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Sammanfattning 

 
Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga forskningsfronten och sammanställa ar-

betsterapeutiska interventioner och kvinnors erfarenheter av stress-relaterad ohälsa i arbetsför 

ålder. Datainsamlingen genomfördes genom en systematisk litteratursökning i databaser via 

Luleå universitetsbibliotek samt sekundära sökningar. Artiklarna kvalitetsgranskades och be-

visvärde bedömdes. Resultatet grundades på tio kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar-

na analyserades och redovisades utifrån en arbetsterapeutisk teoretisk modell för att tydlig-

göra hur interventioner och erfarenheter påverkar människans aktivitet och aktivitetsutförande 

utifrån viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet samt miljön. Resultatet redovisades i tre 

delar; arbetsterapeutiska interventioner, interventionernas effekt/förändring och bevisvärde 

samt kvinnors erfarenheter av dagliga aktiviteter. De arbetsterapeutiska interventionerna för 

kvinnor med stress-relaterad ohälsa riktar sig mot viljekraften, vanebildningen, utförandeka-

paciteten och miljön. Interventionerna hade en positiv effekt på bland annat återgång till ar-

bete, utförandet av meningsfulla aktiviteter samt livskvaliteten. Kvinnornas erfarenheter av 

aktiviteter i dagliga livet vid stress-relaterad ohälsa riktar sig främst mot viljekraften, vane-

bildningen men även miljön. Resultatet av litteraturöversikten bidrar till att yrkesverksamma 

arbetsterapeuter kan utföra interventioner för kvinnor med stress-relaterad ohälsa som har en 

positiv effekt/förändring. Det bidrar även till en ökad förståelse kring rehabiliteringen och 

användbara strategier hos klientgruppen utifrån erfarenheterna. Dock behöver interventioner-

na förtydligas och det behövs mer forskning inom området kvinnor med stress-relaterad 

ohälsa, framförallt kvantitativa interventionsstudier för att stärka evidensstyrkan. Forsknings-

arbetet är ständigt pågående vilket visar på att stress-relaterad ohälsa är ett aktuellt område för 

arbetsterapeuter. 
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Abstract 

The purpose of this literature review was to identify the research front and compile occupa-

tional therapy interventions and women's experiences of stress-related disorder in working 

age. The collection of data was made through a systematic literature search in databases via 

Luleå University libraries and secondary searches. The articles were reviewed for quality and 

value as evidence.  The result consisted of ten qualitative and quantitative research articles. 

The articles were analyzed and presented by an occupational therapy theoretical model to 

clarify how interventions and experiences affect human activity and occupational perfor-

mance by volition, habituation, performance capacity, and the environment. The results were 

presented in three parts: occupational therapy interventions, the interventions' effect/change, 

value as evidence and the experience of women in daily occupations. The occupational thera-

py intervention for women with stress-related disorder affects the volition, habituation, per-

formance capacity and the environment. The interventions had a positive effect on including 

returning to work, the pursuit of meaning-full occupations and quality of life. The women's 

experience in activities of daily living with stress-related disorder is mainly aimed to volition, 

habituation and the environment. The result of the literature review contributes to occupation-
al therapists use of interventions for women with stress-related disorder that has a positive 

effect/change. It also contributes to an increased understanding of rehabilitation and useful 

strategies of the client group from the experience. However, the interventions need to be clari-

fied and more research is needed in the area of women with stress-related disorder, particular-

ly quantitative intervention studies to strengthen the grade of evidence. The research is ongo-

ing which indicates that stress-related illness is a current area for occupational therapists. 
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Inledning 

Stress-relaterad ohälsa är en vanlig förekommande orsak till sjukskrivningar och ett stort pro-

blem i dagens samhälle (Eriksson, 2012; Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2012). 

Kvinnor har utöver arbetet mer ansvar i det privata och familjelivet jämfört med män. Detta 

medför att kvinnor upplever svårigheter att sätta gränser vilket ökar risken för stressreaktioner 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Många individer upplever en ökad stress då krav från sig själv, 

andra individer och samhället blir allt högre. De krav individer ställs inför och stressen som 

de upplever medför att många drabbas av stress-relaterad ohälsa på grund av en obalans i var-

dagen. Arbetsterapeuten har ett unikt fokus på aktivitet där de både ser till individen i helhet 

och vikten av balans mellan dagliga aktiviteterna för att främja hälsa. Under den verksamhets-

förlagda utbildningen uppmärksammade författarna att arbetsterapeuternas interventioner för 

kvinnor med stress-relaterad ohälsa begränsades på grund av hälso- och sjukvårdsorganisat-

ionens uppbyggnad och resurser. Författarna uppmärksammade även att yrkesverksamma 

arbetsterapeuter efterfrågade samlad kunskap kring interventioner som har en vetenskaplig 

grund. Forskningsområdet är inte tydligt kartlagt och därför vill författarna genomföra en lit-

teraturöversikt för att kartlägga forskningsfronten och sammanställa arbetsterapeutiska inter-

ventioner och kvinnors erfarenheter av stress-relaterad ohälsa i arbetsför ålder.  

Bakgrund 

Stress och stress-relaterad ohälsa 

Stress är en reaktion på obalans mellan vad individen utsätts för och resurserna individen har 

för att hantera det. Obalans upplevs när det är ett underskott respektive överskott av resurser 

kopplat till belastningen och medför negativ stress (Borg, 2006; Perski, 2006). Hur stresskäns-

liga individer är beror på varje individs upplevelse av situationen (Perski, 2006). Yttre fak-

torer som arbete, hem, familj samt oförutsedda livskriser kan vara en orsak till att en individ 

drabbas av stress. Samtidigt kan yttre faktorer ses som resurser för individen, där socialt stöd 

ses som ett skydd mot stress (Cassidy, 2003). Stressreaktioner är kroppens försök att återfå 

balans och kan ske genom problemlösning eller kamp/flykt. Om obalans kvarstår under en 

längre tid kan det leda till olika sjukdomstillstånd och symptom som påverkar hela kroppen 

både fysiskt och psykiskt (Borg, 2006). Stress kan bidra till trötthet, sömnstörningar, kogni-

tiva begränsningar, somatiska eller psykiska symtom. Utmattningssyndrom och utmattnings-

depression är två vanliga tillstånd som kan uppstå vid stress och kan beskrivas som stressrela-

terad ohälsa. Stress kan bidra till muskeloskeletal värk och har ett samband till stress-relaterad 



 

2 

ohälsa då symtomen är likartade. Vid stressrelaterad ohälsa påverkas alla aktiviteter i indivi-

dens vardag (Eriksson, 2012).  

Stress, kvinnor och arbete 

Kvinnor har ett högre ohälsotal än män och de vanligaste besvären kopplat till arbete är stress 

och psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2012). I Sverige är majoriteten av de sjuk-

skrivna kvinnor och sjukskrivningar på grund av stress-relaterad ohälsa ökar (Hellman, Jons-

son, Johansson & Tham, 2013). Kvinnor har generellt utöver arbetet mer ansvar i hem och 

fritid jämfört med männen samt kan uppleva svårigheter att sätta gränser mellan arbete och 

fritid. Detta ökar risken för stressreaktioner samt kvinnor kan uppleva en högre stressnivå. 

Stressnivån hos individer påverkas av balansen mellan krav och kontroll i arbetet (Arbetsmil-

jöverket, 2013). I Sverige finns en rehabiliteringsgaranti för personer med stress-relaterad 

ohälsa med mål att förebygga och minska sjukskrivning samt möjliggöra tidig återgång till 

arbete genom kognitiv beteendeterapi och multimodal rehabilitering (Hellman et al, 2013). I 

den multimodala rehabiliteringen ingår de professioner som tillgodoser individens behov, 

professionerna kan vara arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjukskö-

terska (Borg, 2006). 

Arbetsterapi 

Aktivitet 

Inom arbetsterapi kan individers hälsa påverkas genom aktivitet. Aktivitet kan definieras som 

uppgifter som är meningsfulla för individen och sker i samspel med omgivningen (Blesedell 

Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2009). Meningsfulla aktiviteter är individuellt och skapar en-

gagemang i olika aktiviteter som i sin tur leder till hälsa och välbefinnande (Persson, Erlands-

son, Eklund, Iwarsson, 2001). Aktiviteter delas in i olika aktivitetsområden som består av 

aktiviteter i dagliga livet [ADL], instrumentella aktiviteter i dagliga livet [IADL], ar-

bete/skola, lek och fritid (Blesedell Crepeau et al., 2009). Aktiviteter som utförs organiseras i 

bestående mönster och påverkas av individens viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. 

Det skapar i sin tur aktivitetsmönster i olika kontext och individen kan uppleva hälsa när indi-

viden fungerar i kontexten (Kielhofner, 2012). För att förstå vad aktivitet innebär för varje 

individ är det viktigt att ta reda på vad individen ägnar tiden åt samt vad aktiviteter har för 

betydelse för individen (Blesedell Crepeau et al., 2009). Genom en jämn fördelning mellan 

aktiviteterna kan individer uppleva aktivitetsbalans (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 

2010). 
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Aktivitetsbalans 

Inom arbetsterapi är aktivitetsbalans ett vanligt förekommande begrepp (Wagman, Håkansson 

& Björklund, 2012). Det ingen entydig definition på balans i livet men det finns många olika 

synonymer såsom balans i vardagliga livet, livsbalans, livsstilsbalans och aktivitetsbalans. En 

definition är att det finns en balans mellan aktivitetsområdena arbete, lek, vila och sömn 

(Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson & Falkmer, 2011). Aktivitetsbalans är en subjek-

tiv upplevelse och begreppet relateras till hälsa, välbefinnande och tillfredsställelse (Wagman 

et al., 2012). För att upprätthålla balans i aktivitetsutförandet krävs matchning mellan aktivite-

tens utmaningar och individens resurser (Eklund et al., 2010; Westhorp, 2003). 

Intervention 

I klientarbetet arbetar arbetsterapeuter med interventioner för att uppnå individens mål. Ar-

betsterapeuter arbetar med aktivitet som både medel och mål i sin behandling, där aktivitet 

bidrar till hälsa och välbefinnande (Blesedell Crepeau et.al, 2009). Arbetsterapeuten använder 

sig av terapeutiskt resonemang i klientarbetet och enligt Model of Human Occuaption 

[MOHO] är fokus att förstå individen utifrån individens värderingar, intressen, upplevelsen av 

egna kapaciteten och effektiviteten, roller, vanor samt tidigare erfarenheter av utförande i 

olika miljöer (Kielhofner, 2012). Genom att arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat skapar det 

möjligheter för individen att uppnå sina mål med den arbetsterapeutiska behandlingen samt att 

hitta användbara strategier för individen. I det klientcentrerade arbetet är det viktigt att möta 

individen var han/hon befinner sig i sin livssituation och ta hänsyn till de hinder och resurser 

som finns (Fisher 2009; Kielhofner, 2012).  

 

Som stöd i klientarbete kan arbetsterapeuten använda sig av MOHO som är en teoretisk ar-

betsterapimodell. MOHO handlar om människans aktivitet och delaktighet och förklarar akti-

viteters uppbyggnad, hur aktiviteterna struktureras och anpassas i vardagliga livet och vid 

förändringar. Människan ses utifrån komponenterna viljekraft, vanebildning och utförandeka-

pacitet men även miljön, som har en stor inverkan på människan. De olika komponenterna ger 

en holistisk och dynamisk syn på människan. Om en förändring sker i någon av komponen-

terna förändras dynamiken och något nytt uppstår. Viljekraft innefattar uppfattning om den 

egna förmåga, värderingar och intressen. Viljekraften ändras under livets gång och nya mil-

jöer och krav påverkar viljekraften. Uppfattning av sin egen förmåga innefattar hur individer 

upplever sin personliga kapacitet och effektivitet. För att kunna använda personliga kapa-

citeten effektivt behöver individen ha kontroll över beslut och handlingar i dagliga livet. Vär-
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deringar påverkas av den kulturella miljön och är vad individer anser är viktigt och menings-

fullt att göra. Intressen är vad individen tycker om att göra och upplever en tillfredsställelse 

och glädje. Vanebildning är halvautomatiserade beteendemönster som påverkas av miljön 

men även individens vanor och roller. Vanor är återkommande vardagliga handlingar som 

bildar ett mönster av handlingar. Vanor gör att individer reagerar och handlar på ett konse-

kvent sätt i välbekanta miljöer. Roller avspeglar individens identitet både ur ett socialt och 

personligt perspektiv. När en individ antar en roll införlivas attityder och beteenden som till-

hör rollen och upplevs olika ur olika perspektiv. Utförandekapacitet är förmågan att utföra en 

handling både utifrån objektiva fysiska och mentala faktorer samt den subjektiva upplevelsen. 

Miljön innefattar fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska dimensioner. Miljön 

påverkar individens viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och kan ses både stödjande 

och hindrande. Vid nedsatt aktivitetsutförande kan arbetsterapeuten genom sina interventioner 

stödja individen att omorganisera viljekraften, vanebildning, utförandekapacitet samt miljön 

för att skapa en ny positiv dynamik i aktivitet och aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2012). 

Författarna har valt att använda MOHO som raster vid dataanalysen då modellen tydligt visar 

hur individers aktiviteter och aktivitetsutförande påverkas av olika faktorer.  

Arbetsterapi och stress-relaterad ohälsa 

Kvinnor med stress-relaterad ohälsa upplever ofta att det vardagliga livet påverkas negativt. 

Ofta upplevs en nedsatt förmåga att kunna planera och strukturera dagliga aktiviteter, nedsatt 

social delaktighet, sömnproblem samt nedsatt energi och glädje (Eriksson, 2012). Att upprätt-

hålla en balans i aktivitetsmönstret i dagliga livet samt utförandet av meningsfulla aktiviteter 

är av betydelse för kvinnor med stress-relaterad ohälsa, inte bara för rehabiliteringen utan 

även att upprätthålla rutinerna i dagliga livet (Erlandsson, 2013). I dagliga livet upplever indi-

viden hassles (negativ erfarenhet) och uplifts (positiv erfarenhet) vilket påverka hälsan och 

välbefinnandet. Därav är det av vikt att arbetsterapeuten karlägger individens vardag i helhet 

för att identifiera vad som orsakar stress och ohälsa (Erlandsson, 2008). Många arbetsterapeu-

tiska interventioner har fokus på aktiviter i dagliga livet samt upplevelsen av kontroll i aktivi-

tetsmönstret men det finns få rehabiliteringsprogram som är effektiva för klientgruppen kvin-

nor med stress-relaterad ohälsa (Eklund, Wästberg, Erlandsson, 2013). Forskning tyder på att 

arbetsterapi är relevant för klientgruppen och kontrollstudier visar att det finns effektiva inter-

ventioner. Dock är de arbetsterapeutiska interventionerna vagt beskrivna vilket medför att det 

är svårt att kunna använda beskrivna interventioner i arbetet (Erlandsson, 2013). För kvinnor 

med stress-relaterad ohälsa kan en arbetsterapeutisk intervention vara att hitta strategier för att 
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uppnå och bibehålla aktivitetsbalans i vardagliga livet som bidrar till upplevd hälsa och välbe-

finnande (Eriksson, 2012).  

Problemformulering 

Från författarnas verksamhetförlagda utbildning framkom det att yrkesverksamma arbetstera-

peuter kommer ofta i kontakt med kvinnor i arbetsför ålder med stress-relaterad ohälsa. Ar-

betsterapetuerna arbetar till stor del efter beprövad erfarenhet och upplever behov av en sam-

manställning av interventioner med en vetenskaplig grund. I den inledande litteratursökningen 

hittade författarna inte någon sammanställning av arbetsterapeutiska interventioners innehåll 

och effekt för klientgruppen. Även sammanställningar av kvinnors erfarenheter av rehabilite-

ringen för att återfå hälsa saknades. Därför valde författarna att genom en litteraturöversikt 

kartlägga forskningsfronten för att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner och kvin-

nors erfarenheter av stress-relaterad ohälsa i arbetsför ålder. Detta för att kunna stödja yrkes-

verksamma arbetsterapeuter i arbetet med klientgruppen. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att kartlägga forskningsfronten och sammanställa arbetste-

rapeutiska interventioner och kvinnors erfarenheter av dagliga aktiviteter vid stress-relaterad 

ohälsa i arbetsför ålder. 

Frågeställningar 

 Vilka är de arbetsterapeutiska interventionerna och vad har interventionerna för ef-

fekt/förändring hos kvinnor med stress-relaterad ohälsa i arbetsför ålder? 

 Vilka erfarenheter har kvinnor av dagliga aktiviteter vid stress-relaterad ohälsa i ar-

betsför ålder? 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt används för att kartlägga ett kunskapsområde genom att analysera både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2012). Därmed valde författarna att genomföra 

en litteraturöversikt då syftet var att kartlägga forskningsfronten och sammanställa studier 

som motsvarade litteraturöversiktens syfte.  
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Litteratursökning 

Vid datainsamlingen genomförde författarna litteratursökningar av vetenskapliga artiklar i 

databaser via Luleå universitetsbibliotek från början av januari till 15 februari 2013. I början 

av litteraturöversikten utförde författarna enligt Friberg (2012) en osystematisk litteratursök-

ning för att få en uppfattning om aktuellt område. Den genomfördes i olika databaser för att 

hitta relevanta sökord och sökordskombinationer. Författarna genomförde sedan en systema-

tisk litteratursökning med förbestämda sökord. Utifrån den osystematiska sökningen, littera-

turöversiktens problemformulering, syfte och frågeställning bestämdes sökorden. De sökord 

som användes var activities of daily living, occupational balance, occupational therapy, stress 

related*, women. Sökorden activities of daily living och occupational therapy användes som 

MeSH-termer för att avgränsa och specificera sökningen ytterligare. Övriga sökord användes 

inte som MeSH-termer då begränsningen blev för stor. Sökordet stress related* användes 

trunkering för att fånga upp bland annat stress related disorder samt stress related illnes. Den 

systematiska sökningen utfördes i databaserna AMED, CINAHL, PubMed och PsycINFO 

eftersom alla fyra är inriktade mot hälso- och sjukvård, samt innehåller arbetsterapeutiska 

artiklar. Ur den systematiska sökningen genomfördes en sekundär sökning då artiklar från 

systematiska sökningen refererar till relevanta artiklar för litteraturöversikten (Friberg, 2012). 

Litteratursökningen sammanställs i tabellform, se bilaga1. 

Urval 

För att avgränsa litteratursökningen använde författarna inklusionskriterier som utgår från 

litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012). Inklusionskriterierna var att artiklarna ska vara 

Peer Reviewed, skrivna på engelska samt publicerade mellan år 2003- 15 februari 2013. Ar-

tiklarna som inkluderades skulle även motsvara litteraturöversiktens syfte och frågeställning-

ar. Båda författarna läste enskilt titel och abstrakt på alla artiklar som framkom vid litteraturs-

ökningen och genomförde därefter tillsammans första gallringen genom att inkludera eller 

exkludera artikeln. De artiklar som inkluderades genomgick en ytterligare granskning för att 

bedöma kvaliteten på respektive artikel. Då exkluderades ytterligare en artikel då det fram-

kom under analysarbetet att den inte var relevant till litteraturöversiktens syfte. Totalt använ-

des tio artiklar i resultatet.  

Analys 

Vid granskning av de valda artiklarna utgick författarna från frågeställningar kring artiklarnas 

kvalitet utifrån Friberg (2012, pp.138-139). Kvaliteten på artiklarna graderades efter låg kvali-
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tet, medelgod kvalitet samt god kvalitet och graderingen bedömdes efter hur väl författarna 

ansåg att artikeln svarade på frågorna. Nio artiklar bedömdes med god kvalitet och en artikel 

medelgod kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen bedömdes artiklarnas bevisvärde efter grade-

ringen lågt, medelhögt och högt bevisvärde enligt Britton (2000). Granskningen av artiklarna 

utfördes för att kunna säkerhetsställa den vetenskapliga kvaliteten och artiklarnas trovärdig-

het. Artiklarna analyserades även genom att se likheter och skillnader mellan artiklarnas inne-

håll och uppbyggnad. Analysen sammanställdes i tabellform, se bilaga 2. Ur analysen fram-

kom litteraturöversiktens två frågeställningar. I litteraturöversiktens första frågeställning fanns 

att se effekten/förändring av interventionerna. Författarna granskade artiklarna som innehöll 

interventioner efter en effekt i de kvantitativa artiklarna och en förändring i de kvalitativa 

artiklarna. Effekten, förändringen och bevisvärdet för respektive artikel sammanställdes i ta-

bell 2. I litteraturöversiktens andra frågeställning granskades artiklar som innehåll kvinnors 

erfarenheter av dagliga aktiviteter vid stress-relaterad ohälsa. Kvinnornas erfarenheter sam-

manställdes i tabell 3. Fyra artiklar bedömdes som interventionsstudier och sex artiklar be-

skrev kvinnornas erfarenheter. Alla artiklar lästes och granskades enskilt av respektive förfat-

tare för att sedan sammanställas till en gemensam bedömning för att få en djupare förståelse 

av artiklar samt kunna styrka trovärdigheten i bedömningen.  

 

För att tydliggöra de mönster som finns i datan kan ett raster användas (Friberg, 2012). Förfat-

tarna valde att använda MOHO som raster eftersom modellen visar hur individers aktivitet 

och aktivitetsutförande påverkas av olika faktorer utifrån viljekraft, vanebildning, utförande-

kapacitet samt miljön. I artiklarna framkom hur arbetsterapeuter kan arbeta med klientgrup-

pen och vissa av interventionerna i artiklarna var likartade. För att tydliggöra mönster och 

samband i och mellan artiklarna skapades en korstabell med MOHO och interventionerna, se 

tabell 1, respektive MOHO och erfarenheterna, se tabell 3. Detta för att skapa en tydlig bild av 

de arbetsterapeutiska interventionerna och erfarenheterna för kvinnor med stress-relaterad 

ohälsa. Då artiklarna som författarna har sökt, granskat och analyserat är skrivna på engelska 

förkom engelska termer som inte är översättningsbara till svenska då ordet bland annat får en 

annan innebörd. Därför valde författarna att inte översätta de engelska termer där det inte 

fanns någon korrekt översättning eller en konkret svensk översättning, till exempel hassles, 

uplifts och doing.  
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Forskningsetiska aspekter 

I litteraturöversikten är de etiska riskerna små. Artiklarna granskas utifrån kvalitet, bevisvärde 

samt relevans till syfte vilket stärker trovärdigheten i litteraturöversikten. Vid genomgång av 

litteraturen och artiklarna finns det en risk att materialet kan feltolkas och olika uppfattningar 

skapas. Den aspekten medför en liten etisk risk i arbetet. Nyttan med litteraturöversikten är att 

den belyser ett område där det finns ett behov av att tydliggöra forskningen eftersom yrkes-

verksamma arbetsterapeuter arbetar i stor utsträckning efter beprövad erfarenhet. Författarna 

ser att nyttan väger över de etiska riskerna i denna litteraturöversikt. 

Resultat 

Resultatet av dataanalysen redovisas utifrån litteraturöversiktens frågeställningar. Första delen 

av resultatet redovisas utifrån arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stress-

relaterad ohälsa kopplat till den teoretiska arbetsterapimodellen MOHO och komponenterna 

viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet samt miljön. I andra delen redovisas artiklarnas 

effekt/förändring av de arbetsterapeutiska interventionerna samt bevisvärde enligt Britton 

(2000). I tredje delen redovisas kvinnors erfarenheter av dagliga aktiviteter vid stress-

relaterad ohälsa relaterat till MOHO.   

Arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stress-relaterad ohälsa 

Tabell 1 redovisar resultatet från dataanalysen utifrån frågeställningen vilka är de arbetstera-

peutiska interventionerna för kvinnor med stressrelaterad ohälsa i arbetsför ålder. Intervent-

ioner framkommer i fyra artiklar (Eklund & Erlandsson, 2011, 2013, Eriksson, Karlström, 

Jonsson & Tham, 2010, Eriksson, Westerberg & Jonsson, 2011). Interventionerna berör alla 

komponenter utifrån MOHO och interventionerna beskrivs nedan.  

 

Tabell 1: Arbetsterapeutiska interventioner i förhållande till komponenterna i MOHO (Kielhofner, 2012). 

Interventioner i artiklarna Viljekraft Vanebildning Utförandekap. Miljö 

ReDO (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Trädgårdsterapiprogram (3) (3)  (3) (3) 

Rehabiliteringsprogram för att 

öka medvetenheten 
(4) (4) (4) (4) 

*Sifforna inom parantes hänvisar till artiklarna i bilaga 2. 
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ReDO 

Redesigning Daily Occupations [ReDO] är ett 16 veckors aktivitets - och gruppbaserat rehabi-

literingsprogram för kvinnor med stress-relaterad ohälsa som ska återgå till arbete efter sjuk-

skrivning. I ReDO ingår det att klienten arbetar med att själv hitta strategier för att göra öns-

kade förändringar i sitt aktivitetsmönster och arbetsträna efter anpassade arbetsvillkor. Den 

sociala miljön påverkas då programmet utförs i grupp samt att närstående involveras i rehabi-

literingen (Eklund & Erlandsson, 2011, 2013).  

 

Trädgårdsterapiprogram 

Trädgårdsterapi är ett rehabiliteringsprogram under tio veckor i en terapeutisk trädgård. Mil-

jön är skapad för att uppmuntra olika sinnesstämning samt aktivitetsutföranden i syfte för att 

patienten ska återgå till arbete eller andra meningsfulla aktiviteter. I programmet ingår träning 

med kognitiv inriktning med fokus att ändra tankar och beteende i olika situationer. I pro-

grammet ingår även diskussioner kring erfarenheter, avslappning samt deltagande i aktiviteter 

som främjar tillfredställelse och avslappning (Eriksson et al., 2011).  

 

Rehabiliteringsprogram för att öka medvetenheten  

Tolv veckors rehabiliteringsperiod med program antingen med kognitiv inriktning eller kogni-

tiv och praktisk inriktning, både med huvudmålet att återgå till arbete eller andra meningsfulla 

aktiviteter. Viktiga aspekter från rehabiliteringen för kvinnor med stress-relaterad ohälsa var 

att ändra sin självbild genom att prioritera sig själv i sina dagliga aktiviteter samt känna sig 

tillfredsställd med sig själv. Det är även viktigt att få respekt av andra och att vara en del av 

en grupp. Medvetna strategier behöver utvecklas för att prioritera vardagliga aktiviteter och i 

sin tur uppleva kontroll i vardagen samt hantera stressfulla situationer och bli medveten om 

sina symtom. I utvecklingen av strategierna ingår avslappningsträning och mindfullness. Att 

upptäcka nya och utföra tillfredsställande aktiviteter framkallade positiva känslor samt insik-

ten i ett framgångsrikt utförande ökade utförandekapaciteten hos kvinnorna. Det finns två sätt 

att integrera erfarenheter från rehabilitering till vardagliga livet, det ena är att ändra hante-

ringen av stressfulla situationer till att ändra aktivitetsrepertoaren i dagliga livet. I båda sätten 

att integrera erfarenheter behöver personen öka medvetenheten om sig själv i olika aspekter 

(Eriksson et al., 2010) 
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Interventionernas effekt/förändring samt bevisvärde 

För att redovisa effekt/förändring av interventionerna som framkommer i artiklarna måste 

även studiedesign och bevisvärde tydliggöras för respektive artikel. Detta redovisas i tabell 2.  

Tabell 2: Översikt av interventionernas effekt/förändring samt bevisvärde 

 Artiklar Design Intervention Effekt/Förändring Bevis 

värde  Signifikant skillnad / 

Positiv förändring 

Ingen signifi-

kant skillnad / 

Ingen föränd-

ring 

1 Eklund & 

Erlandsson 

(2011) 

Quasi-

experimentell 

studie 

 

 

ReDO Återgång till  

arbete. 

Grad av  

sjukskrivning. 

Upplevd stress. 

Upplevd självkänsla. 

- 

Medel 

högt 

2 Eklund & 

Erlandsson 

(2013) 

Quasi-

experimentell 

studie 

ReDO Upplevd livskvalitet. 

Tillfredställelse av 

rehabilitering. 

Upplevd 

självkontroll. 

Medel 

högt 

3 Eriksson, 

Westerberg 

& Jonsson 

(2011) 

Kvaltativ  

explorativ 

longitudinell 

studie 

Trädgårdsterapi Aktivitetsbalans   Lågt 

4 Eriksson, 

Karlström, 

Jonsson & 

Tham 

(2010) 

Kvalitativ 

explorativ 

studie 

Rehabilterings-

program för att 

öka medvetenhet-

en 

Upplevd stress. Ak-

tivitetsbalans.  

 Lågt 

 

Utifrån Britton (2000) bedöms de kvantitativa artiklar ha medelhögt bevisvärde (Eklund & 

Erlandsson, 2011, 2013).  I två artiklar fanns det en positiv effekt av interventionen ReDO 

samt en signifikant skillnad inom olika variabler jämfört med kontrollgruppen (Eklund & Er-

landsson, 2011, 2013). I rehabiliteringsprogrammet ReDO fanns en signifikant skillnad i åter-

gång till arbete, grad av sjukskrivning, upplevd stress, upplevd självkänsla (Eklund & Er-

landsson, 2011) samt upplevd livskvalitet och tillfredställelse av rehabiliteringen. I självkon-

troll såg man ingen signifikant skillnad (Eklund & Erlandsson, 2013).  

 

Utifrån Britton (2000) bedöms de kvalitativa artiklar ha ett lågt bevisvärde (Eriksson et al., 

2010; Eriksson et al., 2011). Trädgårdsterapi har en positiv inverkan i processen att återfå 

aktivitetsbalans i dagliga livet. Miljöns betydelse samt engagemanget i tillfredsställande akti-

viteter har inte bara en påverkan på aktivitetsbalansen utan ger även känslan av att vara kom-

petent, se en positiv framtid samt underlättar reflektion och återhämtning. Kvinnorna får även 
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stöd att överföra kunskaperna och erfarenheterna från rehabiliteringen till vardagliga livet för 

att kunna upprätthålla aktivitetsbalansen även efter rehabiliteringsperioden (Eriksson et al., 

2011). Inriktningen på rehabiliteringen ger olika utfall. Den kognitivt inriktade rehabilitering 

har en positiv inverkan på individens upplevda stress genom att individen utvecklar strategier 

för att hantera stressfulla situationer i högre grad. Rehabilitering med fokus att ändra aktivi-

tetsmönstret i dagliga livet ger en ökad förståelse för behovet av varierade och tillfredsstäl-

lande aktiviteter vilket ger en ökad aktivitetsbalans (Eriksson et al., 2010). 

Kvinnors erfarenheter av dagliga aktiviteter 

I artiklar framkommer kvinnors erfarenheter av dagliga aktiviteter vid stress-relaterad ohälsa i 

arbetsför ålder (Eklund & Erlandsson, 2003, Holmgren & Dahlin-Ivanoff, 2004, Håkansson et 

al., 2006, Håkansson & Matuska, 2010, Håkansson et al., 2009). Erfarenheterna berör fram-

förallt komponenterna viljekraft och vanebildningen samt även miljön, se tabell 3. Erfarenhet-

erna tydliggörs nedan.  

Tabell 3: Kvinnors erfarenheter av dagliga aktiviteter i förhållande till komponenterna i MOHO (Kielhofner, 2012). 

Erfarenheter Viljekraft Vanebildning Utförandekap. Miljö 

Erfarenheter av hassles och uplifts (5) (6) (5) (6)  (5) (6) 

Erfarenheter av kontroll (7) (7)  (7) 

Erfarenheter av balans (8) (9) (8) (9)  (8) (9) 

Erfarenheter av aktivitetsmönstrets  

betydelse 
(10) (10) 

 

 

 

 
*Sifforna inom parantes hänvisar till artiklarna i bilaga 2. 

 

Erfarenheter av hassles och uplifts   

Hassles och uplifts förekommer i sex områden: social-, temporal- och fysisk miljö, doing (gö-

rande), reflektioner samt oväntade aktiviteter.  I sociala miljön kan bristande respekt från 

andra upplevas som hassles medan uplifts är när individen upplever en gemenskap och upp-

skattning av andra (Eklund & Erlandsson, 2003; Johansson et al., 2012).  Inom temporala 

miljön upplever individen hassles och uplifts utifrån upplevd tidsbrist (Eklund & Erlandsson, 

2003).  Bristande rutiner samt stort ansvar för hushållet upplevs som hassles inom doing 

(Eklund & Erlandsson, 2003; Johansson et al., 2012) medan uplifts är utförande av menings-

fulla aktiviteter som medför en god självkänsla (Johansson et al., 2012). Ordning och reda i 

hemmet ses som uplifts i fysiska miljön medan oordning upplevs som hassles (Eklund & Er-

landsson, 2003; Johansson et al., 2012). Individens reflektioner kring aktiviteter i dagliga livet 

kan också upplevas som hassles eller uplifts beroende på om är negativa eller positiva. Ovän-



 

12 

tade aktiviteter är vanligast som hassles framförallt inom den fysiska miljön (Eklund & Er-

landsson, 2003). 

Erfarenheter av kontroll 

Vid återgång till arbete upplever kvinnor med stress-relaterad ohälsa processen av att tappa 

kontrollen både i dagliga livet och i arbetslivet. Att inte kunna se alternativa lösningar för att 

kunna återgå till arbete kan upplevas som ett hinder då det inte finns ett socialt stöd samt en 

osäkerhet på sin egen kapacitet. Att kunna hantera livet i helhet kan ses som en grund för att 

kunna kontrollera det dagliga livet och återgå till arbete. Strategier för att återfå kontroll kan 

vara att utföra meningsfulla aktiviteter i sitt aktivitetsmönster samt söka socialt stöd (Holm-

gren & Dahlin-Ivanoff, 2004).  

 

Erfarenheter av balans 

Kvinnors strategier för att uppnå balans fokuserar på aktivitetsjälvbilden, hantering och kon-

trollering av vardagliga livet, aktivitetrepertoaren samt aktivitetserfarenheten. För att nå en 

balans i aktivitetsjälvbilden är det viktigt att respektera sina egna värderinga, behov och resur-

ser och inte känna pressen att vara kapabel och effektiv. För att kunna hantera och kontrollera 

dagliga livet behövs en balans mellan krav och resurser. För att hitta balansen kan strategier 

användas genom att tillåta sig själv att vara närvarande, ändra sin ambitionsnivå, prioritera 

tillfredsställande sociala relationer samt få förståelse för det vardagliga livet och om de över-

ensstämmer med ens egna värderingar, behov och resurser. Att uppleva en balans inom aktivi-

tetsrepertoaren innebär att uppleva en harmoni där aktiviteter är varierande och tillfredsstäl-

lande samt att det inte finns en tidspress i utförandet. För att uppleva en personlig och me-

ningsfull aktivitetserfarenhet behöver aktiviteten ses som meningsfull, givande och utma-

nande för personen och inte som ett måste och ett krav (Håkansson et al., 2006)  

 

För att kvinnor med stress-relaterad ohälsa ska kunna uppleva en balans är det av vikt att ta 

hänsyn till de fem dimensionerna som beskrivs nedan. För att balans ska infinna sig i de 

grundläggande behoven i att upprätthålla biologisk hälsa och fysisk säkerhet används strate-

gier för att minska stress, få tillräcklig vila samt regelbunden träning. Att uppleva en balans i 

givande relationer till andra prioriteras nära relationer som är givande och inte relationer som 

är energikrävande samt känslan av missförstånd. Att känna balans i engagemang, utmaning 

och kompetens innebär att utföra aktiviteter som man vill utföra, engagera sig i kreativa akti-

viteter och att få utmaning och stimulans i olika aktiviteter. Balans i meningsfullhet och posi-
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tiv identitet innebär att aktiviteterna är personligt meningsfulla och överensstämmer med ens 

egna värderingar. Upplevelsen av balans inom organisation av tid och energi för att nå per-

sonliga mål nås genom att göra aktiva val i tidsanvändningen, ge tid för vila samt att ändra sin 

ambitionsnivå (Håkansson & Matuska, 2010) 

 

Erfarenheter av aktivitetsmönstrets betydelse 

Aktivitetsmönstret påverkas av grad av hanterbarhet, personligt meningsfulla aktiviteter samt 

aktivitetsbalans. Kvinnor som upplever högre hanterbarhet, kontroll och personlig menings-

fullhet i relation till aktivitetsmönstret har större sannolikhet att skatta bättre hälsa. Även upp-

levelsen av högre hanterbarhet och personlig meningsfullhet i relation till aktivitetsmönstret 

har högre tillfredsställelse i livet som helhet. Kvinnor som upplever högre hanterbarhet samt 

bättre aktivitetsbalans upplever överlag mindre stress (Håkansson et al., 2009).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att få artiklar redovisar arbetsterapeutiska interventioner och övriga visar erfa-

renheter av att hantera dagliga aktiviteter vid stress-relaterad ohälsa som kan stödja arbetste-

rapeuter i utformning av interventionsprogram. Interventionerna som framkommer i resultatet 

riktar sig mot alla fyra komponenter i MOHO, viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet 

och miljön. Resultatet överensstämmer med arbetsterapi litteraturen som visar vikten av att 

arbeta klientcentrerat, att utgå från aktiviteter som är av betydelse (Kielhofner, 2012). Aktivi-

tetsmönstret, både i utformning och från erfarenheterna, påverkar kvinnors hälsa (Erlandsson, 

2013). Detta stärker litteraturöversiktens resultat och det är av relevans, utifrån både erfaren-

heter och interventioner, att fokusera på viljeraft och vanebildning i rehabiliteringen för kvin-

nor med stress-relaterad ohälsa. Detta i syftet att återfå hälsa genom ett meningsfullt balanse-

rat och hanterbart aktivitetsmönster. Miljön har en viktig roll i interventionerna men även i 

kvinnornas erfarenheter, framför allt den sociala kontexten men även den fysiska kontexten. 

Miljöns betydelse som framkommer i resultatet stärks av Kielhofner (2012) syn på miljö och 

hur individen påverkas till exempel i organisation av aktiviteter samt motivation. Utförande-

kapaciteten förekommer även i interventionerna, huvudsakligen som aktivitetsträning. Enligt 

Kielhofner (2012) bygger utförandekapaciteten på den subjektiva upplevelsen och objektiva 

fysiska och psykiska faktorer och påverkar individens förmåga till handling, vilket stärker 

vikten av att beakta utförandekapaciteten i interventionerna. Interventionerna berör alla fyra 
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komponenter i MOHO vilket belyser dynamikens roll mellan komponenterna (ibid.). Även 

utförandet av aktiviteter ökar medvetenheten om förändringar som behöver göras i aktivitet-

mönstret i syfte att främja rehabiliteringen (Hellman et al., 2013).   

 

I få artiklar redovisas interventioner och dess effekt/förändring. Emellertid, samtliga inter-

ventioner påvisar positiva effekter och förändringar av att genomgå arbetsterapeutiska inter-

ventioner. I rehabiliteringsprogrammet ReDO redovisas en positiv effekt på individen, på ak-

tiviteter i dagliga livet och på återgång i arbete (Eklund & Erlandsson, 2011; 2013) vilket för-

fattarna anser stärker vikten av att fortsätta genomföra kvantitativa studier. Samtidigt är det av 

vikt att fånga individens subjektiva upplevelse i form av kvalitativa studier såsom vid inter-

ventionerna trädgårdsterapi och rehabiliteringsprogram för att öka medvetenheten. Evidens-

styrkan för interventionerna bedöms ha otillräcklig vetenskaplig grund enligt Britton (2000) 

vilket tyder på att mer forskning behövs kring interventionerna för att stärka den kliniska be-

tydelsen.  

 

Ur litteraturöversiktens resultat framkommer det att det finns få rehabiliteringsprogram men 

en bredd på interventionernas innehåll och uppbyggnad. Detta överensstämmer med Eklund et 

al. (2013) om att det finns få effektiva rehabiliteringsprogram. Interventionerna som beskrivs i 

resultatet är vagt beskrivna vilket överensstämmer med Erlandssons beskrivning (2013). Samt 

att det ger svårigheter att använda interventionerna i det arbetsterapeutiska arbetet. I artiklarna 

som handlar om kvinnors erfarenheter anser författarna att det är av vikt för arbetsterapeuter 

att ta del av den kunskapen. Detta för att kunna skapa en förståelse för klientgruppen samt 

strategier och förhållningssätt som kan användas i rehabiliteringen. I resultatet riktar sig erfa-

renheterna framförallt mot viljekraft och vanebildning men även miljön har en stor vikt, fram-

förallt den sociala kontexten. Till skillnad från interventionerna berörs inte utförandekapa-

citeten i kvinnornas erfarenheter vilket författarna anser vara ett intressant fynd. Detta då 

kvinnornas erfarenheter av att hantera vardagslivet vid stress-relaterad ohälsa inte berör utfö-

randekapaciteten vid rehabilitering och användandet av strategier. Detta överensstämmer inte 

med Kielhofner (2012) syn på dynamiken mellan de fyra komponenterna. Dock ser författarna 

att utförandekapaciteten i vissa fall kan vara ett sekundärt resultat då fokus på förändring av 

tankar och beteenden samt omgivningens inverkan kan påverka aktivitetsförmågan och för-

bättring av kroppsfunktioner.    
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Interventionerna som framkommer i resultatet utförs under en lägre tid vilket kan ses som ett 

hinder i implementeringen beroende på hur hälso- och sjukvården är organiserad. Författarna 

upplevde utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen att det finns svårigheter att implemen-

tera interventionen i det arbetsterapeutiska arbetet på grund av tidsbrist och begränsade resur-

ser. Arbetsterapeuter ska arbeta efter vetenskap samt beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 

2001) vilket kan skapa ett etiskt dilemma då arbetsterapeuten inte har möjlighet att utföra re-

levanta och effektiva interventioner på grund av hinder i organisationen. Samtidigt ser förfat-

tarna att alla studier i resultatet är utförda i Sverige vilket visar på att kvinnor med stress-

relaterad ohälsa är en aktuell klientgrupp och att forskningen sker fortlöpande. Varför inga 

utländska studier framkom i resultatet är oklart men kan tyda på att Sverige är i framkanten av 

forskningen samt att klientgruppen är mer uppmärksammad enligt författarna.  

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga forskningsfronten och sammanställa arbetste-

rapeutiska interventioner och kvinnors erfarenheter av stress-relaterad ohälsa i arbetsför ålder. 

Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt för att kartlägga forskningsområdet kring 

den valda klientgruppen utifrån Friberg (2012). Författarna anser att den valda metoden över-

ensstämmer med litteraturöversiktens syfte. Författarna valde att arbeta med både kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga artiklar för att få ett brett perspektiv på interventioner samt se 

en eventuell effekt/förändring samt erfarenheter. Endast kvantitativa artiklar hade begränsat 

sökningen och de kvalitativa artiklarna bidrog med en tydligare förståelse av klientgruppens 

erfarenheter och upplevelse. Författarna anser att litteraturöversiktens resultat bygger på en 

relevant fördelning av kvalitativa och kvantitativa artiklar, dock framkom endast fyra inter-

ventionsstudier. Detta ger ett svagt resultat kring arbetsterapeutiska interventioner för klient-

gruppen. Tillvägagångssättet vid litteratursökningen anser författarna har genomförts på ett 

relevant sätt och bidrar till att ge svar på litteraturöversiktens syfte. Trunkering och MeSH-

termer användes vid litteratursökningen för att specificera sökningen. Användandet av MeSH-

termer kan dock ha begränsat sökningen i för stor grad vilket kan ge ett felaktigt resultat. För-

fattarna har varit uppmärksamma på detta och valde därför att inte använda MeSH-term vid 

sökordet women då sökningen begränsades i för stor grad. Författarna upplevde svårigheter 

att utforma inklusionkriterier då området kring stress-relaterad ohälsa är brett och har flera 

infallsvinklar. Detta har belysts och motiverats under metoddelen.  
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För att stärka litteraturöversiktens trovärdighet har författarna under hela processen först 

skapat sig en egen uppfattning för att sedan skapa en gemensam uppfattning och därigenom 

fått en djupare förståelse i de granskade artiklarna. Vid kvalitetsgranskningen av artiklar an-

vände författarna Friberg (2012). Författarna anser att det kan vara en nackdel då Friberg 

(2012) inte beskriver hur kvaliteten graderas vilket gör att de som utför kvalitetsgranskningen 

behöver goda kunskaper inom artikelgranskning. Författarna anser sig inte ha tillräckligt goda 

kunskaper för att kunna förlita sig på kvalitetsgranskningen i hög grad vilket kan påverka lit-

teraturöversiktens resultat. Samma gäller vid bedömning av bevisvärde utifrån Britton (2000) 

då författarna anser sig inte ha tillräckligt goda kunskaper, men då gradering av bevisvärde är 

tydligare beskrivet fick författarna ett bättre stöd i bedömningen. Totalt användes tio artiklar i 

resultatet vilket författarna anser är ett lämpligt antal vid utförandet av en litteraturöversikt 

och bidrog till ett relevant resultat. Dock skulle fler kvantitativa interventionsstudier ha stärkt 

resultatet. Författarna valde att använda sig av ett raster utifrån MOHO då den ser till hur in-

dividers aktivitet och aktivitetsutförande kan påverkas av olika komponenter samt koppla till 

de olika interventionerna. Författarna anser att det ger en tydlig bild hur interventionerna för 

kvinnor med stress-relaterad ohälsa påverkar de olika komponenterna samt att det förankras i 

den arbetsterapeutiska teorin MOHO. Samma gäller vid erfarenheterna i syfte att ge en tydlig 

bild av hur de kan förankras i den arbetsterapeutiska teorin MOHO.  Författarna är medvetna 

om att MOHO hade kunnat användas i en annan infallsvinkel (aktivitet, person, miljö) men 

anser att den valda infallsvinkeln ger en mer specifik bild av interventionernas innehåll och 

erfarenheterna samt beskrivs av Kielhofner (2012).  

 

Vid analys av artiklarna kan resultatet påverkas då författarna har ett arbetsterapeutiskt fokus 

sedan tidigare vilket ger en förförståelse samt svårigheter att vara neutral i tolkningen. Genom 

att författarna kontinuerligt har haft ett kritiskt förhållningssätt minskade risken att resultatet 

påverkades. Att identifiera och bedöma artiklarnas interventioner har medfört en risk i tolk-

ningsfel. Detta medför att resultatet kan tolkas på olika sätt men författarna anser sig har tyd-

ligt beskrivit vad som är en interventions komponenter samt genom att analyser artiklarna på 

ett genomgående och kritiskt sätt är resultatet väl bearbetat. Resultatet i litteraturöversikten 

kopplas till en arbetsterapeutisk teori vilket enligt författarna ökar trovärdigheten och stärker 

det arbetsterapeutiska fokuset. Artiklarna som identifierats genom urvalsproceduren är samt-

liga utförda i Sverige då inga internationella studier återfanns. Detta gör att forskning om in-

terventioner för kvinnor med stress-relaterad ohälsa i andra länder är eftersträvansvärt.  
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Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet av litteraturöversikten att arbetsterapeutiska intervention-

er för kvinnor med stress-relaterad ohälsa berör viljekraften, vanebildning, utförandekapa-

citeten samt miljön. Kvinnornas erfarenheter av aktiviteter i dagliga livet fokuserar främst på 

viljekraft, vanebildning och miljön men berör till skillnad från interventionerna inte utföran-

dekapaciteten. Resultatet av litteraturöversikten visar att yrkesverksamma arbetsterapeuter 

kan utföra interventioner för kvinnor med stress-relaterad ohälsa som har en positiv ef-

fekt/förändring. Resultatet bidrar även till en ökad förståelse för rehabiliteringen och använd-

bara strategier hos klientgruppen utifrån erfarenheterna. Interventionerna behöver förtydligas 

och det behövs mer forskning inom området kvinnor med stress-relaterad ohälsa, framförallt 

kvantitativa interventionsstudier för att stärka evidensstyrkan.  

Tillkännagivande 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledaren Margareta Lilja, professor vid institutionen 

hälsovetenskap Luleå tekniska universitet, som har under arbetets gång gett konstruktiv kritik 

samt stöd och uppmuntran i både med och motgångar. Tack!  
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Bilaga 1 

Bilaga 1: Översikt av litteratursökningen 

Databas Sökordskombination Antal 

träffar 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

AMED 
2003-2013 

1. Occupational balance AND stress 

related* AND women 
2. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* AND women 
3. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related* AND women 
4. Occupational balance AND stress 

related* 
5. Occupational balance AND activities 

of daily living [Mesh] 
6. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* 
7. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related* 

1. 2 
2. 1 
3. 1 
4. 2 
5. 5 
6. 8 
7. 0 

1. 2 
2. 1 
3. 0 
4. 2 
5. 2 
6. 1 
7. 0 

1. 2 
2. 1 
3. 0 
4. 2 
5. 0 
6. 1 
7. 0 

CINAHL 
Peer reviewed, 

2003-2013. Eng-

lish. 

1. Occupational balance AND stress 

related* AND women 
2. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* AND women 
3. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related* AND women 
4. Occupational balance AND stress 

related* 
5. Occupational balance AND activities 

of daily living [Mesh] 
6. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* 
7. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related* 

1. 2 
2. 0 
3. 5 
4. 3 
5. 5 
6. 2 
7. 14 

1. 2 
2. 0 
3. 1 
4. 3 
5. 2 
6. 0 
7. 2 

1. 2 
2. 0 
3. 1 
4. 3 
5. 2 
6. 0 
7. 2 

PubMed 
English, 2003-2013 

1. Occupational balance AND stress 

related* AND women 
2. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* AND women 
3. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related* AND women 
4. Occupational balance AND stress 

related* 
5. Occupational balance AND activities 

of daily living [Mesh] 
6. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* 
7. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related 

 

 

 

1. 4 
2. 1 
3. 8 
4. 4 
5. 54 
6. 4 
7. 19 

1. 3 
2. 1 
3. 1 
4. 4 
5. 0 
6. 1 
7. 0 

1. 2 
2. 1 
3. 0 
4. 3 
5. 0 
6. 1 
7. 0 
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PsycINFO 
Peer reviewed, 

English, 2003-2013 

1. Occupational balance AND stress 

related* AND women 
2. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* AND women 
3. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related* AND women 
4. Occupational balance AND stress 

related* 
5. Occupational balance AND activities 

of daily living [Mesh] 
6. Occupational therapy [Mesh] AND 

stress related* 
7. Activities of daily living [Mesh] 

AND stress related 

1. 7 
2. 20 
3. 3 
4. 35 
5. 16 
6. 6 
7. 24 

1. 4 
2. 7 
3. 0 
4. 5 
5. 0 
6. 0 
7. 0 

1. 3 
2. 5 
3. 0 
4. 5 
5. 0 
6. 0 
7. 0 

Sekundär sökning 
English, 2003-2013 

 

 

15 15 2 

   Totalt: 10 valda artiklar 

 



 

23 

 

Bilaga 2 

Bilaga 2: Översikt av valda vetenskapliga artiklar. 

Artikel Syfte Metod Genomförande Resultat Diskussion 

Artikel 1 

 

Eklund, M., & 

Erlandsson, L-

K. (2011) Re-

turn to Work 

Outcomes of 

the Redesign-

ing Daily Oc-

cupations (Re-

DO) Program 

for Women 

with Stress-

Related Disor-

ders - A Com-

parative study. 

Women & 

Health 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av Rede-

signing Daily 

Occupations 

[ReDO] som är en 

intervention inom 

arbetsrehabilite-

ring för kvinnor 

med stress-

relaterad ohälsa. 

Kvantitativ studie, 

quasi-exprimentell stu-

die. ReDO n=42, vid 

alla mätningar n=37. 

CAU n=42, vid alla 

mätningar n=34. Kvin-

nor, sjukskrivna pga 

stress-relaterad diagnos i 

minst 2 månader samt 

ha en anställning. 

Gör mätningar för att se 

livskvalitet, upplevd själv-

kontroll och tillfredställel-

sen av rehabiliteringen. 

Fyra mätningar utförs: före 

start, efter 16 v, 6 mån & 

12 mån. Använder tre olika 

instrument för att göra mät-

ningarna. 

Livskvaliteten i ReDO ökade 

upp till 6 månader för att se-

dan stabiliseras, medan i kon-

trollgruppen var livskvaliteten 

stabil över hela perioden. Det 

finns en statistisk skillnad i 

livskvalitet över en tid hos 

ReDO-gruppen. I utgångsläget 

skattade kontrollgruppen 

högre självkontroll (p=0,001) 

men inte signifikant skillnad i 

sin tilltro till självkontroll. 

Efter 16 veckor fanns en sig-

nifikant skillnad i skattad 

självkontroll och tilltron i 

ReDO. Efter 6 mån fanns 

ingen signifikant skillnad men 

efter 12mån fanns en signifi-

kant skillnad hos kontroll-

gruppen i skattning av själv-

kontroll och tilltron. Det finns 

en signifikant skillnad att 

ReDO gruppen känner sig mer 

tillfredsställda med rehabilite-

ringen. 

 

 

 

 

 

ReDO har en positiv 

effekt vid arbetsrehabili-

tering men det behövs 

ytterligare forskning 

kring interventionen och 

förslår att en RCT-

studie behöver genom-

föras samt även testa 

interventionen på män. 
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Artikel 2  
 

Eklund, M., & 

Erlandsson, L-

K. (2013) Qual-

ity of life and 

client satisfac-

tion as out-

comes of the 

Redesigning 

Daily Occupa-

tions (ReDO) 

programme for 

women with 

stress-related 

disorders: A 

comparative 

study. Work. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

sekundära resulta-

tet såsom livskva-

litet, upplevd 

självkontroll samt 

tillfredställelse 

som klient.  

Kvantitativ studie, 

quasi-exprimentell stu-

die. ReDO n=42, vid 

alla mätningar n=37. 

CAU n=42, vid alla 

mätningar n=34. Kvin-

nor, sjukskrivna pga 

stress-relaterad diagnos i 

minst 2 månader samt 

ha en anställning. 

Gör mätningar för att se 

livskvalitet, upplevd själv-

kontroll och tillfredställel-

sen av rehabiliteringen. 

Fyra mätningar utförs: före 

start, efter 16 v, 6 mån & 

12 mån. Använder tre olika 

instrument för att göra mät-

ningarna. 

 

 

 

Livskvaliteten i ReDO ökade 

upp till 6 månader för att se-

dan stabiliseras, medan i kon-

trollgruppen var livskvaliteten 

stabil över hela perioden. Det 

finns en statistisk skillnad i 

livskvalitet över en tid hos 

ReDO-gruppen. I utgångsläget 

skattade kontrollgruppen 

högre självkontroll (p=0,001) 

men inte signifikant skillnad i 

sin tilltro till självkontroll. 

Efter 16 veckor fanns en sig-

nifikant skillnad i skattad 

självkontroll och tilltron i 

ReDO. Efter 6 mån fanns 

ingen signifikant skillnad men 

efter 12mån fanns en signifi-

kant skillnad hos kontroll-

gruppen i skattning av själv-

kontroll och tilltron. Det finns 

en signifikant skillnad att 

ReDO gruppen känner sig mer 

tillfredsställda med rehabilite-

ringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReDO har en positiv 

effekt vid arbetsrehabili-

tering men det behövs 

ytterligare forskning 

kring interventionen och 

förslår att en RCT-

studie behöver genom-

föras samt även testa 

interventionen på män. 
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Artikel 3 

 

Eriksson, T., 

Westerberg, Y. 

& Jonsson, H. 

(2011) Experi-

ences of wom-

en with stress-

related ill 

health in a ther-

apeutic garden-

ing program. 

Canadian 

Journal of Oc-

cupational 

Therapy  

Syftet med studien 

var att utforska 

och beskriva hur 

sjukskrivna kvin-

nor med stress-

relaterad ohälsa 

upplever rehabili-

teringsprocessen 

inom trädgårdste-

rapi samt hur upp-

levelserna är 

kopplade till 

kvinnornas var-

dag. 

Kvalitativ, explorativ 

longitudinell studie. 

N=5. Deltagarna behöv-

de vara med i ett rehabi-

literingsprogram inom 

trädgårdsterapi för åter-

gång till arbete, har för-

mågan att förstå inter-

juvfrågorna samt kunna 

delge sina upplevelser 

av rehabiliteringen.   

 

Genomförde semistrukture-

rade intervjuer vid fyra 

tillfällen med olika fokus. 

Samtalen transkriberades, 

datan analyserades och 

redovisas i kategorier. 

I rehabiliteringsprogram för 

personer med stress-relaterad 
ohälsa är det viktigt med en 
säker, lugn fysisk miljö utan 

krav och utförande av roliga 
och avkopplande aktiviteter. 
För att få en bättre aktivitetsba-

lans i vardagliga livet. Att en-
gagera sig i kreativa aktiviteter 

under rehabiliteringen ger en 
känsla av kompetens samt en 
mer positiv bild på framtiden. 

Det är viktigt att stödja klienten 
vid överförande av kunskaper 
från rehabiliteringsperioden till 

sitt vardagliga liv samt att göra 
uppföljningar. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Det är viktigt att ta hän-

syn till faktorerna som 

framkom ur resultatet i 

utformande av rehabili-

teringsprogram för per-

soner med stress-

relaterad ohälsa. Det 

behövs mer forskning 

kring överförandet av 

kunskaper från rehabili-

teringen till vardagliga 

livet. 
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Artikel 4 

 

Eriksson, T., 

Karlström, E., 

Jonsson, H. & 

Tham, K. 

(2010) An ex-

ploratory study 

of the rehabili-

tation process 

of people with 

stress-related 

disorders. 

Scandinavian 

Journal of Oc-

cupational 

Therapy  

Syftet med studien 

var att beskriva 

hur tidigare delta-

gare med stress-

relaterad ohälsa 

och rehabilite-

ringsteam upple-

ver rehabilite-

ringsprocessen 

och erfarenheterna 

att integrera reha-

biliteringen i var-

dagliga livet. 

Kvalitativ, explorativ 

studie. N=15 (8 klienter 

(varav 7 kvinnor), 7 

teammedlemmar (ar-

betsterapeuter, psyko-

log, sjukgymnaster, 

socionomer). Kriterier 

för klienter: Sjukskriven 

vid start av rehabilite-

ring, bedöms ha ohälso-

sam grad av stress samt 

slutfört rehabiliteringen 

året före intervjun. Kri-

terier för teammedlem-

mar: minst två års erfa-

renhet av arbete inom 

rehabilitering. 

12 veckors rehabiliterings-

period. 4 olika program 

med huvudmålet att återgå 

till arbete eller andra me-

ningsfulla aktiviteter. 2 

program hade kognitiv 

inriktning (utbildning, av-

slappning, diskussion och 

dialog kring beteenden). 2 

program hade kognitiv 

inriktning men även prak-

tiska aktiviteter för att upp-

leva avslappning och nöje. 

Datainsamling genom ob-

servation och intervjuer. 

Intervjuerna utfördes en 

gång med varje deltagare 

där öppna frågor ställdes. 

Intervjuerna transkriberades 

och man bearbetade fram 

koder och 3 kategorier 

(ändra självbilden, ta kon-

troll över det vardagliga 

livet och omvärdera aktivi-

teter). 

Under rehabiliteringsproces-

sen får deltagarna hjälp att 

ändra sin självbild (genom att 

få respekt av andra och vara 

en del av en grupp) vilket 

bidrar till att få ökad kontroll i 

sitt liv (genom att utveckla 

medvetna strategier och utför 

hemuppgifter) och leder till 

strategier för hur stressfulla 

situationer kan hanteras. I sin 

tur att omvärdera sina aktivi-

teter i dagliga livet (genom att 

upptäcka tillfredställelse i 

aktiviteter samt att ändra atti-

tyderna mot aktiviteter) hjäl-

per att ändra sin aktivitetsre-

pertoar i dagliga livet.  Delta-

garna uppfattade att det fanns 

två sätt att integrera erfaren-

heterna från rehabiliteringen 

till vardagliga livet: ändra 

sättet att hantera stressfulla 

situationer samt ända aktivi-

tetsrepertoaren i dagliga livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kognitiva metoden 

kan integreras i vardag-

liga livet genom att 

ändra hur stressfulla 

situationer hanteras. 

Genom att även inför 

tillfredsällande aktivite-

ter kan bidra till öka 

förståelse hur olika akti-

viteter kan påverka akti-

vitetsbalansen. Det be-

hövs mer forskning 

kring vad som karakteri-

serar aktiviteter samt 

hur klienter upplever 

dem. 
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Artikel 5 

 

Eklund, M.,& 

Erlandsson, L-

K. (2003) 

Womens expe-

riences of has-

sles and uplifts 

in their every-

day patterns of 

occupations. 

Occupational 

therapy Inter-

national  

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelser av 

hassles och  up-

lifts hos kvinnor. 

 

 

 

Kvalitativ, explorativ 

intervjustudie. N=100. 

Kvinnor, 25-44 år, ar-

beta minst 50%, minst 1 

barn vara ett 3-6 år, inte 

sjukskrivna samt vara 

gifta eller vara sambo. 

Under 15 veckor genom-

fördes semi-strukturerade 

intervjuer. Undersökte 

kvinnors upplevelse av 

hassles och uplifts i deras 

dagliga aktivitetsmönster. 

Resulterade i domäner (per-

son, uppgift, miljö) som 

består av teman (reflektion-

er, utförande, fysisk kon-

text, social kontex, tidskon-

text). Även subteman togs 

fram. 

Vanliga hassles uppstår i den 

omedelbara sociala kontexten 

både av tidsbegränsningar och 

sysslor i hem och arbete. Det 

är viktigt att se till hela aktivi-

tetsmönstret och inte bara de 

delar som är kopplade till 

aktivitetsrelaterad ohälsa. 

Uplifts upplevs ofta i de soci-

ala kontexten samt utförande i 

olika aktivitetsområden. Vik-

tigt med klientcentrerat arbete. 

Kunskapen som studien 

bidrar med är användbar 

i arbetsterapeutiska in-

terventioner för kvinnor 

som upplever en ohälsa 

som är kopplad till akti-

vitetsmönstret. Att 

minska hassles och öka 

uplifts genom att hitta 

alternativ och kompen-

satoriska strategier kan 

personer nå ett balanse-

rat aktivitetsmönster.  

Artikel 6 

 

Johansson,G., 

Eklund, M, 

& Erlandsson, 

L-K. (2012) 

Everyday has-

sles and uplifts 

among women 

on long-term 

sick-leave due 

to stress-related 

disorders. 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy.  

Syftet med studien 

var att undersöka 

och beskriva hur 

sjukskrivna kvin-

nor med stress-

relaterad ohälsa 

upplever hassles 

och uplifts. De vill 

även ta reda på 

vad som karakte-

riserar hassles and 

uplifts, hur ofta de 

uppkommer, hur 

de påverkar indi-

viden samt om det 

finns något sam-

band mellan sjuk-

skrivningslängden 

och graden av 

upplevd hassles 

och uplifts. 

Kvantitativ, innehållsa-

nalys. Undersöknings-

gruppen är samma som i 

ReDO-studien. N=77. 

Bortfall 7personer. 

Under tredje veckan i 

ReDO-programmet utför-

des intervjuer utifrån in-

strumentet THU-5. Ur da-

tan som framkommer tas 

domäner, teman och kate-

gorier fram 

De största domänerna inom 

hassles är social och fysisk 

kontext, sig själv och doing. 

Den mest återkommande hass-

les är hur kvinnorna upplever 

och ser på sig själva. De 

största domänerna inom up-

lifts är social och fysisk kon-

text, doing och sig själv. De 

mest återkommande uplifts är 

socialt stöd. 

Arbetsterapeuter kan 
använda THU-5 för att 
fånga klientens subjek-

tiva upplevese av varda-
gen. Det är viktigt att ta 

reda på vad som klienten 
upplever som hassles och  
uplifts. Arbetsterapeuter 

kan hjälpa klienter att 
strukturera upp dagen, 
skapa rutiner och hitta tid 

för återhämtning. Arbets-
terapeuten är även ett 
stöd att matcha aktivite-

tens krav mot klientens 
kapacitet. Författarna 

anser att studien behövs 
göras om på män för att 
se hur hassles och uplifts 

skiljer sig mellan män 
och kvinnor. 
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Artikel 7 

 

Holmgren, K., 

Dahlin-Ivanoff, 

S. (2004) 

Women on 

sickness ab-

sence--views of 

possibilities 

and obstacles 

for returning to 

work. Disabil-

ity and Rehabil-

itation  

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur sjukskrivna 

kvinnor upplever 

och ser på möjlig-

heter och hinder 

för återgång till 

arbete. 

Kvalitativ, intervjustu-

die fokusgrupper. N=20. 

Kvinnor med diagnos 

utbrändhet, utmatt-

ningsproblematik, psy-

kologisk stress. Har en 

anställning men sjuk-

skriva pga arbetsbelast-

ning, men inte sjukskri-

ven mer än 6 månader. 

Fokusgrupper där fyra frå-

gor diskuterades för att ta 

reda på kvinnornas upple-

velser kring hinder och 

möjligheter i återgång till 

arbete. Samtalen spelades 

in och transkriberades. 

Datan som framkom sorte-

rades i kategorier och te-

man. 

Tre teman: processen av att 

förlora kontroll, inte hitta 

alternativ samt hantera livet i 

helhet. Under varje tema finns 

kategorier. Resultatet visar 

bland annat vikten av att che-

fen visar engagemang i reha-

biliteringen, att arbetskollegor 

visar sympati, vikten av att 

känna kontroll i livet i helhet 

samt se till individen och sam-

spelet mellan personen och 

miljön. 

Att vara sjukskriven 

från ett arbete är en 

komplex situation och 

man måste se både till 

personen och miljön för 

att hitta fungerande 

strategier för rehabilite-

ringen. Resultatet ger en 

förståelse och kunskap 

hur rehabiliteringspro-

gram kan utvecklas för 

kvinnor som är sjuk-

skrivna pga arbetsbe-

lastningen i deras åter-

gång till arbete. Vidare 

forskning kring män 

efterfrågas i artikeln. 

 

Artikel 8 

 

Håkansson, C., 

Dahlin-Ivanoff, 

S. & Sonn, U. 

(2006) Achiev-

ing Balance In 

Everyday Life. 

Journal of Oc-

cupational 

Science  

Syftet med studien 

var att få en ökad 

insikt om balans i 

dagliga livet för 

kvinnor med 

stress-relaterad 

ohälsa. Forsk-

ningsfrågor: Hur 

uppnås balans i 

dagliga livet och 

vad innebär det att 

ha balans. 

Kvalitativ, intervjustu-

die fokusgrupper. N=19. 

Kvinnor, 30-59 år som 

är förbi första fasen av 

rehabilitering efter 

stress-relaterad ohälsa. 

 

Diskussion i fokusgrupper 

kring: Vad innebär det att 

ha balans i vardagliga li-

vet? Hur kan man uppnå 

balans i vardagliga livet? 

Samtalen spelades in, tran-

skriberades samt kategorier 

och teman togs fram ur 

datan. 

Fyra teman togs fram: Aktivi-

tets självbild, strategier för att 

hantera och kontrollera dag-

liga livet, aktivitetsrepertoar 

och aktivitetserfarenhet. Uti-

från varje tema har man tagit 

fram kategorier som kan bidra 

till balans eller överbelast-

ning. 

Upplevelsen av balans 

är komplext och är en 

dynamisk interaktion 

mellan egna värdering-

ar, behov och resurser, 

strategier för att kontrol-

lera och hantera vardag-

liga livet, harmonisk 

aktivitetsrepertoar, me-

ningsfulla aktivite-

ter. Vidare forskning 

behövs för att främja 

hälsa och välbefinnande. 
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Artikel 9 

 

Håkansson, C. 

& Matuska, K. 

(2010) How life 

balance is per-

ceived by Swe-

dish women 

recovering 

from a stress-

related disor-

der: A valida-

tion of the life 

balance model. 

Journal of Oc-

cupational 

Science  

Syftet med studien 

var att se samban-

den mellan resul-

tatet från en studie 

med kvinnor som 

har stress-

relaterad ohälsa 

och den teoretiska 

modellen av livs-

balans (LBM). De 

vill även testa 

validiteten på 

modellen. 

Kvalitativ, fenomenolo-

gisk intervjustudie. 

N=19. Kvinnor i arbets-

för ålder, sjukskrivna 

minst 6 månader pga 

stress-relaterad ohälsa 

samt förbi första rehabi-

literingsfasen från 

stress-relaterad ohälsa. 

Diskussion i fokusgrupper 

kring hur balans i vardagen 

uppnås. Samtalen spelades 

in, transkriberades och 

analyserades i två faser. De 

tar fram teman och katego-

rier som sammanförs med 

de fem dimensionerna i 

livsbalansmodellen (möta 

grundläggande behov i att 

upprätthålla biologisk hälsa 

och fysisk säkerhet, ha 

givande och bekräftande 

relationer, känna sig enga-

gerad, utmanad och kompe-

tent, skapa meningsfullhet 

och positiv identitet, orga-

nisera tid och energi för att 

uppnå mål). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna uplever en ständig 

förändring mellan balans och 

obalans beroende på hur deras 

förmåga att hantera stress, 

engagemang i relationer och 

aktiviteter, förmåga att skapa 

mening och en positiv aktivi-

tetsidentitet samt förmågan att 

organisera tid och energi för 

att uppnå viktiga mål. Det 

som framkommer har ett för-

hållande till livsbalans mo-

dellen och stärker modellens 

validitet. 

Resultatet stärker validi-

teten för livsbalansmo-

dellen samt stärker ar-

gumentet för att an-

vända konceptet livsba-

lans inom occupational 

science. Det behövs 

ytterligare forskning för 

att stärka validiteten 

ytterligare genom att 

utför studier som även 

inkluderar män samt 

personer som är friska. 
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Håkansson, C., 

Lissner, L., 

Björkelund, C., 

Sonn, U. (2009) 

Engagement in 

patterns of dai-

ly occupations 

and perceived 

health among 

women of 

working age. 

Scandinavian 

Journal of Oc-

cupational 

Therapy  

Syftet med studien 

var att undersöka 

subjektiva upple-

velsen av enga-

gemang i aktivi-

tetsmönstret och 

hur det kopplas till 

upplevd hälsa hos 

kvinnor i arbetsför 

ålder. 

Kvantitativ, tvärsnitts-

studie. N=488, Kvinnor 

38 år, 50 år. Urvalet är 

deltagare från en tidi-

gare longitudinell co-

hort-studie. 

Deltagarna svarar på en 

enkät innehållande aktivi-

tetsbalans, meningsfulla 

aktiviteter, kontroll, upp-

levd hälsa, socioekono-

miska faktorer. 

Det finns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna 

gällande hälsovariablerna. Det 

fanns inget signifikant sam-

band mellan upplevelsen av 

engagemangsdimensionerna i 

aktivitetsmönstret. Kvinnor 

som upplever en högre han-

terbarhet, kontroll och person-

lig meningsfullhet i aktivi-

tetsmönstret har större sanno-

likhet att skatta bättre hälsa. 

Kvinnor har även en högre 

sannolikhet att skatta högre 

tillfredställelse i livet i helhet 

om de upplever en högre han-

terbarhet samt personlig me-

ningsfullhet i aktivitetsmönst-

ret. 

Med hjälp av en kombi-

nation av indikatorerna 

kontroll, meningsfulla 

aktiviteter och aktivi-

tetsbalans kan arbetste-

rapeuten stödja klienten 

i att utveckla strategier 

för att främja hälsa och 

förebygga stress och 

sjukskrivning. Mer 

forskning behöver utfö-

ras, samt testa reliabili-

teten och validiteten på 

enkäten. 

 


