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Abstrakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I takt med att stressen har ökat i vårt samhälle har vi på Previa i Lund 
märkt ett ökat intresse för meditation hos våra kundanställda. Syftet med 
detta arbete var att utvärdera den meditationskurs som författaren erbjuder 
våra kunder.  
Målet med kursen var att öka deltagarnas förmåga till återhämtning för att 
på så sätt bättre kunna hantera stress. Meditationsgruppen som denna 
undersökning baserar sig på bestod av sex personer. Författaren  jämförde 
gruppens resultat med en kontrollgrupp, där sex individer har fått 
individuell hälsocoaching. Studien utfördes med enkäter och med 
blodtrycksmätning. 
Resultatet visade en viss positiv tendens i meditationsgruppen då det gäller 
minskad stress och förbättrad sömn och avslappning i jämförelse med 
kontrollgruppen, i den subjektiva mätningen. Tydligast var skillnaden i 
antalet stressymtom som minskade framförallt under meditationskursens 
gång, men fortfarande var lägre efter sex månader. Den objektiva 
mätningen (blodtyck) visade också på en positiv tendens i 
meditationsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen där det inte skedde 
någon förändring.  På det sättet kan man säga att detta resultat går i samma 
riktning som andra större studier. 
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Introduktion 
 

Med detta arbete vill jag utvärdera den meditationskurs som jag erbjuder våra kundanställda 

på Previa i Lund. Målet med kursen är att deltagarna ska öka sin förmåga till återhämtning 

och på så sätt bättre kunna hantera stress. 

 

 

Bakgrund 
På Previa i Lund har vi sett ett ökat intresse för meditation hos våra kundanställda i takt med 

att stressen har ökat i samhället och därmed ett ökat behov av återhämtning (1). 

Personligen kom jag i kontakt med meditation i samband med en kurs i TM (Transcendental 

Meditation) för snart tjugo år sedan och har i stort sett dagligen, sedan dess, mediterat någon 

stund. För några år sedan kom en förfrågan från en av beteendevetarna, på Previa i Lund, om 

det fanns någon som kunde hålla en meditationskurs. Sedan dess har jag haft ett par kurser. 

Meditationen som jag lär ut är dels en inledande näs-yoga, en växelandning som finns 

beskriven i boken Skapa din hälsa med ayur-veda, av Majvor Stigson (2). Därefter kommer 

själva meditationen som är en andningsmeditation och finns beskriven i Auyervedaboken ,av 

Judith Morrison (3). 

Under våren 2008 skrev jag en handlingsplan för meditationskurs, i kursen hälsofrämjande- 

och förebyggande insatser i arbetslivet, i min företagssköterskeutbildning. Målet jag satte upp 

för kursen var att deltagarna ska öka sin förmåga till återhämtning och på så sätt förebygga 

stress. Delmålen, för att kunna nå målet, handlade om att ge deltagarna ökade kunskaper om 

meditation, att lära sig en enkel andningsmeditation och att få in meditation i vardagen. Nu 

vill jag utvärdera det mål jag satte upp i handlingsplanen. Tidigare kurser har jag enbart 

utvärderat efter Previas utvärderingsmall som är en processutvärdering. 

 

 

Meditation och hälsa 

Meditation är en mycket gammal metod för att lugna individen, från fokusering på andning 

till att tyst sjunga ett mantra. Söker man efter meditation och hälsa på Internet får man upp 

cirka fyra miljoner träffar, vilket innebär att meditation är ett populärt tema (4). 

Från att ha ansetts som lite religiöst och flummigt har meditation nu blivit ett medicinskt 

forskarämne (5). 
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Då det handlar om stress är meditation en självklar möjlighet. Man upplever en djup 

avslappning som omfattar både kropp och själ, och samtidigt mobiliseras massor av ny energi. 

Utöver viljan att meditera krävs inga särskilda förutsättningar eller förberedelser (6). 

 

 

Vad är meditation? 

Meditation är en mental process som rensar sinnet från alla tankar och skänker en djup fysisk 

och psykisk avspänning. Man vilar i sig själv och slappnar av på ett sätt som påminner lite om 

hur det för ett kort ögonblick kan kännas precis innan man somnar. Det är det mest 

avslappnade vakna tillståndet en människa kan befinna sig i. Det finns emellertid ett otal olika 

meditationstekniker. Några hör ihop med en bestämd religion eller en bestämd guru, andra 

skär tvärtom tvärs igenom alla religions- och övertygelsegränser. Principerna i de olika 

meditationsteknikerna är dock desamma. När man väl lärt sig en teknik kan man göra 

meditation till en naturlig del av sitt liv och njuta av både den ögonblickliga avkopplingen och 

de mer långsiktiga effekterna av meditation. 

Det är svårt att beskriva den känsla som infinner sig när man mediterar. Meditation är en 

individuell upplevelse. Många känner en djup avslappning i hela kroppen, medan andra inte 

märker av sin kropp överhuvudtaget. Gemensamt är dock att man upplever en klarsynt, en 

stark känsla av att vara närvarande i nuet, fri från det förflutna och framtiden, från 

vanetänkande och ingrodda reaktionsmönster, och inte minst öppet ta emot det som kommer. 

Normalt filtrerar och bearbetar vi alla våra tankar och känslor, men under meditation tillåts 

tankar och känslor att komma och gå som de vill. Man ”betraktar” dem efter hand som de 

dyker upp, och låter dem sedan bara passera (6). 

 

 
Detta händer under meditation 

Av många undersökningar framgår att man andas långsammare, pulsen och blodtrycket 

sjunker, musklerna slappnar av, och blodets mjölksyrekoncentration minskar. Hjärnvågorna 

ändrar frekvens. De börjar svänga på den låga alfafrekvensen som är den mest avslappnande 

frekvens vi kan uppleva i vaket tillstånd i stället för den höga betafrekvensen. Om man 

mediterar regelbundet uppstår generellt fler alfavågor i främre delen av hjärnan. Människan 

mår bra av alfaaktivitet på grund av att den är så avslappnande. Därmed har den en 

förebyggande effekt på många av de stressjukdomar som vi drabbas av. Det finns forskare 

som hävdar att regelbunden meditation stärker immunförsvaret (6). 
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Meditationsforskning befinner sig ännu på ett tidigt stadium. Fler studier behövs, speciellt 

ytterligare kontrollerade långtidsstudier på ett större urval av försökspersoner. Meditation kan 

därför inte rekommenderas som ersättning för traditionell medicinsk behandling, däremot som 

ett komplement och som återhämtningsmetod (5).  

 

 

Möjlighet till återhämtning 

Vi har behov av aktivitet och återhämtning. Återhämtningsperioderna lindrar stressymtom 

och ger tillfällen till fysisk och psykisk uppladdning. Det gör det möjligt för kropp och själ att 

orka med de ständigt växlande förändringar och utmaningar som tillvaron inrymmer. Under 

återhämtningsfasen inriktar sig kroppens och själens system på läkning och uppladdning inför 

nya uppgifter. 

Tyvärr har vi stört detta grundläggande kretslopp mellan vila och verksamhet. I vårt 

aktivitetsinriktade samhälle bortser vi från de signaler som visar att kropp och själ behöver 

inrikta sig på återhämtning och uppladdning. När vi under många dagar, månader och år 

bortsett från detta behov är grunden lagd för allehanda stressymtom. Det kan resultera i 

problem som till exempel högt blodtryck, magbesvär och huvudvärk. Stressen kan också visa 

sig i form av nedstämdhet, dålig självkänsla, problem med relationer till andra och försämrad 

prestationsförmåga (1). 

Enligt översiktsartikeln ur Läkartidningen som är referee-granskad, har studier på friska 

personer visat att meditation medför positiva psykologiska effekter och reducerar stress, dock 

har långtidseffekter på stressrelaterade sjukdomstillstånd ännu inte rapporterats (7). 

Att som arbetsgivare erbjuda den anställda meditationskurs, kan således vara ett sätt öka 

hälsan i arbetslivet genom att skapa möjlighet till återhämtning och på så sätt förebygga 

stressrelaterade problem. 

Sedan 2003 har Sverige en ny folkhälsopolitik. Då antog riksdagen propositionen: ”Mål för 

folkhälsan”. Det viktigaste syftet med de 11 folkhälsomålen utgår från hälsans 

bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i samhället och de levnadsvanor som ökar eller minskar 

hälsan, istället för att utgå från sjukdomar eller hälsoproblem (8). Ett av folkhälsomålen är 

ökad hälsa i arbetslivet. 
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Syfte 
Syftet med studien är att utvärdera meditationskursen, där målet är att deltagarna ska öka sin 

förmåga till återhämtning och på så sätt bättre kunna hantera stress.  

 

 

Specifika frågeställningar 

 

Skedde några förändringar under meditationskursens gång samt efter 6 månader, då det gäller:  

 

• Blodtryck 

• Återhämtning 

• Livsglädje 

• Stress 

• Sömn och avslappning 

• Antalet stressymtom 

 

 

 

Metod (en prospektiv interventionsstudie med kontrollgrupp) 
 

Urval 
Min meditationskurs är en s. k öppen kurs för våra kundanställda. Inbjudan har gått ut till våra 

kunder via nätet.  Det har även funnits inbjudan i form av infoblad i vårt väntrum på Previa i 

Lund (bilaga 1). Jag har maximerat antalet deltagare till 10 personer och i denna kurs har sex 

personer anmält sig. Åldersspannet på kursdeltagarna ligger mellan 30 och 55 år. 

Könsfördelningen är fyra kvinnor och två män och samtliga deltagare är tjänstemän. Före 

kursstart kontaktade jag samtliga deltagare per telefon, för att förvissa mig om att de mådde så 

pass bra att de orkade delta i en grupp. Ingen av de anmälda var sjukskriven utan samtliga 

arbetade. Samtliga deltagare var med under de två första mättillfällena, dock ej vid 

uppföljningstillfället, efter 6 månader, då två personer meddelade strax före utsatt tid att de 

inte kunde komma. 
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Jag jämförde meditationsgruppens resultat med en grupp anställda som har fått individuell 

hälsocoaching. Även denna grupp består av sex personer, men här är fyra män och två 

kvinnor och åldrarna ligger mellan 30 och 50 år och samtliga är tjänstemän. 

Hälsocoachprojektet startades under våren 2007 och handlar om att positivt stödja och 

handleda individer i hälsoutveckling. Detta har erbjudits, under arbetstid, samtliga 

medarbetarna fortlöpande på ett stort företag i Lund på en specifik avdelning där chefen har 

ett stort intresse för hälsa. Vid hälsocoaching mäts individens midjemått samt att en 

konditionstest görs, dessförinnan mäts även blodtrycket. Före vårt möte har personen fyllt i 

formuläret ”Balansprofil” som handlar om fysiska, sociala - och mentala resurser och som vi 

diskuterar under vår träff. Om personen vill sätts en handlingsplan upp, där syftet är någon 

sorts hälsoutveckling. Individen bestämmer själv sedan när handlingsplanen ska följas upp. 

Vid första erbjudandet tackade 37 av ca 50 medarbetare ja till individuell hälsocoaching. Efter 

ett halvår valde 10 medarbetare att komma tillbaka för en andra hälsocoaching. Av dessa 10 

individer hämtade jag min kontrollgrupp. Jag valde att ta bort fyra individer som av olika 

andledningar ”stack ut”, det handlade om pensionering, livskris, en individ hade gjort så 

många som sju positiva livsstilförändringar och den fjärde var den initiativtagande chefen 

själv.  

 

 

 

Instrument 
I meditationsgruppen har jag använt Previas formulär ”Balansprofil” under rubrikerna 

Återhämtning, Livsglädje, Stress och Sömn (bilaga 2, a, b) samt frågor kring stressymtom 

från Previas formulär ”Friskprofil” (bilaga 3).  Deltagarna har fått fylla i formulären vid första 

och sista kurstillfällena, samt efter 6 månader. Som vid tidigare kurser har jag även denna 

gång använt Previas standarutvärdering om processen, vid sista kurstillfället (bilaga 4). Jag 

har mätt kursdeltagarnas blodtryck vid första och sista kurstillfällena samt efter ett halvår. Vid 

dessa tillfällen mätte jag både före och efter att vi mediterat i gruppen. Ett normalt blodtryck 

är under 140 systolisk värde och under 90 diastoliskt värde enligt hjärt-lungfonden (9). 

Instrumentet som använts i hälsocoaching är enbart ”Balansprofilen”. Här har samma frågor 

ställts efter 6 månader samt blodtrycket har mätts vid båda tillfällena. 
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Genomförande 
Vid första kurstillfället berättade jag om min studie och frågade om kursdeltagarna ville svara 

på frågorna i enkäterna samt om jag fick lov att mäta deras blodtryck. Samtliga sex deltagare 

ville delta i studien. Deltagarna informerades också om att jag kommer att ställa frågor igen 

vid sista kurstillfället samt även då mäta blodtrycket. Som tack för deras medverkan blev de 

bjudna på ett gratis uppföljningstillfälle efter sex månader. Vid uppföljningstillfället ställdes 

samma frågor samt att blodtrycken mättes. Vid varje kurstillfälle ”gick vi en runda” för att 

höra med var och en hur det gått att meditera hemma, hur det kändes o s v., samt att vi 

mediterade tillsammans. Detta gjorde vi även vid uppföljningstillfället. Vid två tillfällen 

delade jag ut artiklar om meditation (4,5). Kursen skedde på deltagarnas arbetstid. 

Meditationskursen bestod av fyra grupptillfällen. Mellan första och andra tillfället var det en 

vecka och mellan de återstående gångerna var det två veckor. Och en sista uppföljning skedde 

6 månader efter första kurstillfället. Första grupptillfället var på en och en halv timme och de 

övriga gångerna träffades vi en timme (se Figur 1). 
  
 

 

                                                                                                 

1 ½ timme             1 timme                     1 timme                  1 timme                                 1 timme 

                                                                                     

Träff 1--------- Träff 2------------- Träff 3------------- Träff 4------------------ Uppföljning 
            1 vecka           2 veckor                      2 veckor               6 månader efter kursstart 

Frågeformulär/                                                                            Frågeformulär/                    Frågeformulär/ 

Blodtryck                                  Blodtryck                             Blodtryck 

 
 Höst 2008                                                                                                                             Vår 2009 

 
Figur 1. 

 

 

 
Analys/Bearbetning 
Då mitt material består av 12 personer har det varit hanterbart att bearbeta manuellt. De sex 

personerna i hälsocoachgruppen träffade jag redan under våren 2007 och därefter ett halvår 

senare under hösten 2007. Meditationsgruppen, också sex personer, träffade jag under hösten 
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2008 och uppföljningen skedde under våren 2009. I denna grupp har jag även ställt frågor 

kring upplevda stressymtom. 

 

Etisk avvägning 
Inom folkhälsoarbete talas det ofta om att det är viktigt med en samhällsutveckling och en 

livsstil som gör att alla människor ges möjlighet att bibehålla och utveckla en god hälsa. Man 

kan då fråga sig för vem detta är viktigt (10)? 

Utifrån arbetsplatsens perspektiv talar det mesta för att tidiga och förebyggande insatser är 

betydligt mer lönsamma än sena rehabiliteringsinsatser. 

I ett tidigt skede behövs normalt mindre insatser för att bibehålla en god hälsa jämfört med de 

insatser som behövs för att få tillbaka en person med dålig hälsa. 

I ett mycket sent skede, när en person är långtidssjukskriven, har organisationen redan tagit de 

stora kostnaderna för effektivitetsminskning, korttidssjukfrånvaro och ibland redan lärt upp en 

ersättare. Värdet för organisationen av att få tillbaka en långtidssjukskriven person är för det 

mesta betydligt mindre än värdet av att bibehålla en god hälsa och hög effektivitet för en 

person som idag presterar ett fullgott arbete (1). 

Den allra största vinsten, som författaren ser det med hälsofrämjande och förebyggande 

insatser, gör individen. 

Man talar om tre etiska principer: 

Autonomiprincipen, det finns en moralisk skyldighet att respektera allas rätt att fritt bestämma 

över sig själv och sina tillgångar. 

Omsorgsprincipen, det finns en moralisk skyldighet att inte skada, att minska och förebygga 

lidande och att främja välbefinnande. 

Rättviseprincipen, det finns en moralisk skyldighet att gynna dem som har det sämst ställt vid 

en fördelning av bördor och förmåner (10). 

Då det gäller meditationskurs inom företagshälsovården och de etiska principerna kan man 

säga att autonomiprincipen och omsorgsprincipen gäller. Ingen blir tvingad utan får fritt välja 

om hon/han vill anmäla sig till kursen. En del företag, dock långt ifrån alla, ger de anställda 

möjlighet, genom kursen, att förebygga ohälsa och främja hälsan. Tyvärr råder ej 

rättviseprincipen här, då en person skulle kunna vara i stort behov av kursen, men inte får gå 

för sin arbetsgivare. 

Omsorgsprincipen i en studie eller rapport handlar också om att ingen individ ska känna igen 

sig, vilket författaren har övervägt i Tabell 3, men fann inte att detta skulle bli något problem. 
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Resultat 

 
Blodtrycksmätningarna visade att meditationsgruppens medelvärde låg högre än 

hälsocoachgruppens vid samtliga mättillfälle. Det skedde dock en sänkning av 

meditationsgruppens systoliska värde efter meditation, medan hälsocoachgruppens värde låg 

konstant. Mest sjönk meditationsgruppens systoliska blodtryck under de fem veckor som 

kursen varade, d v s mellan mättillfälle 1 och 2, före meditation.  Vid mättillfälle 3, 

uppföljningstillfället, efter sex månader, saknades två kursdeltagare (se tabell 1). 
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Tabell 1.  Blodtryck (mmHg) i respektive grupp vid de tre mättillfällena. 

 

Mättillfälle 1 är lika med första träffen, mättillfälle 2 är lika med 4:e träffen efter 5 v. och mättillfälle 3 är 

uppföljningsträffen efter 6 mån. 

 

 

 

 

 

Blodtryck 
   

Meditationsgrupp Hälsocoachgrupp 
    

 Systoliskt Diastoliskt Systoliskt Diastoliskt 
  Medel Min-Max Medel Min-Max Medel Min-Max Medel Min-Max 

Mättillfälle 1      124 107-140 72 63-92 
 Före 136 108-149 89 77-97  -  -  -  - 
 Efter 131 111-145 89 74-94  -  -  -  - 
           

Mättillfälle 2       -  -  -  - 
 Före 128 107-144 91 80-96  -  -  -  - 
 Efter 126 106-140 89 77-101  -  -  -  - 
           

Mättillfälle 3       123 107-140 72 59-87 
 Före 131 114-141 87 74-97  -  -  -  - 
 Efter 128 111-137 87 76-98  -  -  -  - 
        

 

Resultatet av frågorna från ”Balansprofilen”, återhämtning, livsglädje, stress och 

sömn/avslappning, visade att meditationsgruppens medelvärde låg lägre, d v s mådde sämre, 

än hälsocoachgruppen. Dock skedde en viss positiv rörelse i meditationsgruppen framför allt 

under frågorna stress och sömn/avslappning från första mättillfället till både mättillfällena två 

och tre. Maxpoäng för varje parameter är 30 och ju högre poäng desto mer positivt (se tabell 

2). 

 

 

 11



 

 
Tabell 2.  Poäng utifrån frågor ur ”Balansprofilen” i respektive 

grupp vid de tre respektive två mättillfällena. 

Meditationsgrupp Hälsocoachgrupp 
    
       
 Medel Min-Max Medel Min-Max 
       

Återhämtning 
  
 Mättillfälle 1 21 16-24 24 16-29 
       
 Mättillfälle 2 21 14-24  - - 
      
 Mättillfälle 3 21 17-25 24 21-27 
       
 Livsglädje 
  
 Mättillfälle 1 21 19-24 26 20-29 
       
 Mättillfälle 2 23 20-24  - - 
       
 Mättillfälle 3 22 18-24 26 21-30 
       
 Stress 

  
 Mättillfälle 1 14 10-18 23 17-27 
       
 Mättillfälle 2 16 12-20  - - 
       
 Mättillfälle 3 16 14-18 22 17-27 
       
Sömn och avslappning  
 
 Mättillfälle 1 17 12-20 24 20-28 
       
 Mättillfälle 2 19 14-25  - - 
       
 Mättillfälle 3 
 

19 
 

14-24 
 

24 
 

21-28 
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Antalet stressymtom i meditationsgruppen minskade från i medeltal 4,8 till 3,3, mellan 

mättillfälle ett och två. Vid uppföljning, efter ett halvår, d v s vid mättillfälle tre, var 

stressymtomen fortfarande färre, i medeltal 3,8. (se tabell 3). 

 

 
Tabell 3. Antalet stressymtom1 i meditationsgruppen vid de tre 

mättillfällena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Person Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 

 
 

1 
 

5 
 

3 
 

5 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

5 
 

2 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

1 
 

5 
 

5 
 

4 
 

3 
 

6 
 

 
6 

 
6 

 
 7 

 
1 Rastlös, spänd, trött, irriterad, otålig, nedstämd, orolig mage, 

sömnsvårigheter samt huvudvärk 

 

 

 

Processutvärdering 
Previas standardutvärdering av meditationskursen gjordes vid det sista kurstillfället (bilaga 4). 

Den visade att deltagarna tyckte att kursen var bra eller mycket bra och att den motsvarade 

deras förväntningar. Även författarens insatser som kursledare tyckte samtliga var bra eller 

mycket bra. Tre personer tyckte att kursen skulle ha haft fler kurstillfällen.    
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Det har varit bra att använda färdiga frågor ut formulären ”Balansprofil” samt ”Friskprofil”, 

som jag dessutom har stor erfarenhet av. Vid tre tillfällen fick personerna i 

meditationsgruppen fylla i samma formulär, vilket jag inte upplevde att de tyckte var 

betungande. Samtidigt gick jag runt och mätte vars och ens blodtryck då de satt i sina stolar. 

Enligt hjärt-lungfondens rekommendationer ska blodtrycksmätning föregås med ca 10 

minuters vila. I mitt fall satt samtliga deltagare tillsammans i gruppen vilket kanske inte gav 

maximal vila, men å andra sidan mättes blodtrycken under samma förutsättningar var gång. 

Samtliga deltagare var med under de två första mättillfällena, dock ej vid 

uppföljningstillfället, efter 6 månader, då två personer meddelade strax före utsatt tid att de 

inte kunde komma. Jag skickade då formulären till dem och fick tillbaka dem ifyllda, men 

fick därför inte mätt deras blodtryck. Det hade nog varit lättare att motivera samtliga deltagare 

att komma om uppföljningen inte legat mer än 3 månader fram i tiden. 

  

 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar en viss positiv tendens i meditationsgruppen då det gäller minskad stress och 

förbättrad sömn och avslappning i jämförelse med hälsocoachgruppen, i den subjektiva 

mätningen. Tydligast är skillnaden i antalet stressymtom som minskade framförallt under 

kursens gång, men fortfarande var lägre efter sex månader. Den objektiva mätningen 

(blodtyck) visade också på en positiv tendens i meditationsgruppen i jämförelse med 

hälsocoachgruppen där det inte skedde någon förändring.  På det sättet kan man säga att mitt 

resultat går i samma riktning som andra större studier. Individerna i hälsocoachgruppen 

träffade jag en och en på Previas filialmottagning ute på deras företag. De fick ligga och vila 

ostört en stund före blodtrycksmätningen. Till skillnad från meditationsgruppen som av 

praktiska skäl satt på sin stol i det rum där kursen hölls, tillsammans med övriga 

kursdeltagarna. Detta kan eventuellt ha påverkat att hälsocoachgruppen genomgående hade 

lägre blodtryck. Och då blodtrycket ligger optimalt som det gör i denna grupp är det kanske 

inte rimligt att förvänta sig någon förändring. 
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Det är nog ändå så att personerna i hälsocoachgruppen inledningsvis mår bättre, vilket jag inte 

var medveten om förrän jag såg resultatet. Det ser ut att finnas en koppling mellan de goda 

blodtrycksvärdena och de positiva svaren i frågeformuläret.  Även efter 6 månader mår denna 

grupp bättre. Nu i efterhand kan jag se, att det inte är förvånande att den som aktivt söker sig 

till en meditationsgrupp antagligen vill bli bättre på att hantera stress och därför inte mår lika 

bra inledningsvis. Individuell hälsocoaching däremot, har erbjudits en hel avdelning på ett 

företag därför att chefen tror på idén och inte på grund av känd ohälsa.  

Har dubbelarbete och könssegrering någon relevans för stress och ohälsa?, skriver Töres 

Theorell i sin bok Psykosocial miljö och stress.  Andelen kvinnor var fler i 

meditationsgruppen än i hälsocoachgruppen. Flera studier visar att kvinnor har två toppar i 

dygnskurvan för utsöndring av stresshormonet noradrenalin, medan männen bara har en topp 

(11).  Därför kan det vara så att kvinnor generellt har större behov av en meditationskurs än 

vad män har. 

Att nå upp till delmålen ökade kunskaper om meditation samt att lära sig meditationstekniken 

var lätt för deltagarna i gruppen. Delmålet som handlade om att få in meditation som en rutin i 

vardagen var däremot svårt. Endast en av deltagarna hade mediterat efter det att kursen var 

slut. Flera studier och litteratur om meditation talar för att flertalet goda effekter kommer efter 

hand vid regelbunden, dagligt användande. Därför bli det svårt att se några stora positiva 

effekter då deltagarna mediterat vid relativt få tillfälle hemma. Detsamma finns beskrivet i 

artikeln från läkartidningen (7), att en stressad människa har svårt att ta sig tid till meditation. 

Om arbetsgivaren ger möjlighet till en stunds meditation på arbetstid och det är flera personer 

från samma arbetsplats skulle det säkert underlätta. Detta har just skett då ett av företagen 

som hade deltagare med i kursen, önskade en ny kurs endast för sina anställda. I skrivande 

stund pågår denna kurs med maxantalet 10 personer och kursen håller jag ute på 

arbetsplatsen. De som önskar får, av sin chef, gå ifrån och meditera en stund under 

arbetsdagen. Denna gång kommer jag att ha ett uppföljningstillfälle som ligger knappt 3 

månader efter sista kurstillfället. 

 

Samtliga deltagare i hälsocoachgruppen gjorde minst 2 positiva livsstilförändringar under sex 

månader. Det handlade om ökad motion och kondition, bättre matvanor, minskad vikt och 

ökat socialt liv. Projektet, som startade våren 2007, pågår fortfarande och de anställda erbjuds 

hälsocoaching varje höst och vår och då är det fritt att haka på eller inte. 

Efter att ha arbetat med hälsoutveckling och livsstilsförändringar under många år, vet jag att 

det är svårt för människor att förändra sina vanor. Många gånger sker ingen förändring förrän 
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det är för sent, d v s att ohälsa redan har uppstått. Att jag orkar arbeta vidare med denna svåra 

uppgift, beror på att jag är övertygad om att vi som individer kan påverka mycket, men också 

på grund av de ”solskensfall” som faktiskt finns. Ibland är det ett negativt medicinskt värde 

som blir motorn till en positiv förändring. Det kan också vara så att personen har gått och 

grunnat på en förändring, men inte tagit tag i den förrän vi möts i ett hälsosamtal. Det är 

viktigt att i mötet med människor vara flexibel och tydlig i kontakten, dvs. lyhörd, visa 

respekt och vara ödmjuk. 

Gemensamt för den meditationskurs som pågår just nu och hälsocoachprojektet är att det 

finns en chef som är positiv och initiativtagare till aktiviteterna och som våga lita på den 

känslan, utan ekonomiska beräkningar som kan visa att det är lönsamt.  

En skillnad mellan den undersökta meditationskursen och den individuella hälsocoachingen är 

att erbjudandet av hälsocoaching är chefens ide´ och inte Previas, medan erbjudandet av 

meditationskurs kommer från Previa. En annan skillnad är att meditationskursen är en 

gruppaktivitet medan hälsocoaching är en individuell aktivitet. Det är nog så, i vårt 

individuella samhälle, att gruppaktiviteterna tendrar att minska. Jag tror det är viktigt att 

företagshälsan har ett brett erbjudande av aktiviteter/insatser, både då det gäller innehåll och i 

vilken form, för att på så sätt kunna attrahera olika människor. 
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