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Förord
Problem med stress är något vi mött hos medstudenter, personer i vår omgivning och hos oss
själva. Det känns som att nästan varje människa har problem med stress och att det behövs en
förändring. Människor behöver få må bättre och kunna hitta en balans mellan aktivitet och
vila som är hållbar.
Under vår utbildning till hälsovägledare har vi studerat vad som gör att personer mår bra och
vad de kan behöva mer av i sitt liv för en bättre upplevd hälsa. Stress kan påverka personer
negativt och det är individuellt hur man reagerar på inre och yttre faktorer som kan skapa
stress. Många lider av stress och utmattning i Sverige och detta är något som behöver arbetas
med ur ett hälsofrämjande perspektiv. Precis som att många blir sjukskrivna på grund av
stress finns det även personer som lyckas ta sig tillbaka till ett ökat välmående. Vad är det
som har gjort att dessa personer har kunnat må bättre och vad har de gjort för att vända den
negativa spiralen? Finns det samband mellan olika personer som visar på vad som faktiskt kan
hjälpa i denna situation? Att förstå detta kan vara en nyckel inför framtiden när det gäller att
arbeta med hälsa och minskad stress.
Utifrån denna bakgrund vill vi studera vad som hjälpt utmattade kvinnor att må bättre igen
och därigenom försöka hitta strategier för framtida hälsofrämjande interventioner.
Vi vill tacka alla deltagare i studien, vår handledare Sari-Anne Wiklund-Axelsson, våra
medstudenter samt vår examinator Anitha Risberg.

Abstrakt
Idag finns ett stort problem med stress i samhället där många drabbas av utmattning, särskilt
kvinnor. Det är av stor vikt att hitta sätt att arbeta med detta på ett hälsopromotivt sätt för att
minska problematiken. Syftet med studien var att beskriva utmattade kvinnors upplevelser av
självvalda hälsofrämjande aktiviteter som fått dem att må bättre. Studien analyserades med en
manifest innehållsanalys där data samlades in genom skriftliga reflektioner. Deltagarna skrev
ned sina personberättelser utifrån den öppna meningen “Nu ska jag berätta om vad som
hjälpte mig må bättre i samband med min utmattning/stress...”. Resultatet formulerades sedan
i tre underkategorier och en huvudkategori. Huvudkategorin gavs namnet “Vägen till ett bättre
mående: genom återhämtning, aktiviteter och acceptans” och underkategorierna “Insett vikten
av sömn, återhämtning och vila”, “Gjort aktiviteter man mått bra av” samt “Anpassat livet till
nya förutsättningar”. Resultatet visade att det som varit gemensamt för deltagarna är
processen de gått igenom från utmattning till ett ökat välmående. Deras väg har startat med
sömn, fyllts på med hälsofrämjande aktiviteter och sedan landat i acceptans och anpassning
till den nya livssituationen. Resultatet visade även att det inte finns en universallösning utan
att det är individuellt vad olika personer behöver för att behålla en balans och må bra. För att
få en bättre balans behövs ett brett grepp om hälsa där flera faktorer samverkar för ett större
välmående.
Nyckelord: hälsopromotion, stress, stressreduktion, utmattning, återhämtning
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Abstract
Today there is a major problem with stress in society where many suffer from burnout,
especially women. It is of great importance to find ways to work with this in a healthpromoting way to reduce these problems. The purpose of the study was to describe women's
experiences of self-chosen health promoting activities that helped them feel better. The study
was conducted with a manifest content analysis where data was gathered through written
reflections. The participants wrote down their personal stories based on the open sentence
"Now I will tell you about what helped me feel better in relation to my burnout/stress ...". The
result was formulated into three subcategories and one main category. The main category was
named "The way towards better wellbeing: through restoration, activities and acceptance" and
the subcategories were "Realized the importance of sleep, recovery and rest", "Performed
activities that made you feel good" and "Adjusted life to new conditions". The result showed
that what was in common for the participants was the process they had gone through from
fatigue to increased well-being. Their journey started with sleep, then they added health
promoting activities and landed in acceptance and adaptation to the new life situation. The
result also showed that there is no universal solution. What different people need to maintain
a balance and feel good is individual. In order to achieve a greater balance, a broad approach
to health is required, where a number of factors can cooperate for a greater well-being.
Key words: burnout, health promotion, restorative, stress, stress reduction
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Introduktion
Att stärka och främja hälsa
Världshälsoorganisationen beskriver 1948 hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom (World Health
Organization [WHO], 2014). Hälsofrämjande arbete grundar sig i ett salutogent perspektiv
vilket fokuserar på hälsa och friskfaktorer och därför kan gynna alla, oavsett var i livet de
befinner sig (Antonovsky, 1996). WHO höll 1986 sin första konferens inom hälsopromotion
och bestämde då att en satsning på hälsofrämjande arbete skulle göras med målet att främja en
god och jämlik hälsa samt ge individer möjlighet att uppnå sin fulla hälsopotential (WHO,
1986).
I regeringens proposition (2002/03:35) står det att målen för den svenska folkhälsopolitiken är
att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa. Hälsopromotion definieras
“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve,
their health” (WHO, 1986, s.1), vilket kan förstås som att hälsopromotion är den process som
möjliggör för människor att öka kontroll över, och förbättra, sin hälsa.
Antonovsky (1996) föreslår att man i stället för att fokusera på riskfaktorer för att undvika
sjukdom ska fokusera på salutogena, eller hälsopromotiva, faktorer där hälsoarbetare kan
ställa sig frågan “hur kan jag hjälpa den här personen att röra sig mot en ökad hälsa?”.
Kostenius och Lindqvist (2006) skriver att hälsovägledning går ut på att vägleda individer till
att göra egna val för att uppnå en bättre hälsa och att genom social och personlig kompetens
vägleda personer till positiva livsstilsförändringar ur ett brett perspektiv; fysiskt, psykiskt,
socialt, emotionellt och andligt.

Stress, stressreaktion och utmattning
Enligt Eriksen och Ursin (2013) innefattar begreppet stress fyra olika fenomen: själva
stresstimuli (stressorer), upplevelsen av stimuleringen, den fysiologiska och psykologiska
reaktionen av stimuli samt den individuella återkoppling som stimulin leder till. Fysiologiskt
aktiverar stress det sympatiska nervsystemet vilket innebär att kroppen gör sig redo för att
hantera problem eller hot och evolutionärt sett är det en nödvändig överlevnadsmekanism
(Lännergren, Westblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2017).
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Det finns många olika faktorer som påverkar stressnivån. Det har skett stora förändringar i
arbetslivet med ökad arbetsmängd och högre arbetstempo (Lundberg, 2013). Socioekonomisk
status kan avgöra hur du påverkas av stress: högre status kan indikera färre problem men fler
stressorer medan lägre status kan innebära mer allvarliga stressorer (Grzywacz, Almeida,
Neupert & Ettner, 2004). Att bli förälder är en utmanande process och föräldrar kan uppleva
att kraven kring föräldraskapet överskrider de personliga och sociala resurser som finns
tillgängliga, där ensamstående mammor med låg utbildningsnivå är en särskilt utsatt grupp
(Cooper, McLanahan, Meadows, & Brooks-Gunn, 2009).

Om en individ utsätts för långvarig stress, där möjligheten till återhämtning är begränsad,
leder det ofta till fysiska och psykiska symptom (Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander &
Rydmark, 2013). Man kan drabbas av kronisk trötthet, olust, diffusa muskelsmärtor,
domningar, svårigheter att sova och det kan också leda till depression, utmattningssyndrom
eller posttraumatisk stress (Danielsson et al., 2009). När stressen blir långvarig istället för en
akut händelse kan detta innebära en överbelastning som slutligen leder till
utmattningssyndrom (Åsberg et al., 2013).
Socialstyrelsen har utarbetat ett antal kriterier som en individ ska uppfylla för att kunna få
diagnosen utmattningssyndrom (Åsberg et al., 2003). Ett av dessa kriterier är att en individ
under minst två veckor ska ha haft fysiska och psykiska symptom på utmattning, vilka har
utvecklats till följd av en eller flera stressfaktorer som har funnits under minst sex månader
(Åsberg et al., 2003). Ett diagnostiserat utmattningssyndrom hos en individ innebär ofta ett
långdraget förlopp där det är svårt att säga vad som hjälper individen tillbaka (Åsberg et al.,
2013). En studie av personer med utmattningssyndrom visade att de hade signifikant sämre
sömn än kontrollgruppen och visade mental utmattning och sömnighet under de flesta tider
under dagen, utan minskning på helgen (Ekstedt et al., 2006). När man undersökte sambandet
mellan sömnsvårigheter och långtidssjukskrivning fann man att trötthet och störd sömn är
starka indikationer för långvarig sjukfrånvaro (Åkerstedt, Kecklund, Alfredsson & Selen,
2007). Flera studier har visat på ett tydligt samband mellan utmattning och hög förekomst av
sömnstörningar (Åkerstedt & Kecklund, 2013) och Ekstedt et al. (2006) menar att
sömnproblem kan vara en orsak till utveckling av utmattningssyndrom.
Annat som påverkar risken att drabbas av utmattningssyndrom är om individen upplever höga
krav i kombination med små möjligheter att påverka sin arbetssituation samt om individen
upplever bristande stöd från kollegor (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
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[SBU], 2014). Individer med påfrestande arbetssituation i kombination med ekonomisk oro
har ökad risk för utmattningssyndrom och ju fler riskfaktorer som finns med i bilden desto
högre blir risken att drabbas (Norlund, Reuterwall, Höög, Janlert & Järvholm, 2015). Förslag
på behandling när det kommer till rehabilitering av utmattningssyndrom är psykologiskt stöd,
livsstilsförändringar och stresshantering (Socialstyrelsen, 2008).

Återhämtning och metoder att hantera stress
Fysiologisk återhämtning är när kroppen får hämta sig från en belastning medan man
psykologiskt talar om mental träning, eftersom hjärnan aldrig helt befinner sig i viloläge
(Risberg et al., 2016). Pignata, Boyd, Winefield och Provis (2017) kunde se att viktiga
faktorer för stressreducering var förändring i arbetsroll, ny chef, implementering av nya
organisatoriska strategier för att reducera eller hantera stress samt personliga resurser och
ökad bemanning. Återhämtning utanför arbetstid är av stor vikt för hälsotillståndet
(Demerouti, Bakker, Geurts & Taris, 2009) och för att återhämta sig kan man använda sig av
många olika metoder, till exempel avslappning, massage, kultur, sömn och naturvistelse
(Risberg et al., 2016).
Fysisk aktivitet är en stressor som aktiverar olika hormonsystem i kroppen och hur de
påverkas beror på individuella psykiska och fysiska faktorer (Gatti & De Palo, 2011). Positiva
förändringar kring fysisk aktivitet kan också resultera i positiva förändringar kring mental
ohälsa och utmattning (Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson & Ahlborg, 2014).
Mindfulness kan vara ett framgångsrikt verktyg vid stresshantering och ett mindfulnessbaserat
program för stressreduktion (MBSR) visade flera positiva förändringar där deltagarna fick
lättare att hantera stress (Shapiro, Astin, Bishop & Cordova, 2005).
Aktiviteter i en kravlös och vacker miljö leder till större förmåga att hantera stress (Eriksson,
Jonsson, Karlström & Tham, 2010). Naturvistelser minskar stress (Parsons, Tassinary, Ulrich,
Hebl & Grossman-Alexander, 1998) och kopplas direkt samman med flera positiva
hälsoeffekter, exempelvis djup avslappning och sömn (Kuo, 2015). Maller, Townsend, Pryor,
Brown och St Leger (2005) menar att det finns stora fördelar med att använda naturen i det
hälsopromotiva arbetet, särskilt när det kommer till att minska psykisk ohälsa, stress och
depressioner, eftersom naturen har en återhämtande effekt och minskar stress.
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Hälsoteorier
Känsla av sammanhang, KASAM, är en teori utvecklad av Antonovsky (1996), i vilken han
menar att olika individer har olika förutsättningar att hantera stressorer. KASAM definieras
som:
I vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och
yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet att saker och ting kommer att gå så bra
som man rimligen kan förvänta sig (Antonovsky, 2005, s.17).

De erfarenheter man fått med sig genom livet är avgörande för KASAM och individer med
starkare KASAM har större möjlighet att se vilka resurser de har till förfogande för att hantera
stress (Antonovsky, 1996). De tre centrala begreppen inom KASAM är begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet innebär i vilken grad
individen förstår och kan sortera de inre och yttre stimuli hon utsätts för. Hanterbarhet innebär
att individen upplever att resurserna som finns kan hjälpa till att möta de krav och stimuli hon
utsätts för. Med meningsfullhet menas hur individen upplever sig själv delaktig och är
motiverad till att möta de utmaningar hon ställs inför (Antonovsky, 2005).
Begreppet locus of control, eller på svenska: kontroll-lokus, handlar om hur individer själva
upplever sig kunna påverka händelser de ställs inför alternativt hur de känner sig maktlösa
inför yttre omständigheter de inte anser sig kunna påverka (Andersson, 2018). Intern kontrolllokus är kopplat till vilken grad individen tror på sig själv och sina interna resurser och utifrån
dessa har möjlighet att hantera olika situationer (Rotter, 1966). Vidare menar Rotter (1966) att
extern kontroll-lokus innebär att man påverkas av de yttre faktorerna, de man själv inte har
makten över, när det kommer till att hantera händelser och situationer. När sjukdom drabbar
människor är det individuellt hur man hanterar dessa och man kan uppleva att det är inre eller
yttre faktorer som påverkar situationen (Währborg, 2009). Utmattning har i större
utsträckning visat sig förknippas med individer som upplever en extern kontroll-lokus
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Hur man reagerar på olika stressorer är väldigt
individuellt och beror på individens kapacitet, tidigare erfarenheter och framför allt ens egen
värdering och upplevelse av situationen (Melin, 2009).

Kvinnor och stress
Sjukskrivningar relaterade till anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress är de som
ökar mest i Sverige (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). Inom diagnosen anpassningsstörningar
och reaktioner på svår stress ingår utmattningssyndrom. Påbörjade sjukskrivningsfall med
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psykiatriska diagnoser utgjorde 59 % av den totala ökningen mellan 2010 till 2015. Hos
kvinnor ökade dessa sjukskrivningar med 71 %, och sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den
vanligaste sjukskrivningsorsaken för alla, oavsett kön (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016).

Källa: Psykisk ohälsa, Försäkringskassans korta analyser 2016:2, Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016.

Sjukfrånvaron kopplat till diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress har
ökat samtidigt som det idag saknas evidensbaserad vård och behandling, vilket innebär att
hälso- och sjukvården behöver utveckla och stärka sin kapacitet för att behandling (Lidwall &
Olsson-Bohlin, 2017). Resultat från den nationella folkhälsoenkäten visade att 14 % av
befolkningen upplevde ganska eller väldigt mycket stress, där andelen var högre bland
kvinnor än bland män (Folkhälsomyndigheten, 2017).
Stressen tar olika uttryck hos de båda könen, där kvinnors stress ofta är emotionellt knuten,
och familjeliv och relationer kan bygga på stresskänslan ytterligare (Risberg, Risberg &
Risberg, 2016). Kvinnors traditionella roll i samhället exponerar dem för stress i högre
utsträckning samtidigt som det minskar deras förmåga att förändra sin stressiga miljö (WHO,
2001). Kvinnors sjukskrivningar har ofta förklarats med att de dubbelarbetar, med större
ansvar för barn och familj, vilket kan leda till sömnbrist, otillräcklig återhämtning och
utmattning (Åsberg et al., 2003). Socialt konstruerade könsroller bidrar till att kvinnor oftare
tar på sig rollen som vårdgivare i olika sammanhang, samtidigt som de får lågt socialt stöd för
detta och därmed upplever en högre stress (WHO, 2002). Det kan finnas mer faktiska, såväl
som upplevda, stressorer bland kvinnor (WHO, 2001). Kvinnor anger i större utsträckning än
män besvär med ängslan, oro och ångest, trötthet samt sömnbesvär (Rostila & Toivonen,
2012). Både WHO (1986) och Sveriges regering (2002) har uttalade mål om en jämlik hälsa.
Trots det kan man se att ökningen av stressrelaterad ohälsa i Sverige är större bland kvinnor
än bland män (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). Den största ökningen av sjukskrivningar sker
hos kvinnor, där den nästan fyrdubblats sedan 1992 (Åsberg et al., 2003).
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Rationale
Idag är det många som har en försämrad hälsa på grund av stress. Antalet sjukskrivna för
stress och utmattning ökar, speciellt bland kvinnor, och det behövs nya perspektiv på hur man
kan hjälpa de som redan drabbats. Hälsovägledare kan som yrkesgrupp gå in och arbeta med
stresshantering och därmed bidra till att stärka och bibehålla hälsan i samhället. För att arbeta
med denna målgrupp är det viktigt att förstå vilka aktiviteter som kan hjälpa till att minska
stressen och få utmattade kvinnor att må bättre igen. Detta kan sedan ligga till grund för
skapande av hälsopromotiva interventioner att använda i samband med stresshantering,
rehabilitering och att stärka hälsan i samband med stress.
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Syfte
Att beskriva utmattade kvinnors upplevelser av självvalda hälsofrämjande aktiviteter som
gjort att de mått bättre.
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Metod
För att besvara studiens syfte gjordes en kvalitativ studie. Kvalitativa studier är en effektiv
metod för att förstå världen ur deltagarnas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Skriftliga
reflektioner samlades in via ett frågeformulär (bilaga 1) och går ut på att man ber deltagarna
skriva och återge något de upplevt (Olsson & Sörensen, 2011). Kvinnor med
utmattningsdiagnos fick dela med sig av sin personberättelse där de med egna ord reflekterade
och skrev en text utifrån meningen: “Nu ska jag berätta om vad som hjälpte mig må bättre i
samband med min utmattning/stress...”. Personberättelser handlar om att låta deltagaren
berätta delar av sitt liv och återge vilka erfarenheter och insikter som framkommit när
personen tänker tillbaka på en speciell tid eller händelse (Olsson & Sörensen, 2011). En fördel
är att deltagarna får svara med sina egna ord (Farrelly, 2013) och genom öppna
frågeställningar vill man få deltagarna att berätta om det som är väsentligt för studien (Tong,
Sainsbury & Craig, 2007). Detta kan leda till svar som är rika och målande, meningsfulla för
deltagaren och oförutsedda av forskaren (Farrelly, 2013).

Urval
Ändamålsenligt urval användes, vilket bygger på principen att få ut bästa möjliga information
genom att välja personer baserat på deras relevans för forskningen (Denscombe, 2016). I det
här fallet kvinnor över 18 år som haft en diagnos kopplat till utmattning och vid svarstillfället
själva upplevde att de mådde bättre. De skulle vara bosatta i Sverige, kunna läsa och skriva på
svenska samt ha möjlighet att svara via frågeformuläret som skapats för detta ändamål. För att
komma i kontakt med informanter ombads en lärare på Luleå Tekniska universitet att dela
formuläret i en kurs som handlar om stress med över 100 studenter inskrivna. Den sociala
medieplattformen Facebook användes för att sprida formuläret i olika grupper. Slutligen
ombads även deltagarna att dela undersökningen vidare till personer de trodde kunde tillföra
forskningen något ytterligare. Formuläret låg öppet under två veckor för insamling av
berättelser. Kravet för att svaret skulle tas med var att det skulle ha ett tillräckligt omfång och
vara relevant för studiens syfte. Totalt kom 49 svar in, varav 15 var för korta och fem var
irrelevanta och därmed plockades bort. Av de 29 kvarvarande breven slumpades 20 svar fram
med hjälp av verktyget “randomize number”.
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Deltagare
De personer som deltog i undersökningen var kvinnor i åldrarna 28-59 år. De hade vid
studiens tidpunkt olika sysselsättning där 40 % arbetade, 25 % var heltidssjukskrivna, 15 %
var deltidssjukskrivna, 10 % studerade, 5 % var arbetslösa och 5 % var föräldralediga
(diagram 1). De hade fått sin utmattningsdiagnos för mellan 1-10 år sedan (diagram 2).
Diagram 1. Översikt sysselsättning

Diagram 2. Tid för diagnos

Datainsamling
Datainsamlingen utfördes via ett frågeformulär på internet där deltagarna fick börja med att
ange ålder, sysselsättning och tid för diagnos, följt av skriftliga reflektioner. Deltagarna
uppmanades att svara målande med minst en sida text. Utöver detta blev deltagarna tillfrågade
om de kunde tänka sig att vara med i fortsatta studier och i så fall fick de lämna sin epostadress. Formuläret var öppet två veckor och i samråd med lärare lottades deltagarna fram.
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Etik
Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra
huvudkrav som ställs på all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
(Vetenskapsrådet, 2013).
I frågeformuläret (bilaga 1) fick deltagarna ta del av ett informationsbrev där de informerades
om studiens syfte, sin roll i studien, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under
studiens gång kunde avbryta utan att de behövde uppge anledning. Detta i linje med
informationskravet (Olsson & Sörensen, 2011). För att säkerställa samtyckeskravet fick de
kryssa i en ruta, för att visa att de aktivt gav sitt samtycke till att delta i studien, och det
krävdes att denna var ikryssad för att komma vidare till frågeformuläret. Samtyckeskravet
innebär att deltagaren aktivt lämnar sitt samtycke att delta i studien Olsson & Sörensen,
2011). Informationen som lämnades av deltagarna var exklusiv för forskarna och ingen
obehörig kunde komma åt den. När materialet analyserades numrerades deltagarna till
deltagare nr 1-20, så att det inte gick att spåra vem som skrivit vad. Detta i enlighet med
konfidentiatlitetskravet (Olsson & Sörensen, 2011). Nyttjandekravet innebär att uppgifter som
samlas in om deltagarna endast får användas i det aktuella forskningsändamålet (Olsson &
Sörensen, 2011) och uppfylldes genom att det insamlade materialet inte användes i något
annat syfte än denna studie.

Dataanalys
För att vetenskapligt analysera innehållet i personberättelserna har en manifest kvalitativ
innehållsanalys använts. Med inspiration av Graneheim & Lundman (2004) analyserades de
insamlade texterna på följande sätt: Texten lästes igenom flera gånger av båda författarna,
varefter meningsbärande enheter valdes ut för att få en känsla för helheten. Dessa
kondenserades för att komma åt essensen i vad som sagts och gavs olika koder som visade på
vad de handlade om. Utifrån detta delades resultatet in i kategorier där innehållet inte fick
passa in i flera kategorier och det heller inte fick vara något som inte passade in någonstans.
Tre underkategorier och en huvudkategori formulerades.
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Resultat
Resultatet bildade tre underkategorier och en huvudkategori (tabell 1). Citat från de skrivna
personberättelserna användes för att styrka och illustrera den slutsats som dragits. Citaten är
märkta med deltagarens nummer 1-20 och ålder. Det framkom svar som visade på att socialt
stöd och traditionella vårdinsatser varit till hjälp för deltagarna. Resultatet i denna studie
fokuserar dock på att beskriva vad deltagarna själva aktivt kunnat göra för att må bättre, det
vill säga vilka hälsofrämjande aktiviteter de själva valt att ägna sig åt. De olika kategorierna
beskrivs mer ingående nedan.
Tabell 1. Översikt av resultat.

Vägen till bättre mående: genom återhämtning, aktiviteter och acceptans
Insett vikten av sömn, återhämtning

Gjort aktiviteter man mått bra av

och vila

Anpassat livet till nya
förutsättningar

Vägen till bättre mående: genom återhämtning, aktiviteter och acceptans
De reflekterande svaren från de tre underkategorierna handlade främst om återhämtning
genom sömn och vila, om att göra sådant man mår bra av samt om hur personerna behövt
anpassa livet efter nya förutsättningar. Det har varit en process för deltagarna där vägen har
gått från återhämtning, via hälsofrämjande aktiviteter och sedan landat i acceptans och en
anpassning till den nya livssituationen. Många olika faktorer har samverkat för att personerna
ska återfå sin hälsa och flera olika saker har lyfts upp som bidrar till en helhet.

Insett vikten av sömn, återhämtning och vila
Den första underkategorin handlar om sömn och olika slags återhämtning. Ordet energi dyker
ofta upp i texten från deltagarna i studien. Det handlar om att hushålla med sin energi, att bli
medveten om vad som tar och vad som ger energi i livet och att göra sådant som kan fylla på
energi. En deltagare säger att hon lärt sig reflektera över vad som ger energi och vad hon kan
välja bort till förmån för att orka med att göra saker som lyfter henne. Det är ett nytt tankesätt
för många och ofta en stor omställning. De har insett att energin inte räcker till för att hela
tiden prestera på jobbet, i familjen, med träning och andra åtaganden på en och samma gång.
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Att de behöver prioritera sin tid och välja en sak i taget för att återvinna balans i
energinivåerna.
“Vad ens energi ska räcka till och hur mycket energi man egentligen har och hur man får mer energi.”
Deltagare 4, 38 år

De flesta som deltog i studien lyfte sömnen, inte bara som viktig utan som något akut, som de
behövt mycket av till en början. De har visat på hur sömnen blivit högsta prioritet och att de
behövt sova väldigt mycket till en början. Inledningsvis finns det de som har sovit nästan
dygnet runt innan de har blivit så pass bra att de har orkat göra något annat.
“Jag skulle säga att de första två månaderna gick ut på att avboka allt som fanns inplanerat, vila, vila,
vila.”
Deltagare 9, 34 år

För en av kvinnorna underlättade det att sambon tog ledigt från jobbet och tog hand om deras
tre barn så hon kunde få möjlighet att sova, vila och bara vara. För att underlätta sömn började
hon sova i en extrasäng och använda öronproppar vilket gjorde att hon kunde sova längre och
känna sig mer utvilad. En annan deltagare berättar om hur det varit avgörande att hon fick
hjälp att upprätta ett sömnschema. Med fasta rutiner för när hon skulle gå och lägga sig kunde
hon lära sig att somna och att kunna sova genom hela nätterna igen.
“Jag gick upp på morgonen och ville bara sova. Det som fick mig att må bra var att sova. Att orka med
lite iaf. Att sova var ingen quick-fix men tillslut så kände jag att mitt behov att sova minskade.”
Deltagare 13, 36 år

Förutom sömn har även vila och återhämtning på andra sätt varit viktigt. Att bara vara och ta
sig tid för vila, lugn och ro, egentid och påfyllnad av energi har blivit något som prioriterats
högt. För en del har det handlat om att planera in vila före eller efter en aktivitet de velat göra.
Någon berättar om hur det har varit viktigt att få familjen att förstå att hon behöver tid för sig
själv och vila, att hon inte alltid är tillgänglig bara för att hon är hemma. En annan berättar om
att hon trodde att hon skulle bli bra på en gång när hon blev sjukskriven men istället blev hon
sämre och upplevde att hon inte orkade någonting. En deltagare upplevde att hon blev bättre
på att respektera sitt behov av vila och kunde varva intensiva perioder med perioder av
stillhet. En annan berättar om hur all fritid på kvällar och helger gick åt till att vila och ta hand
om sig själv. För en av kvinnorna var behovet av vila fortfarande väldigt stort där hon beskrev
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att hon nu behöver sova kring 12 timmar per dygn och att hon behöver sova några timmar
efter sitt arbete för att orka med något utöver arbetet. I materialet nämns av flera deltagare att
det varit viktigt att stänga ute olika sinnesintryck. En deltagare berättar om hur hon har kunnat
spara energi och återhämta sig själv genom att hon fått en ökad medvetenhet som hjälpt henne
att skilja på stress och avspänning.
“Jag måste planera min tid noga, om jag tex vet att jag skall göra någonting som innebär mycket intryck
en ledig dag så är det helt nödvändigt att jag får vila mycket dagen efter.”
Deltagare 11, 55 år

Det har krävts mer vila, återhämtning och tid för att bara vara än vad de kanske upplevde att
de behövde innan utmattningen. För flera har det behövts att de ändrat hela sin inställning till
aktivitet och vila för att hitta balansen i livet.

Gjort aktiviteter man mått bra av
Den andra underkategorin innefattar olika aktiviteter deltagarna mått bra av; fysisk aktivitet,
djur, natur, kreativitet samt österländska och alternativa metoder. I berättelserna fanns en
tydlig bild av att deltagarna mått bra av att göra aktiviteter som lett till ökad energi. Det var
sådant de tyckte var roligt, som stärkte kroppen, sinnet eller ett socialt utbyte med familj,
vänner och djur. Dessa aktiviteter återfanns hos alla, men i olika form beroende på individens
egna val.
“Små saker, som en lunch på stan med en vän, ett samtal med en tant på vårdcentralen eller en man med
en hund som frågade efter vägen.”
Deltagare 2, 35 år.

Flera av deltagarna lyfte fram fysisk aktivitet för ökat välmående. Cykling, tabata, yoga och
löpning finns med, men promenad var det som nämndes av flest deltagare. Långsamma
promenader där de hade tid att njuta av omgivningarna var viktigt. Någon beskrev att fysisk
aktivitet gav endorfiner, kraft och klarare tankar samt att hon fick en naturlig trötthet av
aktiviteten.
“Promenader i skogen, längs stigar och vägar. Så blev det korta cykelturer. Längre och längre
cykelturer. I skog och längs vägar. Meter blev mil.”
Deltagare 7, 52 år
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Kontakten med djur är återkommande för flera deltagare. En deltagare berättar att hon börjat
tillbringa tid i stallet och rider igen vilket har varit bra för henne. En kvinna berättade att hon
från djuren upplevde en villkorslös kärlek vilket var en hjälpande faktor och en annan märkte
att när hon lånade sin kompis hund blev promenaderna mycket roligare. Att vara med hunden
på promenaderna lättade på bekymmer och beskrevs som en sekundär andning för hjärnan.
Djuren har varit ett stort stöd i tillfrisknandet och har hjälpt genom att finnas där, vara i nuet
och ge sin tillgivenhet. Det har varit ett sätt att få känna sig behövda och själva vara till hjälp
för djuret. Ett ömsesidigt utbyte.
Många nämner naturen som viktig. En deltagare skriver att hon var väldigt stresskänslig och
inte klarade av sinnesintryck och att naturen blev ett bra verktyg. Intuitionen sa henne att
naturen var nyckeln för att må bättre. En hade fått rådet av läkare att vistas i skogen åtta
timmar i veckan varpå hon tog beslutet att flytta ut till stugan. Några nämner odling och en av
dem beskriver hur hon jordade sig, insöp solens krafter och njöt av att ha händerna i jorden, se
växterna gro, växa och bli till hennes mat. En annan, som odlade redan innan utmattningen,
beskriver att det blev ännu viktigare efteråt. Odling går inte skynda på, man måste vänta och
bara vara i nuet och kvinnan beskriver hur hon ofta var ute i sin trädgård och bara satt på
marken och lyssnade på fåglarna, även om hon inte orkade göra något mer. Naturen har varit
en plats för återhämtning där stillhet, tystnad och frånvaro av människor och ljud lyfts fram.
“Att bara gå ut i skogen bakom mitt hus och va i det lugna.”
Deltagare 15, 44 år

Olika former av kreativa aktiviteter kommer fram i berättelserna såsom målning, bildterapi,
fotografi, stickning, sömnad och virkning. Deltagarna hade även läst böcker, lyssnat på
ljudbok och färglagt mindfulness-målarböcker. Dessa aktiviteter lyfts fram för att de inte går
att skynda på och får ta den tid det tar. De har känt sig stolta när de producerat eller slutfört
något, till exempel stickat raggsockar eller målat en tavla. Efter en period med sjukskrivning
där man inte känt att man gjort något kan det vara skönt att lyckas slutföra en uppgift och att
ha producerat något. Målningen lyfts fram som något som hjälpt dem komma i kontakt med
sina tankar och känslor och att kunna bearbeta sin stress. Den beskrivs som lugnande, en slags
meditation, och att se något som man själv skapat ökade välbefinnandet. De här aktiviteterna
har även upplevts som roliga, gjort deltagarna glada och ökat känslan av välmående.
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“Att då få känna att jag gjorde något, att sticka och skapa t ex raggsockar till mina barn kändes så skönt.
Att sticka lättade på min egna känsla av värdeslöshet.”
Deltagare 13, 36 år

Österländska metoder, som yoga, mindfulness, qigong, akupunktur och meditation, hade
hjälpt flera av deltagarna. De kunde andas djupare, hitta ett lugn, respektera sig själva,
acceptera sin situation, vara i nuet, hitta större självmedkänsla samt minska upplevelsen av
stress. Metoderna har varit bra för både kropp och sinne och har hjälpt kvinnorna att förhålla
sig till sin utmattning, ändra sina tankemönster, ändra sin bild av sig själva och att hantera
svårigheter kopplade till utmattning. Framförallt har det handlat om lugn, acceptans och
självmedkänsla.
“Jag skulle vilja säga att Mindfulness har varit avgörande för mitt tillfrisknande.”
Deltagare 20, 38 år

Det framkom även att personer i studien letat alternativa sätt att må bra. Här nämns droger,
utrensningsmetoden Kon-Mari, kosttillskott och antiinflammatorisk kost. Det tycks som att
personer som har drabbats av utmattning letar alla möjliga sätt de kan komma på för att kunna
må bättre igen. Oavsett om det är hjälp från vården eller andra, mer okonventionella sätt.

Anpassat livet efter nya förutsättningar
Sista underkategorin behandlar hur livet har förändrats för deltagarna och hur de har behövt
anpassa sättet de lever, sin sysselsättning samt börja lyssna mer inåt och på kroppens signaler.
I många fall har deltagarna kommit till insikt om att det jobb de haft, och det liv de levt, inte
längre fungerar. Det krävs förändringar och förändringen kan exempelvis handla om
uppsägning, byte av jobb, justerade arbetsuppgifter, att ta ut semester, påbörja studier eller på
andra sätt göra stora anpassningar i sitt liv för att kunna må bra.
“Jag har börjat plugga och kommer förhoppningsvis kunna jobba med det jag vill i framtiden”
Deltagare 20, 38 år.

För många är det just jobbet som varit en utlösande faktor och att gå tillbaka till jobbet är fyllt
av stress, oro och ångest. En ny riktning i livet har därför varit nödvändig och hjälpt dem på
vägen i tillfrisknandet. Det är inte alla som har blivit dåliga på grund av arbetet, för någon var
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det familjeliv och barn som utlöste stressen. Ett större ansvar från partner har varit viktigt för
flera, samt mer egentid.
En av deltagarna insåg hur stor skillnad det kan vara mellan olika arbetsplatser när hon kom
till ett nytt jobb där hon fick större beslutsutrymme och där det förväntades att man skulle ta
hand om sig själv, ta ut friskvård och inte jobba ihjäl sig. Även semester och tjänstledighet
lyfts upp flera gånger som något som varit bra för tillfrisknandet. En deltagare sa att hon
bestämde sig tidigt för att ta reda på så mycket som möjligt om vad som hände i hennes kropp
och hjärna när hon blev sjuk. Detta ledde till att hon lättare kunde förstå, acceptera och
förhålla sig till den nya situationen. En annan deltagare sa att hon genom att föra dagbok
kunde återfå sin självkänsla och upplevelsen av egenkontroll, där hon genom att göra en
daglig kartläggning av sina aktiviteter och återhämtning blev medveten om balansen mellan
dessa.
“Det är så sjukt svårt att jobba bort önskan att vilja komma tillbaka till den man var, för den personen
var ju så galet ohälsosam.”
Deltagare 17, 33 år

Flera av deltagarna beskriver hur viktigt det varit att komma till insikt kring och acceptera sin
nya situation samt att ändra synen på sig själv. Det nämns även att det finns en sorg över att
man inte längre är den man en gång var. En kvinna skriver att det är svårt att lära sig att lyssna
på kroppens signaler, att förstå när det är stopp, eftersom man inte lyssnat på många år. Några
deltagare lyfter samtal med psykolog eller kurator där de fått frågor att reflektera över för att
få en annan syn på sig själva.
“Det som framförallt hjälpt mig är förändringen av min syn på mig själv och vilket liv jag vill leva.”
Deltagare 1, 40 år

En kvinna beskriver hur en kamplust väcktes där hon bestämde sig för att historien om henne
inte skulle sluta när hon var på botten. En annan berättar om hur hon ville jobba sig frisk
genom att delta i alla rehabprogram som fanns och att det var jobbigt att höra det ständiga
tjatet om återhämtning, tills hon förstod att återhämtningen faktiskt var det viktigaste för att
hon skulle läka och bli frisk. Sammanfattningsvis kan man se att det är olika faktorer som lett
fram till att deltagarna fått självinsikt; där det gemensamma har varit att stanna upp och lyssna
på sig själv.
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Metoddiskussion
Denna studie använde sig av kvalitativ metod för att besvara studiens syfte. Kvalitativ metod
bidrar till att förstå människan i olika situationer och sammanhang (Bengtsson, 2016). Detta
ansågs bäst för studien då upplevelser om vad som hjälpt deltagarna må bättre skulle
undersökas.
Deltagarna fick genom en öppen mening själva författa innehåll till studien med insamling via
frågeformulär på internet. När personer ombeds skriva sin berättelse är det viktigt att det klart
och tydligt framgår vad som förväntas av deltagaren eftersom det till skillnad från intervjuer
inte går att komplettera materialet i efterhand (Olsson & Sörensen, 2011). I ett formulär med
en öppen fråga följt av en frisvarsruta har storleken på svarsrutan betydelse, storleken bör
återspegla längden på svaret man vill samla in (Hunter, 2012). När de första svaren kom in
var de för korta vilket kunde bero på att frisvarsrutan var för liten, dock var det inte tekniskt
möjligt att ändra storleken och det löstes istället genom att lägga till en kompletterande
textrad för att förtydliga vilket omfång som efterfrågades i studien.
Vilken insamlingsmetod man väljer kan ha effekter på vilket djup resultatet får, där till
exempel intervjuer har en fördel genom att forskaren har möjlighet att fördjupa diskussionen
under intervjun (Bengtsson, 2016). Samtidigt menar Meho (2006) att anonymiteten som
deltagare känner via internet kan leda till att de är mer öppna för att diskutera känsliga ämnen
än i en fysisk intervjusituation. Inför studien diskuterades olika insamlingsmetoder, främst
jämfördes individuella intervjuer och skrivna reflektioner. Skrivna reflektioner ansågs tillslut
vara det bästa alternativet med tanke på att rekryteringen av deltagare underlättades,
deltagarna kunde vara anonyma samt att upptagningsområdet blev större. Det som talar för
datainsamling via internet är bland annat att det finns en stor flexibilitet i formatet och
möjligheten att rikta sig mot en specifik grupp (Granello & Wheaton, 2004).
Med valet att samla in skriftliga reflektioner upplevde vi att vi inte kunde påverka de
berättelser som kom in. Detta innebar till exempel att många berättade ingående om
sjukdomsförloppet när det vi ville ta reda på var de hälsofrämjande aktiviteterna. Vid en
intervju hade vi kunnat styra konversationen tillbaka till att handla om just vår
forskningsfråga. I de skrivna berättelserna går det inte komplettera med uppföljande frågor.
Intervjuer kan vara bra för att få en fördjupad bild med hjälp av följdfrågor. Vid intervjuer
hade tolkningsdjupet även kunnat vara större och tillåtit en latent innehållsanalys och djupare
resultatdiskussion. Skrivna berättelser blir väldigt textnära och lämnar inte stort utrymme för
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några större tolkningar. Något som kom fram under insamlingen var synpunkter om att man
som utmattad inte alltid orkar skriva en lång berättelse eftersom det kan vara svårt att
koncentrera sig. I det fallet hade kanske en enkät med kryssfrågor passat bättre, men då hade
de personliga berättelserna inte kommit fram.
Vid analysen av insamlat material användes manifest kvalitativ innehållsanalys. Manifest
innehållsanalys innebär att forskaren beskriver vad deltagarna säger, förblir textnära och låter
texten tala för sig själv (Bengtsson, 2016). Texter som analyseras innehåller flera olika
betydelser och därför kommer en viss tolkning vara oundviklig (Graneheim & Lundman,
2004). Det är viktigt inom kvalitativ forskning att forskaren skapar en trustworthiness, vilket
uppnås genom att säkerställa credibility, dependability och transferability. Processen kring
innehållsanalysen redogjordes ingående under metoddelen, vilket Graneheim & Lundman
(2004) anser är något som bidrar till ökad credibility i en studie. Dependability handlar om att
skapa en stabil förhållning genom analysarbetet, till exempel att vara öppen för att vissa
förändringar kan komma att behövas under arbetet med analysen (Bengtsson, 2016). Under
arbetets gång infann sig en ökad förståelse om hur man ska tänka när man skapar kategorier
vilket ledde till att en del av det arbete som gjorts fick ses över och man gick mellan data och
analys flertalet gånger. Transferability handlar om att beskriva studien så noggrant att den går
att återskapa för andra studier (Bengtsson, 2016). Detta gjordes under metoddelen genom en
ingående beskrivning. Utvecklingen och användningen av datainsamling via internet bör alltid
utformas för att säkerställa att relevant information framkommer och för att ta hänsyn till den
vetenskapliga processens integritet (Minto, Vriz, Martinato & Gregori, 2017). När
frågeformuläret och informationsbrevet formulerades togs hänsyn till detta.
Resultatet formulerades i tre underkategorier och en huvudkategori och när kategorierna
formulerades sågs det till att täcka all data som var relevant för studien, samtidigt som
irrelevant data uteslöts. Detta är något som Graneheim & Lundman (2004) menar bidrar till
studiens trovärdighet. I resultatet tas citat från flera olika deltagare upp för att styrka det
resultat som kom fram. Graneheim och Lundman (2004) skriver att texten ofta har flera olika
meningar och att en forskare alltid påverkas av sin egen bakgrund när det kommer till att tolka
den. För att säkerställa resultatets trovärdighet har båda författarna till denna studie läst allt
material som samlats in och sedan tillsammans arbetat med att koda och formulera kategorier
som båda kunnat enas kring. Det har funnits en viss förförståelse hos oss i arbetet med denna
studie men vi har eftersträvat att se resultatet med öppet sinne.
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Datainsamlingen gjordes främst genom att formuläret spreds på sociala medieplattformen
Facebook. Sociala medier erbjuder en stor potential för insamling av data inom
hälsovetenskaperna, dock är det en relativt ny och ständigt föränderlig metod och därför krävs
eftertanke och aktsamhet vid användandet av denna insamlingsmetod (Hunter et al., 2018).
Formuläret delades i relevanta sammanhang men trots detta inkom en del svar som inte hade
tillräckligt omfång och svar som inte höll sig till frågeställningen, vilket kan ha berott på att
personerna inte läste igenom informationen tillräckligt noggrant. De svar som inte var
relevanta för studiens syfte plockades bort innan dataanalysen gjordes. En svårighet vid
insamling via sociala medier kan vara att den demografiska spridningen blir begränsad och att
minderåriga av misstag kan komma med i studien (Hunter et al., 2018). I denna studie
informerades deltagarna om att de behövde vara över 18, bo i Sverige och vara av kvinnligt
kön och för att ytterligare säkerställa att inga minderåriga kom med fick de ange sin exakta
ålder.
En fråga man kan ställa sig är hur mycket bättre man egentligen mår om man fortfarande är
heltidssjukskriven, som 25 % av deltagarna i studien var. I denna studie har det varit en
tolkning som deltagarna själva fått göra när de läst informationsbrevet. De har själva fått
avgöra om de passar in i inklusionskriteriet “varit utmattad, men nu mår bättre” och det
handlar om deltagarens egen upplevelse av sin situation. Att de varit diagnostiserade med
utmattning säkerställdes genom en fråga i formuläret där personen fick ange tidpunkt för
diagnos. Utöver att fastställa att personerna var över 18 år och hade fått diagnosen utmattning
samlades data om sysselsättning in. Anledningen var att få mer information om deltagarnas
bakgrund.
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Resultatdiskussion
I resultatet framgår tydligt att deltagarna har använt sig av ett brett perspektiv av hälsa, med
inslag av fysiska, psykiska och sociala aspekter, vilket går i linje med WHOs (2014)
definition av hälsa. Flera av deltagarna tog även upp såväl emotionell som existentiell hälsa,
vilket stämmer med Kostenius och Lindqvist (2006) definition “Hälsa är ett jämviktstillstånd
av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och
en förutsättning för mänskligt liv” (Kostenius & Lindqvist, 2006, s. 34).
Resultatet visar på att kvinnor med utmattning hade ett stort behov av sömn och återhämtning
inledningsvis. Att personer som drabbats av utmattning behöver mycket sömn och
återhämtning styrks av Åkerstedt et al. (2007) som menar att bristen på sömn kan förutsäga
långvarig sjukfrånvaro. Ekstedt, Söderström och Åkerstedt (2009) kunde se att personer som
återhämtade sig från utmattning fick bättre sömn och menar dessutom att sömnen är en stark
indikator för om personer kommer att kunna återgå till arbetet.
Resultatet visar på hur fysisk aktivitet, särskilt lugna promenader, har stärkt hälsan. Detta kan
jämföras med tidigare forskning som visat att fysiskt aktiva personer hade en signifikant lägre
grad av självrapporterad mental ohälsa (Tyson, Wilson, Cron, Brailsford & Laws, 2010) och
att fysisk aktivitet kan ha en preventiv och terapeutisk effekt på hälsoproblem kopplad till
mental ohälsa (van der Waerden, Hoefnagels, Hosman, Souren & Jansen, 2013). I en studie av
kvinnor med låg socioekonomisk status kunde deltagarna efter åtta träningspass rapportera en
reduktion av stress- och depressionssymtom (van der Waerden et al., 2013).
I resultatet framkom naturen som en viktig källa för återhämtning där odling, lugna
promenader och vistelse i naturen varit en stor del i tillfrisknandet. Naturen beskrivs som en
plats för återhämtning och stillhet där tystnad och frånvaro av människor är element som lyfts
upp. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att naturen kan främja sömn och
djup avslappning (Kuo, 2015), har en återhämtande effekt (Maller et al., 2005) och att vistelse
i skogsmiljöer bidrar till att personer med utmattningssyndrom lättare kan känna lugn och ro,
få ökat välbefinnande och öka sin uppmärksamhetsförmåga (Sonntag-Öström, 2014). När
personer fick frågan “vad skulle du rekommendera en nära vän att göra om han eller hon
kände sig stressad eller orolig?” visade det sig att skogspromenad var det svarsalternativ som
blev högst rankat (Grahn & Stigsdotter, 2003). Detta går i linje med resultatet i vår studie där
tilltron till naturens läkande kraft är något som är återkommande bland flertalet deltagare.
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Studiens resultat visar hur relationen till djur varit viktig och beskriver att deltagarna fått
uppleva villkorslös kärlek och uppskattning från olika djur, främst hundar. Detta stämmer
överens med en genomgång av olika studier med hundterapi där man såg att hundar kunde
bidra till minskad stress och hade en positiv inverkan på humöret (Lundqvist, Carlsson,
Sjödahl, Theodorsson & Levin, 2017).
Resultatet i denna studie visar på att kreativa aktiviteter varit till hjälp för att reducera stress
och man kan se att målning och handarbete är två tydliga aktiviteter som flera av deltagarna
använt sig av. Detta går i linje med Abbott, Shanahan och Neufelds (2013) studie som visar
på att konstnärliga uppgifter är mer stressreducerande än andra uppgifter och med Collier
(2011) som skriver om hur de som stickar eller håller på med andra handarbeten rapporterat
att dessa kreativa aktiviteter hjälpt dem få utlopp för sin stress. I vår studie framkom också att
målningen hjälpt deltagarna att få kontakt med sitt inre och därmed kunnat förstå sig själva
bättre och att det hade hjälpt dem att reda ut tankar och känslor kring sin utmattning.
Resultatet visade att deltagarna i vår studie upplevde det aktiva målandet som en intern
process. Detta går i strid med Abbott et al. (2013) som säger att de kreativa processerna inom
konsttillverkning och “konstuppskattning” är tydliga: Konstprocesserna är produktiva och
externa, medan konstuppskattning är kontemplativ och internaliserad.
I resultatet kunde man se att det kändes bra för deltagarna att skapa något och att de
därigenom kände att de uppnått något. Collier (2011) fann att kvinnor handarbetade som ett
sätt att hantera sjukdom, smärta eller för att ändra dåligt humör samt att de upplevde
handarbetet som stimulerande eller lugnande. De vanligaste teknikerna var stickning och
virkning (37,1%), vilket också var det som oftast nämndes i vår studie. Collier (2011) visade
vidare på att handarbetande kvinnor var bättre på att ändra sinnesstämning, känna sig
föryngrade och att handarbetet hjälpte dem att känna sig grundade, hitta en kontinuitet i livet
samt att de upplevde en psykologisk fullbordan, en önskan att göra saker för andra och
tillgodose sina sociala behov.
I resultatet framgick att många deltagare vänt sig till meditation, mindfulness, qigong och
yoga för att hantera sin stress. Det är metoder som har sitt ursprung i öst och som räknas in
bland komplementär och alternativ medicin, där yoga är en form som många nyttjar (Louie,
2014). Mindfulness är något som flera deltagare nämner har hjälpt dem med sin återhämtning.
Att mindfulness är bra vid stress och utmattning är något som stärks av såväl Shapiro et al.
(2005) som Goodman och Schorling (2012) där de senare kunnat visa på att ett MBSRprogram var förknippat med betydande förbättringar för utmattning. MBSR bidrog till att
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lättare kunna hantera stress, få en ökad livskvalitet och i högre grad uppleva self-compassion
(Shapiro et al., 2005).
I resultatet beskrevs yoga som en viktig del av ett ökat välmående och bidrog till ett lugn,
bättre andning och ökad kontakt med sig själv. Att yoga kan hjälpa mot stress och utmattning
är något som stärks av Edwards et al. (2017) som visat att ett enda 30 minuters-pass med yoga
kunde sänka kortisolresponsen vid akut stress och ge en lägre stressreaktion, sänka
blodtrycket och dessutom ökade det självförtroendet hos personen. Resultatet pekade på att
yoga har stärkt flera personer i vår studie, speciellt mentalt, vilket har hjälpt dem att tillfriskna
och ta ut en ny riktning i livet. Edwards et al. (2017) skriver däremot att de inte såg en
kognitiv förändring efter yogapasset men att en kombination av minskade kortisolnivåer, ökat
självförtroende och underlättande effekt av utförandet ändå markerade att den mentala
komponenten inom yoga tycks ha en väsentlig antistress-effekt.
Vidare visade resultatet i studien att deltagarna hade kommit till insikt om att de behövde göra
en förändring i livet för att må bättre. Detta beskrevs dels som att stanna upp, lyssna inåt,
lyssna på kroppen och dels genom att göra större förändringar som att flytta till landet, byta
arbetsplats, förändrade arbetsuppgifter och studier. Att göra förändringar på arbetsplatsen är
något som kan stärkas av Pignata et al. (2017) som visade på att förändring i arbetsroll, chef
och strategier på arbetet kunde reducera stress. Insikten att deltagarna i vår studie måste börja
lyssna på sig själva, prioritera sitt eget mående och behandla sig själv bättre kan kopplas
samman med self-compassion (självmedkänsla). Neff (2011) menar att self-compassion
innebär att man behandlar sig själv med vänlighet och är uppmärksam och mild när man
beaktar negativa aspekter av sig själv. Genom compassion based therapy kan man använda
medkänsla för att hjälpa människor att utveckla och arbeta med upplevelser av inre värme,
trygghet och lugn (Gilbert, 2009).
Resultatet i denna studie beskrev hur deltagarna fått en ny kontakt med sig själva och fått en
ökad medvetenhet, både fysiskt och psykiskt. Detta går i linje med Grafton och Coyne (2012)
som visat att ett sätt att hantera stress kan vara genom ett holistiskt synsätt där man ser till
såväl fysiskt som psykosocialt och spirituellt välmående. De beskriver vidare hur personer
som aktivt ägnar sig åt egenvård, i form av till exempel meditation, andningsövningar och
reflektion, kan utveckla en större medvetenhet om sambandet mellan kropp, sinne och själ.
Detta i sin tur kan vårda och återställa personen och leda till ökad motståndskraft mot stress
(Grafton & Coyne, 2012). Detta överensstämmer med personerna i denna studies känsla av att
ökad kontakt med sig själv lett till ett ökat välmående och bättre stresshantering.
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Resultatet visade även på att de flesta av deltagarna hade testat många olika aktiviteter för att
må bättre och därigenom hitta sätt att själva kunna påverka sin egen hälsa. Detta kan kopplas
samman med intern kontroll-lokus där personen tror sig besitta egna resurser kring förmågan
att förändra situationen (Rotter, 1966). De allra flesta i vår studie kan kopplas ihop med en tro
på att deras inre krafter kan påverka deras hälsa positivt, det vill säga de flesta i studien har en
intern kontroll-lokus. Maslach et al. (2001) hävdar däremot att extern kontroll-lokus i högre
utsträckning har samband med utmattning. I vår studie var det bara ett fåtal deltagare som
förlitade sig mer på yttre krafter än att själva försöka ta kontroll över sin situation. Det fanns
alltså färre deltagare som styrdes av extern kontroll-lokus trots att de enligt Maslach et al.
(2001) alltså bör vara mer frekvent förekommande i en studie som denna. Här kan man ställa
sig frågan om de med extern kontroll-lokus och utmattningsdiagnos inte har känt att de
passade in i inklusionskriteriet ”som nu mår bättre” och därför inte svarat på enkäten? Eller
om de som svarat på enkäten har utvecklat mer av en intern kontroll-lokus efter diagnosen
som en nödvändighet för att kunna börja må bättre?
Resultatet visar på att det varit en process för deltagarna att börja må bättre. Processen har sett
liknande ut och kan sammanfattas som en väg från utmattning till bättre mående – genom
återhämtning, aktiviteter med acceptans. De flesta börjar med att berätta om hur sömn, vila
och återhämtning varit viktigt. Sedan fortsätter berättelserna med att de börjar fylla på livet
med sådant som är roligt och ger energi. Berättelserna avslutas med en beskrivning av hur
deltagarna har kommit till insikt om att de behöver förändra sitt sätt att leva och börja lyssna
inåt, ta hand om sig själva och inte hela tiden försöka prestera mer. Denna process kan
kopplas samman med Antonovskys (2005) teori om KASAM där han menar att dåtiden
skapar en begriplighet, nutiden en hanterbarhet och framtiden en meningsfullhet. Resultatet i
denna studie visade att deltagarna först hade skapat en begriplighet för sin utmattning genom
att acceptera och förstå den. Vidare skapade de en hanterbarhet i nutiden genom att de började
hantera sin situation med olika självvalda aktiviteter som gjorde att de mådde bättre. Slutligen
visade resultatet att deltagarna såg en meningsfullhet i framtiden och deltagarna kunde få en
större självinsikt och ändra synen på sig själv för att kunna fungera bättre och uppnå ökad
balans i vardagen.
Som hälsovägledare arbetar man med människors hela hälsa ur ett brett perspektiv och med
att hjälpa personer till olika livsstilsförändringar. Ett av de stora problemen i vår tid är stress
och utmattning och för att hjälpa personer med denna problematik behöver vi förstå vad som
kan hjälpa dem. Det räcker inte med att fokusera på att åtgärda den utlösande faktorn till
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situationen utan alla perspektiv bör lyftas in för att kunna hjälpa personen till återhämtning.
Inledningsvis kan den drabbade känna hopplöshet och det är därför viktigt att hälsovägledaren
har ett helhetsperspektiv för att kunna hjälpa personen att tro på sig själv. I studiens resultat
kunde man se att det fanns flera återkommande hälsofrämjande aktiviteter som går använda i
tillfrisknandet från utmattning. Det framkom även att det inte fanns en lösning som passade
alla, utan att det fanns en mängd olika aktiviteter som kunde hjälpa personer med
stressproblematik att må bättre och att olika personer mår bra av olika saker. Många av
deltagarna berättade om hur de själva letat och hittat alternativa lösningar för att må bättre. I
dagens informationssamhälle är det på gott och ont att denna möjlighet finns, individer som är
desperata att må bättre kanske börjar experimentera med saker som får motsatt effekt. Här kan
hälsovägledaren spela en viktig roll i att hitta metoder som är individanpassade. Resultatet
pekar på att det behövs en palett av olika aktiviteter att utgå från och i första hand lyssna på
vad personen själv tror kan hjälpa. Hälsovägledaren behöver vara ett stöd i personens eget
arbete, hjälpa med motivation, vara någon som lyssnar och vägleder personen i sitt arbete med
att förbättra den egna hälsan. Planen bör växa fram från personens egna önskemål, med stöd
från hälsovägledaren. Utöver detta är det viktigt att se att återhämtningen inte blir en
prestation i sig och att personen som behöver hjälp inte försöker göra för mycket på en gång.
Det gäller att skynda långsamt så att man hinner känna in att det fungerar och att man faktiskt
börjar må bättre.
Resultatet i den här studien är relevant för personer som på ett eller annat vis, i sin profession,
kommer i kontakt med utmattade kvinnor. Den är av värde för personer som arbetar inom
hälsobranschen, till exempel andra hälsovägledare och –pedagoger, beteendevetare, terapeuter
och personal på hälsocentraler. Det är också relevant för de som möter personer i riskzon för
utmattning, där det kan användas i förebyggande i syfte samt för att stärka och främja hälsan i
relation till stress. Vi anser även att den passar för chefer och arbetsgivare, dels i
förebyggande syfte för att öka personalhälsan och dels för att kunna vara ett bra stöd i
processen för de som återvänder till arbete efter en sjukskrivning relaterad till utmattning.

Framtida forskning
För att få en djupare bild av denna studie skulle den kunna följas upp med personliga
intervjuer med några deltagare med möjlighet till fler följdfrågor och djupare analys. Ny
forskning skulle kunna göras för att se vad personer som är friska gör för att hålla sig friska i
ett samhälle där kraven på prestation är höga. Det skulle också kunna forskas vidare på hur
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hälsovägledaren som ny yrkesgrupp kan stötta personer med stressproblematik för att stärka
deras hälsa. Det vore intressant att se hur det ser ut för män och vilka aktiviteter de väljer för
att förbättra sin hälsa i förhållande till stress samt hur effektiva metoderna människor själva
väljer att utföra är. Man skulle även kunna studera vilket kontroll-lokus personer haft före,
under och efter diagnosen. Personerna i denna studie visade tecken på att ha en intern
kontroll-lokus, men har de alltid haft det eller är det något som har utvecklats under
processen?

Slutsats
Det finns ingen universallösning för att få människor att må bättre efter sin utmattning.
Resultatet pekar dock på att processen kan se likartad ut för kvinnor som haft en diagnos
kopplad till utmattning och nu mår bättre. Till en början krävs sömn och återhämtning och när
personerna börjar må bättre kan man börja fylla på med olika hälsofrämjande aktiviteter. I
slutändan krävs att man anpassar sig till sin nya situation och lever på ett hållbart sätt. Alla
aktiviteter bör ske utifrån individens egna förutsättningar och önskemål så att de känns
meningsfulla och genomförbara. Genom att se till individen och använda sig av ett brett
perspektiv av hälsa kan vi som hälsovägledare hjälpa personen med sin stressrehabilitering
och på så sätt stärka hälsan. Som hälsovägledare har vi insikt i processen och kan därigenom
vara ett stöd på vägen, hjälpa till med motivation och att synliggöra hinder och hur personen
kan ta sig förbi dem. Genom samtal kan vi locka fram personens egna önskemål och hjälpa till
att lägga upp en individuell plan för ökat välmående.
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Bilagor
Bilaga 1 – informationsbrev och frågeformulär
Kvinnors berättelser om vägen tillbaka till ett friskare liv efter utmattning
INFORMATIONSBREV
Hej!
Under våren 2018 kommer vi att påbörja vår kandidatuppsats inom hälsofrämjande arbete där
vi valt att studera vad som fått kvinnor med utmattning att må bättre. Vi som gör detta heter
Pia Burman och Lina Lidén och är studenter vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå
Tekniska Universitet (LTU). Vår handledare är Sari-Anne Wiklund-Axelsson. Under vår
studietid har vi intresserat oss för stress, prestation och återhämtning och hur detta påverkar
människan. Många mår idag dåligt av stress, drabbas av utmattning och sjukskrivningar. Av
dessa är det även många som lyckas hitta tillbaka till ett friskare liv igen och vi vill undersöka
vad som bidrar till att de mår bättre och kan bli mindre stressade. Här vill vi inledningsvis ge
dig information kring vår studie och genom att klicka dig vidare samtycker du till deltagande
och användande av material.
Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som är kvinna, över 18 år, bor i Sverige
och har varit sjukskriven för utmattning men nu mår bättre. Du ska kunna läsa och skriva
svenska. Det är viktigt för oss att höra olika röster om hur personer har börjat må bättre igen
under och efter stress och utmattning. Här är det du som är experten! Insamlingen görs genom
att du med egna ord får beskriva vad som fungerat för dig och vad du mådde och mår bra av.
Texten kommer att analyseras och sammanställas i en uppsats av oss och den färdiga
rapporten publiceras sedan på LTUs hemsida. Formuläret är öppet mellan den 22 mars och 5
april. Utifrån de svar vi får in kommer vi att lotta vilka 20 texter som i slutändan analyseras.
Vi vill fånga upp olika faktorer som kan hjälpa vid stress och främja hälsan hos de med
utmattning. Genom att svara på enkäten kan du förhoppningsvis hjälpa andra som är i en
liknande situation som du har varit i. Vi vill hitta ledtrådar som vi som hälsovägledare kan
använda promotivt för att stärka personers hälsa i relation till stress. Sådant som hjälpt när
läget varit dåligt, men även sådant som fortsatt hjälpt dig hantera din stress även efter du
börjat må bättre.
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Studien förhåller sig till forskningsetik föreskriven av Vetenskapsrådet. Detta innebär att all
data kommer att behandlas konfidentiellt och används endast inom ramen för vår studie, det
inkomna materialet hanteras endast av oss författare och våra handledare. Deltagande är
frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan att uppge anledning.
För att bekräfta ditt deltagande och samtycke klickar du dig vidare till svarsdelen. Kontakta
oss vid eventuella frågor:
Pia: piabur-3@student.ltu.se

Lina: lidlin-5@student.ltu.se

Vi hoppas på att få ta del av just din historia!
Tack för att du tagit dig tid att läsa informationen.
Med vänlig hälsning,
/Pia Burman och Lina Lidén
*Required
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien samt att den text jag lämnar in får
användas till analys i arbetet: *Mark only one oval.
Ja


Statistisk data
Här samlar vi bakgrundsinformation för studien. 
Ålder 
Hur länge sedan är det du fick din diagnos? 
Vad har du för sysselsättning idag? Mark only one oval.
Studerande
Arbetande
Arbetssökande
Sjukskriven
Förtidspensionerad
Pensionerad
Föräldraledig
Other:

Min

berättelse

Här får du berätta om din upplevelse av vad som fått dig att minska stressen i ditt liv, må
bättre och hitta tillbaka till ett friskare liv. Beskriv gärna både det som hjälpt dig under och
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efter sjukskrivningen. Stort som smått. För att vi ska få ut så mycket som möjligt av din text
ber vi dig att målande beskriva detta (motsvarande ca 1-2 A4-sidor). Det är du som är
experten på vad som fått dig att må bra och vi vill gärna höra dina tankar kring detta. Det kan
vara vad som helst, även sådant du kanske inte tidigare reflekterat över. Berätta gärna både
om vad som hjälpte dig när du var som mest stressad och vad som kontinuerligt hjälper dig
idag för att hålla stressnivån i balans. 
Nu ska jag berätta om vad som hjälpte mig att må bättre i samband med min
utmattning/stress... (berätta målande, ca en A4)     


Tack!
Klicka på "submit" längst ner på sidan för att skicka in
ditt svar. 
Vi uppskattar att du tagit dig tiden att svara på detta och delat med dig av just din berättelse.
Kanske kan det hjälpa någon annan i framtiden? Eventuellt kan denna insamling leda vidare
till ytterligare studier, beroende på vad vi hittar. Om du kan tänka dig att vara med
fortsättningsvis får du gärna ange det nedan.
Tack än en gång för ditt deltagande!
Vi skulle bli jätteglada om du delade med dig av formuläret till någon eller några som du tror
skulle ha en intressant historia att berätta i vårt sammanhang. Kopiera länken och sprid vidare:
https://goo.gl/forms/wtyF3XPkkYnPVAct2
/Pia och Lina 
Om du kan tänka dig att delta i vidare studier inom detta område ber vi dig fylla i din epost nedan. (Lämna blankt om du inte vill vara med) 
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