursen 

och upplevd stressnivå idag.  

I mitten av denna vecka (v. 19) kommer jag därmed att kontakta dig antingen för att bestämma tid för 

intervju eller för utskick av enkäten. Intervjun/enkätsvaren är konfidentiell material och du kan välja att 

vara anonym om du vill. För dig som kommer att kontaktas för intervju: intervjun kan göras på din 

arbetsplats eller på annan plats om du hellre föredrar det. Datainsamlingen av intervjuer väntas bli klar 

fredagen den 19 maj 2006, varav min förhoppning är att kunna schemalägga intervjuerna v.19 och 20. För 

dig som får en enkät att fylla i: enkäten tar ca 30 minuter att besvara och du kan skriva in dina svar direkt 

på datorn, i dokumentet. Enkäten med de ifyllda svaren mailar du sedan till följande e-post: 

kfolkar@yahoo.se, senast torsdagen den 18 maj 2006.  

Uppsatsen planeras bli klar i slutet av juni 2006 och självklart får du gärna ta del av resultatet. Jag vill 

redan på förhand tacka dig för ditt deltagande. Din insats i detta arbete innebär oumbärlig information för 

att förbättra arbetet med stress och hälsa.  Har du några frågor? Tveka inte att kontakta mig per telefon 

eller via e-post: 

kfolkar@yahoo.se  Eller Per Larsson 

Telefon: 08- 612 85 75  kontaktperson på Previa 

Mobil: 073- 703 46 67 per.larsson@previa.se, telefon: 08- 789 14 00 

  

 Vänliga hälsningar, Karin Folkar 

Psykologstudent, sista terminen 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
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Bilaga 2.  

Enkät 
Gruppdeltagares stressnivå och välmående, 

ca ett halvår/ett år efter avslutad stresshanteringskurs  
i grupp hos Previa 

 
Denna enkät innehåller frågor som syftar till att undersöka vilka metoder du tagit till dig en tid 
efter avslutad stresskurs, samt att hitta eventuella samband kring orsaker till upplevd stressnivå 
och arbetsmiljö.  
 
Enkäten är tänkt att fungera som ett komplement till personlig intervju, varav svarsalternativen 
är öppna för att lämna utrymme åt dina personliga reflektioner. Ta gärna tid till att komma med 
egna kommentarer som kanske ligger lite utanför frågan, det ger mer tyngd i svaren. Svara 
gärna så utförligt som möjligt, det finns utrymme att skriva så långa svar du önskar.  
 
Enkäten tar ca 30 minuter att fylla i. Vänligen skriv in dina svar direkt i dokumentet. När du 
besvarat alla frågorna, är det bara att e-posta enkäten till: kfolkar@yahoo.se gärna så snart du 
har möjlighet. 
 
Jag vill på förhand tacka dig för att du besvarar dessa frågor och hoppas du har överseende med 
att det tar upp en del av din tid. Med hjälp av dina svar hoppas jag få en tydligare bild av hur 
stressnivån kan minskas hos den enskilda individen och på organisationsnivå.   
 
Har du några frågor, hör av dig till:  
Karin Folkar  Per Larsson, Previa 

Telefon: 073- 703 46 67 Telefon: 08- 789 14 00 

E-post: kfolkar@yahoo.se  per.larsson@previa.se 

 
 
 
 
Stockholm den 12 maj 2006 
Psykologiska institutionen 
Stockholms universitet 
 
 
Är du:   Hur gammal är du?   år 
Man:    
Kvinna: 
(sätt kryss) 
 
Är du: 
Ensamstående:  
Gift eller sambo: 
(sätt kryss) 
 
Har du barn?  Ja Nej  
(sätt kryss) 
Om ja, hur många barn har du?  Ange barnets/barnens åldrar: 
 
Vilken är din högsta avslutade skolutbildning? (Sätt kryss) 
Grundskola eller motsvarande (1-9 år): 
Gymnasieskola eller motsvarande (10-12 år): 
Universitets- eller högskoleutbildning (13-16 år): 
Högre akademisk utbildning (mer än 16 år): 
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1. Vilka faktorer var det som gjorde att du kände dig alltmer stressad i ditt liv, som senare ledde 
till att du gick Previas stresshanteringskurs för ca ett år/ett halvår sedan? Berätta gärna så 
mycket du vill, vilka områden i ditt liv som utlöste den ökade stressen.  
Svar:  
 
2. Vilken var din sysselsättning vid den tidpunkt du påbörjade stresshanteringskursen? 
Förvärvsarbetande  
Sjukskriven (%) 
Arbetstränar (%) 
Annat, nämligen  
Svar:  
 
3. Berätta i korta drag vad du arbetade med när du gick stresshanteringskursen (ditt 
ansvarsområde). Om du var sjukskriven eller arbetstränade, berätta gärna om ditt arbete du var 
sjukskriven från eller där du arbetstränade. 
Svar:  
 
4. Hur var stämningen på den arbetsplatsen, som du minns det idag? Berätta gärna på vilket sätt 
detta utryckte sig oavsett om det gäller bra eller dålig stämning. T.ex. fikaraster, sociala 
aktiviteter, kommunikation på arbetsplatsen, etc.   
Svar:  
 
5. På de flesta arbetsplatser råder det en viss norm av vad man får lov att göra eller säga. Hur 
såg detta ut på din arbetsplats vid den tid du började stresshanteringskursen?   
Svar: 
 
6. När du hade utfört en arbetsuppgift/deadline tillfredsställande, vilken typ av feedback fick du 
då från dina kollegor? Från din chef? 
Svar:  
Kollegor:  
 
Chef: 
 
7. Om du gjort något misstag, eller om du känt behov av vägledning i en arbetsrelaterad fråga, 
vem vände du dig då till för råd eller hjälp?  
Svar:  
 
8. Motsvarade kravet på arbetsprestation och resurser varandra i det arbete du hade vid denna 
tidpunkt? (Om du vid denna tid var sjukskriven, berätta om din arbetsplats du blivit 
sjukskriven).  
Svar:  
 
9. Arbetar du idag på samma arbetsplats som för ett år sedan? (Om du i dagsläget arbetstränar 
eller är sjukskriven, är det från samma arbetsplats som för ett år sedan)?   
Svar: 
 
10. Om du inte arbetar kvar på samma arbetsplats idag, eller har andra arbetsuppgifter idag, 
berätta vad du gör idag och varför du bytte arbetsplats.  
Svar: 
 
Nu till Previas stresshanteringskurs:  
11. Hur kom du i kontakt med Previas stresshanteringskurs? 
Svar:  
 
12. Om du tänker tillbaka till stresskursen, vad minns du spontant främst då?  
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Svar: 
 
13. Vilka var dina förväntningar på stresskursen från början?  
Svar: 
 
14. Vad hade du hoppats kursen skulle hjälpa dig med, konkret? 
Svar:  
 
15. Vilken var din inställning till gruppformatet från början och hur trodde du det skulle bli? 
Svar: 
 
16. Hur tyckte du det var att träffas i grupp och att tillsammans arbeta med stresshantering?  
Fördelar och nackdelar.  
Svar:  
 
17. Kände du dina kursdeltagare sedan tidigare, om ja, på vilket sätt?  
Svar: 
 
18. Om ja, har det haft någon betydelse för dig i ditt eget arbete med stresshanteringen att du 
redan kände någon person i gruppen? 
Svar: 
 
19. Vilket hade du föredragit, att känna några deltagare sedan tidigare eller att alla är främlingar 
för dig? Motivera helst ditt svar.  
Svar: 
 
20. Hur är din stressnivå i dag, jämfört med när du avslutade kursen, hur mycket minskning 
eller ökning i procent? (Från 1-100%) 
Svar:  
 
21. Varför ser din stressnivå ut som den gör i dag?  
Svar: 
 
22. Vilka situationer gjorde dig tidigare mest stressad och hur stressad är du över de 
situationerna idag? (Tänk stresslöksgubben, olika nivåer: livssituation arbetssituation).  
Ser du några mönster i vad som gör dig stressad? 
Svar: 
 
23. Efter att ni avslutade kursen, har du arbetat vidare med stresshanteringen på egen hand? Om 
ja, på vilket sätt? Om nej, berätta gärna varför.   
Svar: 
 
24. Här är de inslag från kursen som ni hade kring egna övningar. Vilka hemuppgifter/övningar 
har fungerat bäst för dig efter att ni avslutat kursen? Svara med att fetlägga dina alternativ 
nedan:  
Svar: 
* Stressregistrering:  vad som får dig att varva upp, varva ned   
* Situationsblankett: 
Situation,  tanke,  känsla,   beteende,   fysiologi 
Sitter på bussen.  Måste hinna i tid. Otålighet Tittar på klockan hjärtat slår snabbare 
 
* Kravlista: vill/bör/måste/borde 
 
* Sätta upp mål: vad skulle det innebära om du mådde bättre, vad skulle du göra då? Vad skulle 
vara annorlunda? Konkretisera mål 
 



 

 

38 

 

* Dagliga övningar: gå långsammare, lyssna helhjärtat, ta minipauser, etc.  
 
* Avslappningsövning 
 
* Andningsövningar 
 
* Meditativ andning 
 
* Gång/andra fysiska övningar för att minska spänning/stress 
 
* Bild av målet 
 
* Problemkategorisering (viktigt/oviktigt problem, går det att påverka) 
 
* Konstruktiv problemlösning 
 
* Registrera egna tankefällor:  
 
* Attribuering (=hitta orsak till händelser) 
 
* 10 Budord, viktigast i ditt liv 
 
* Vidmakthållandeblankett: 
 
* Fortsätta jobba med 
 
* Varningssignaler 
 
* Taktik: hur göra om det blir återfall 
 
25. Har någon av dessa inslag gjort några bestående förändringar för dig i ditt liv? Om ja, på 
vilket sätt? Om nej, ange varför inte.  
Svar: 
 
26. Efter att kursen avslutades, har du haft någon kontakt med andra i gruppen för stöttning, 
t.ex.? Om ja, hur då och på vilket sätt?  
Svar: 
 
27. Finns det något du saknar från kursen efter att kursen avslutats?  
Svar: 
 
28. Hur ser du på din framtid i arbetet med stresshanteringen?  
Svar: 
 
29. Har du några egna förslag till hur stressen skulle kunna minskas på din egen arbetsplats (om 
stressen är relaterad mycket till arbetsplatsen) ? 
Svar:  
 
30. Hur kan man förminska stressen på en organisatorisk nivå (chefen/ledningen)?  
Svar: 
 
31. Har du några egna tillägg du vill delge?  
Svar:     /Tack för ditt deltagande!   
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