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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta del av och beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av arbete 

gällande stressrelaterad ohälsa bland personer i arbetsför ålder. Studien genomfördes med en 

kvalitativ ansats där författaren genomförde semistrukturerade intervjuer med sju 

arbetsterapeuter verksamma inom primärvården. Geografiskt valde författaren att begränsa 

studien till ett sammansatt avgränsat område om 4 kommuner beläget utanför storstadsregion. 

Vid analys av insamlat material valde författaren en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats, där en förutsättningslös tolkning utgör grund för arbetsprocessen, med ett 

fokus att tydliggöra skillnader och likheter. Analysarbetet resulterade i följande fem 

kategorier; Personcentrering och ett holistiskt perspektiv utgör grund, Betydelsen av 

återhämtning och motivation, Patientgruppen domineras av kvinnor i arbetsför ålder, 

Samverkan mellan aktörer bidrar till en god arbetsprocess samt Organisatoriska krav på 

effektivitet och resultat motverkar en hållbar rehabilitering. Resultatet av studien vittnade om 

en motsättning mellan behovet av ett långsiktigt perspektiv och ekonomiskt begränsande 

faktorer, samt nödvändigheten av att lyfta denna fråga ytterligare. Därtill förtydligades bilden 

av att stressrelaterad ohälsa är en fråga om strävan efter jämlik hälsa, med behov av att 

diskuteras ur ett genusperspektiv för att motverka ohälsosamma samhällsstrukturer.   

 

Nyckelord: Stress-related ill health, occupational therapy, occupational balance, 

rehabilitation process 
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Abstract 

The aim of this study was to highlight occupational therapists experience among stress-related 

ill health among people of working age. The study was conducted with a qualitative approach 

in which the author conducted semi-structured interviews with seven occupational therapists 

active in primary care. Geographically, the author chose to limit the study to a composite, 

demarcated area of 4 municipalities located outside metropolitan areas. When analyzing 

collected material, the author chose a qualitative content analysis with an inductive approach, 

where an unconditional interpretation provides the basis for the work process with a focus on 

clarifying differences and similarities. The analysis work resulted in the following five 

categories; Person-centering and a holistic perspective form the basis, The importance of 

recuperation and motivation, The patient group is dominated by women of working age, 

Collaboration between actors contributes to a good work process and Organizational 

requirements for effectiveness and results are counteracting sustainable rehabilitation. The 

result of the study showed a contradiction between the need for a long-term perspective and 

economically limiting factors, as well as the need to further raise this issue. In addition, the 

result clarified that stress-related ill health is a question of the pursuit of equal health, with the 

need to be discussed from a gender perspective to counter unhealthy social structures. 
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BAKGRUND 

Folkhälsan i Sverige är inne i en positiv utveckling. Trots att stora skillnader gällande upplevd 

hälsa är påtaglig mellan olika grupper i samhället relaterat till faktorer som kön, 

utbildningsnivå och socioekonomisk tillhörighet visar den övergripande bilden att vi blir allt 

äldre och att en övervägande del av befolkningen upplever sig ha en god hälsa. Dock är det en 

grupp som står ut och inte följer den positiva trenden. Sjukskrivningar relaterade till psykisk 

ohälsa utmärker sig då en markant ökning skett de senaste åren (Socialstyrelsen, 2017). 

Mellan år 2010 – 2015 går det att se en ökning gällande sjukskrivningar kopplat till 

psykiatrisk diagnos med 63 % för män och 71 % för kvinnor. Inom denna grupp var 

sjukskrivningar relaterade till svår stress de sjukskrivningar som ökat mest.  

 

Då mer än 70 % av alla personer med diagnos inom ramen för depression eller ångestsyndrom 

behandlas inom primärvården, och personer med stressrelaterad ohälsa till övervägande del 

diagnostiseras i relation till dessa diagnoser (Socialstyrelsen, 2003; 2017), finns ett behov av 

att synliggöra det arbetsterapeutiska arbetet gällande dessa diagnoser inom primärvården. 

Behovet av att synliggöra den arbetsterapeutiska kompetensen styrks av Erlandsson och 

Persson (2014) i presentationen av ValMo-modellen, där författarna belyser den 

arbetsterapeutiska kompetensens bredd och behovet av ett förtydligande kring denna. Vidare 

presenteras i ValMo-modellen hur samspelet mellan värde, meningsfullhet och aktivitet 

bygger grund för en balanserad livshållning. Detta resonemang kan sätts i relation till 

Kielhofners beskrivning av begreppet aktivitet (2012), och hur det på olika nivåer inverkar i 

individens liv.  

 

Betydelsen av meningsfulla sammanhang 

Kielhofner (2012) beskriver det inbördes samspel mellan begreppen delaktighet, utförande 

och färdighet, och hur dessa står i nära relation till individens upplevelse av tillhörighet och 

delaktighet. I likhet med detta beskriver ValMO-modellens sociosymboliska värdedimension 

betydelsen av att genom aktivitet uppleva samhörighet, och hur detta även definierar 

relationer och upplevelsen av den egna identiteten (Erlandsson & Persson, 2014). 

Samhörighet och betydelse av upplevd meningsfullhet och delaktighet är grundläggande även 

för Antonovskys teoretiska modell Känsla av Sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 2005). 
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Här framhålls hur den upplevda hälsan och välbefinnande står i direkt samband med 

samspelet mellan faktorerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och hur jämvikten 

mellan dessa utgör grund för upplevd balans i livet. Denna upplevda balans uppstår enligt 

Antonovsky genom den samverkan som sker mellan individen och hens omgivning, och är 

beroende av individens förmåga att hantera de stressorer som ständigt utmanar denna jämvikt 

(Antonovsky, 2005; Arnetz & Ekman, 2013).  

 

Betydelsen av sammanhang återfinns även i Erlandsson och Perssons (2002; 2013) 

tankegångar kring begreppet ecopation. Erlandsson och Persson diskuterar värdet av arbeta 

utifrån en grund i hållbarhet, sammanhang och meningsfullhet. Författarna framhåller 

Skolimowskis resonemang kring en eko-etisk hållning och hur det, med en grund i begreppen 

vördnad, ansvar, enkelhet, mångfald och eko-rättvisa (reverence, responsibility, simplicity, 

multiplicy, ecojustice), går att arbeta för att främja välbefinnande genom att sammanlänka en 

individ, lokal -och global nivå. Vidare belyser Erlandsson och Persson behovet av reflektion 

och eftertanke kring dagens västerländska post-industriella livsstil där tids – och 

arbetseffektivisering i många fall leder till minskad tid för sömn, vila och återhämtning. 

Författarna uppmärksammar den ökade stressrelaterade ohälsan i samhället och uttrycker en 

tro på att detta är en ihållande trend, vilket kommer att innebära nya utmaningar för dagens 

verksamma arbetsterapeuter.   

 

Grund för god rehabilitering 

Hos såväl Antonovsky (2005), Kielhofner (2012) samt Erlandsson och Persson (2002; 2013) 

går det att skönja en grund i ett holistiskt och salutogent förhållningssätt. Utöver detta belyser 

Kielhofner samt Erlandsson och Persson dessutom hur ett personcentrerat perspektiv kan 

bygga grund för ett välförankrat arbetsterapeutiskt arbete. Vikten av insikt och förståelse 

kring dessa förhållningssätt gällande arbetet vid stressrelaterad ohälsa uttrycks även av 

Wahlberg, Wikander och Åsberg (2011) i diskussion kring utmattningssyndrom och 

rehabiliteringsinsatser. Här framhålls tydliga argument avseende behovet av att arbeta med 

hela livsmönster och skapandet av balans mellan aktivitet och vila. Vidare står att läsa i 

Björkman och Glises (2004) redogörelse gällande ohälsan hos personer som diagnostiseras 

med utmattningssyndrom, att denna byggts upp under lång tid. Detta styrks av Folkow och 
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Jonsdottir (2013) som i diskussion kring stressrelaterad ohälsa, dess etiologi och uppbyggnad 

även lyfter fram att tillståndet i många fall leder till arbetsoförmåga och sjukskrivning.  

 

Upplevd aktivitetsbalans, och hur detta står i relation till stressrelaterad ohälsa, är något som 

även diskuteras av Ahlborg och Håkanson (2017). Författarna efterlyser ytterligare forskning 

inom området för att öka kunskapen gällande stressrelaterad ohälsa samt utvecklandet av 

strategier vad gäller arbetssätt avseende rehabilitering.   

 

Tid, perspektiv och relation 

Behovet av tid vid patientmötet och vikten av att etablera förtroende är något som uttrycks av 

Ahlborg och Glise (2013). Detta går hand i hand med Kielhofners (2012) resonemang kring 

behovet av personcentrering och att se varje person som en unik individ utifrån hens egna 

erfarenheter, intressen, kultur och upplevelse av den egna förmågan. Individperspektivet lyfts 

även fram i Argentzell, Beijerholm, Eklund, Erlandsson, Håkansson, Orban och Tjörnstrands 

diskussion (2017) kring begreppen aktivitetsmönster (patterns of daily occupation) och 

aktivitetsbalans (occupational balance). Här poängteras hur aktivitetsbalans är en individuell 

upplevelse utifrån den unika individens relation till aktivitetsmängd, variation och 

återhämtning, 

 

Glise (2013) framhåller att det finns tydliga rekommendationer gällande multimodal 

rehabilitering som grundar sig i arbete kring livsstilsförändring, stressreduktion och 

samtalsbehandling, samt i många fall även arbetslivsinriktad rehabilitering. Nyttan av att i 

rehabiliteringen arbeta med såväl privatliv som arbetsliv uttrycks av Hellman, Johnsson, 

Johnsson och Tham (2012). Författarnas intervjustudie, gällande fem kvinnors erfarenhet av 

multimodalrehabilitering vid stressrelaterad ohälsa, beskriver ett resultat där den multimodala 

rehabiliteringen hjälper till att bygga tilltro till den egna förmågan samt gynnar det egna 

välmåendet. Behovet av att inkludera insatser som stärker vägar mot återgång i arbete 

poängteras, samt hur förståelse från arbetsgivaren gynnar rehabiliteringen. Fördelarna med en 

multimodal rehabilitering lyfts även fram av Ahlborg och Glise (Ahlborg & Glise, 2013; 

Glise, 2013) som betonar information, fysisk aktivitet, samtalsstöd, stressreduktion, 
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arbetsplatsintervention samt sömnskola som rekommenderade metoder avseende 

rehabiliteringsprocessen. Vidare poängterar Glise, Lindgård Andersson och Jonsdottir (2011) 

ett förändringsinriktat arbete gällande livsstilsmönster som håller över tid, och lyfter fram 

vikten av det personcentrerade perspektivet i behandlingsprocessen. Detta resonemang styrks 

av Erlandssons och Perssons (2014) diskussion gällande den arbetsterapeutiska hållningen, 

som grundar sig i arbetet med möjliggörandet av upplevd hälsa och välbefinnande i vardagen, 

oavsett rådande funktionsförmåga. Vidare lyfter Erlandsson och Persson behovet av att 

tydliggöra och föra fram den unika arbetsterapeutiska kompetensen i dessa sammanhang, och 

belyser behovet av den samma för en framgångsrik rehabiliteringsprocess.  

 

Gemensamma nämnare för en stor del av genomgången litteratur gällande förhållningssätt 

avseende arbete vid stressrelaterad ohälsa är en holistisk hållning med ett personcentrerat 

perspektiv, där hållbarhet över tid utgör grund och utrymme finns för att odla en god 

terapeutisk relation (Ahlborg & Glise, 2013; Björkman, & Glise 2004; Eklund et al., 2017; 

Glise 2013; Folkow & Jonsdottir, 2013; Wahlberg, Wiklander & Åsberg, 2011). 

 

Problemområde 

Genomgång av tidigare forskning visar på en begränsning av beskrivningar av 

arbetsterapeuters erfarenhet gällande stressrelaterad ohälsa. Tidigare studier framhåller ett 

fokus kring beskrivning av interventioner och dess effekter. Denna studie önskar tydliggöra 

en bredare bild av arbetsterapeuters erfarenhet gällande arbete med stressrelaterad ohälsa. Då 

personer med stressrelaterad ohälsa till övervägande del behandlas inom primärvården fann 

författaren det relevant att avgränsa studien till arbetsterapeuter verksamma inom 

primärvården. Utöver detta valde författaren en geografisk avgränsning avseende ett 

sammanhållet område om fyra, till varandra angränsande kommuner, belägna utanför 

storstadsregion. Detta med syfte att verka bidragande i tydliggörandet av det 

arbetsterapeutiska arbetet gällande stressrelaterad ohälsa utanför storstadsregion.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva inom primärvården verksamma arbetsterapeuters 

erfarenhet av arbete med stressrelaterad ohälsa bland personer i arbetsför ålder.  

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats (Brinkmann & Kvale, 2014; Olsson & 

Sörensen, 2011) där datainsamling genom semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor (se 

bilaga 1) tillämpades.  

 

Urval 

Deltagarna valdes ut enligt ett ändamålsenligt urval (Olsson & Sörensen, 2011). De 

inklusionskriterier som användes för studien var enligt följande; i)Verksam arbetsterapeut 

inom primärvården, ii)Erfarenhet av arbete gällande stressrelaterad ohälsa bland personer i 

arbetsför ålder. iii)Inom valt avgränsat geografiskt område.  

 

 

Datainsamling 

För studien valde författaren att kontakta sju arbetsterapeuter verksamma inom primärvården, 

med erfarenhet av arbete gällande stressrelaterad ohälsa. En geografisk avgränsning om fyra 

inbördes angränsande kommuner belägna utanför storstadsregion valdes avsiktligt ut. 

Kontaktinformation avseende tilltänkta deltagare hämtades från utsedda enheters hemsidor, 

därefter etablerades kontakt med tilltänkta arbetsterapeuter per telefon: Efter inledande samtal 

skickades ett informationsbrev per mail (se bilaga 2) där studiens bakgrund och syfte 

presenterades, därtill tydliggjordes information om konfidentialitet och att deltagandet i 

studien var på frivillig basis med möjlighet att avbryta deltagandet under arbetets gång om så 

önskas. Efter accepterande om medverkande i studien bokades tid för intervju. Insamling av 

data genomfördes med hjälp av en kvalitativ semi-strukturerad intervju (Brinkmann & Kvale, 
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2014) där på förhand formulerade frågor utgjorde grund för intervjun (se bilaga 1). Frågorna 

var av öppen karaktär, med syfte att förutsättningslöst ta del av deltagarnas erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes på av deltagaren vald plats under en avgränsad tidsperiod om 30-60 

min. 

 

Analys av data 

I studien har en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats använts (Granheim & 

Lundman, 2008) där en förutsättningslös tolkning av insamlat material utgjort grund för 

arbetsprocessen, med ett fokus att tydliggöra skillnader och likheter i det insamlade 

materialet. En medvetenhet om att insamlat material är kontextberoende och subjektivt har 

burits med genom processen, samt att författarens egen förförståelse kan komma att färga det 

enskilda analysarbetet.    

Varje inspelad intervju transkriberades, för att sedan upprepade gånger läsas igenom av 

författaren. Ur transkriberat material har sedan meningsenheter med ett nära samband med 

studiens syfte identifierats. Genom kondensering kortades meningsenheterna ner till koder 

vilka sedan, utifrån innehåll relaterat till likheter och skillnader, delades in i kategorier (tabell 

1) (Granheim & Lundman, 2008).     

Tabell 1; exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kategori samt kod. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod kategori 

Där handlar det väldigt 

mycket om att känna in 

individen… möta den var 

den är, hur den mår. 

Att känna in individen, 

möta var den är i sitt 

mående. 

Varje individ är unik.  

 

Personcentrering och ett 

holistiskt perspektiv utgör 

grund  

Det handlar om att ta bort 

grubbleriet, det är ju 

hjärnan som ska vila. Så vi 

pratar mycket om det med, 

vad som är vila och var de 

upplever mest frustration... 

det är ju olika från person 

till person… 

 Att prata om vad vila är 

och vad som är 

frustrerande… är olika från 

person till person. 

Att prata om återhämtning 

ur ett personcentrerat 

perspektiv. 

Betydelsen av 

återhämtning och 

motivation. 
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Det är en målgrupp som tar 

mer tid av oss… generellt 

kanske vi har 45 min/ pat. 

dessa pat. Tar oftast minst 

1 timme. Det är en rolig 

men krävande grupp. 

Det är en stor grupp som 

behöver mycket hjälp.  

 

Det är en målgrupp som tar 

mer tid av oss jämfört med 

andra pat. grupper. 

En stor grupp som behöver 

mycket hjälp. 

En stor resurskrävande pat. 

grupp. Som kräver ett 

långsiktigt perspektiv. 

Behov av ett långsiktigt 

perspektiv ställs mot 

ekonomiska krav på 

effektivitet och resultat. 

Viktigt att komma ihåg att 

det inte finns någon ”Quick 

fix” få ro att låta det ta tid. 

 

Det finns ingen ”Quick fix”, 

viktigt att låta det ta tid. 

Vikten av ett långsiktigt 

perspektiv. 

Behov av ett långsiktigt 

perspektiv ställs mot 

ekonomiska krav på 

effektivitet och resultat. 

 

 

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, uå.)beaktades i arbetet kring 

studien. Informationskravet efterföljdes genom att studiens syfte på ett tydligt sätt 

presenterades i det informationsbrev som skickades ut till berörda parter. Samtyckeskravet 

efterföljdes genom att tydliggöra självbestämmandet avseende deltagandet i studien och att 

frihet fanns för deltagaren att när som helst avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet 

efterföljdes i form av att intervjuerna genomfördes på avskild plats, anpassat efter deltagarnas 

egna önskemål samt att insamlat material förvarades på ett sätt där obehöriga ej hade tillgång. 

Insamlat material avidentifierades och användes i resultatet på ett helt anonymt sätt. Efter att 

insamlat material bearbetats makulerades inspelade intervjuer. Nyttjandekravet efterföljdes 

genom att deltagarna informerades om att insamlat material endast nyttjas till aktuell studie 

samt informerades om var uppsatsen kommer att finnas tillgänglig.  

 

I enlighet med Brinkmann och Kvales diskussion gällande etiska riktlinjer (2014) beaktades 

även frågeställningar som nyttan av studien samt att författaren till största möjliga mån 

eftersträvade ett objektivt förhållningssätt genom att medvetandegöra författarens egen 

förkunskap inom det studerade området, detta för att eftersträva trovärdighet gällande 

studiens resultat (Granheim & Lundman, 2008). Beträffande studiens giltighet användes vid 

val av deltagare tydliga inklusionskriterier, samt att ett resultat utmärkande för syftet 
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eftersträvades att lyftas fram, vilket förtydligas genom användandet av citat. Författarens 

ambition är att presentera analysarbetet på ett tydligt och beskrivande sätt. Beaktas bör att 

författaren arbetat enskilt och då även genomfört ett enskilt analysarbete, vilket kan utgöra en 

risk gällande resultatets objektivitet. För att undvika detta och ytterligare stärka 

tillförlitligheten använde sig författaren av ett reflekterande arbetssätt genom varje steg av 

analysarbetet. För att stärka studiens överförbarhet presenteras studiens kontext, dess 

deltagare, urval, datainsamling och analys med förhoppning om att studiens resultat kan verka 

bidragande i arbetet med studier inom angränsande områden eller relaterade grupper.  

De risker som i förekommande fall kunde förutses i studien var relaterade till att samtalet 

under intervjun kunde leda till tankar kring det egna arbetet.  Genom ett reflekterande 

arbetssätt kring de frågeställningar som användes bar författaren med sig en medvetenhet 

kring detta. 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver sju, inom primärvården verksamma, arbetsterapeuters erfarenheter av 

arbete gällande stressrelaterad ohälsa bland personer i arbetsför ålder. Analysen av insamlat 

material resulterade i de fem kategorierna; i)Personcentrering och ett holistiskt perspektiv 

utgör grund, ii)Betydelsen av återhämtning och motivation, iii)Patientgruppen domineras av 

kvinnor i arbetsför ålder, iv)Samverkan mellan aktörer bidrar till en god arbetsprocess samt 

v)Organisatoriska krav på effektivitet och resultat motverkar en hållbar rehabilitering, vilka 

presenteras i följande text. 

 

Personcentrering och ett holistiskt perspektiv utgör grund 

Kategorin belyser det behov av ett personnära arbete som intervjuade arbetsterapeuter ger 

uttryck för, där vikten av att ge tid och utrymme lyfts som avgörande för 

rehabiliteringsprocessen. Tid och utrymme beskrivs som viktiga grundstenar i ett inledande 

skede då arbetet handlar om att bygga förtroende och tillit. Genom att en trygg relation byggs 

får arbetsterapeuten möjlighet att genomföra en utförlig anamnes kring personens livssituation 

och samtidigt bilda en uppfattning om stressproblematikens omfattning. Detta beskrivs som 

en viktig del i det inledande arbetet då spridningen avseende grad av ohälsa är stor och kan 

innefatta allt från begynnande stressymptom till utmattningssyndrom.  
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”Där handlar det väldigt mycket om att känna in individen... möta den var den är, hur 

den mår… Det är också viktigt med tålamod, att låta saker få tid att sjunka in.” 

 

Vidare beskriver intervjuade arbetsterapeuter vikten av personcentrering då behovet av en 

individanpassad rehabilitering inom denna patientgrupp är stort. Förmåga till ett inkännande 

arbetssätt och att gå fram med eftertanke och viss försiktighet framhålls då kravkänslighet 

upplevs som utmärkande för patientgruppen. Intervjuade arbetsterapeuter redogör för hur de 

med utgångspunkt i individens förutsättningar formar rehabiliteringsprocessen. En jämförelse 

mellan arbetsterapeuternas beskrivningar av rehabiliteringsprocessen visar på vissa 

gemensamma nämnare då samtliga skildrar en rehabiliteringsprocess där enskilda 

patientmöten och användandet av riktade arbetsterapeutiska interventioner och verktyg vävs 

samman med övningar i medveten närvaro och mindfulness samt någon form av 

gruppverksamhet så som stresskola, sömnskola eller arbetsterapeutiskt riktad gruppinsats. Ett 

fokus kring aktivitetsbalans och att synliggöra stressorer samt vad som ger och tar energi 

framkommer som gemensam grund i arbetet. Vikten av att anpassa insats efter personens 

mående framhävs, då personen behöver vara redo och ha förmågan att tillgodose sig avsedd 

insats. För högt ställda krav som eventuellt kan leda till ett upplevt misslyckande för individen 

beskrivs som en fara viktig att undvika då detta kan leda till ökad upplevd stress och ett 

försämrat mående.  

 

”…det är väll ingen grupp som är så känslig för själva behandlingen som just denna 

grupp… man måste vara lite varsam… det är viktigt att de känner att de 

lyckas…annars kan det bli tillbakagång…och då blir de ledsna över att ”de inte ens 

klarar av det här”...” 

 

Vidare beskrivs att en holistisk hållning är nödvändigt ur flera perspektiv; dels att se till hela 

individens mående så väl kropp, själ och sinne (fysiskt och psykiskt mående) samt att se till 

alla delar som berör och formar hens vardag; såväl sysselsättning, som privatliv. Då det 

handlar om psykisk ohälsa relaterad till stress framhålls att det inte enbart går att se till en 

isolerad del av individens liv då alla segment är sammanlänkade och bidrar till rådande 

tillstånd. Utifrån ett helhetsgrepp om situationen kan arbetsterapeuten tillsammans med 

personen synliggöra stressorer och föra samtal kring förändring. Vidare återkommer samtliga 
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intervjuade arbetsterapeuter till behovet av att följa varje enskild person i hens egen process, 

då varje individ är unik och så även varje process. Därav ställs krav på ett inkännande 

arbetssätt där arbetsterapeuten följer och stöttar personen genom hela 

rehabiliteringsprocessen; utmanar då mod behöver stärkas samt bromsar då prestation blir 

fokus. 

 

Betydelsen av återhämtning och motivation  

Återhämtning och motivationsarbete genomsyrar intervjuade arbetsterapeuters beskrivning av 

viktiga faktorer för rehabiliteringsprocessen. Något som återkommer är skildringen av 

individens svårigheter att beskriva sådant som upplevs roligt och stimulerande, som 

exempelvis fritidsintressen eller andra inslag i vardagen som upplevs energigivande och som 

görs ”bara för att det är roligt”. Vidare framhålls hur detta är sammanlänkat med personens 

upplevelse av den egna identiteten, och hur känslan av att tappa sitt själv ofta går hand i hand 

med upplevelsen av ett förlorat egenvärde. Arbetet med återupprättandet av en förlorad 

självkännedom beskrivs som såväl utmanande som grundläggande för en god rehabilitering. 

 

”Återhämtning, vad som är ”roligt” En svår nöt, stor utmaning. Många blir också 

ledsna för att de tappat det helt. Vad är roligt, vad tycker jag om att göra… mycket 

motivationsarbete.” 

 

Motivationsarbetet beskrivs i denna fas som en hjälp till att försöka hitta tillbaka till det som 

en gång upplevts som energigivande; går det att hitta tillbaka till detta, ger det samma 

upplevelse nu som tidigare, och i vilken form kan detta i så fall användas idag då 

energireserverna behöver fyllas på och orken inte är den samma?  

Det kan också handla om att behöva hitta helt nya vägar till återhämtning, att hitta de kravlösa 

sysselsättningar där hjärnan får vila och den positiva energin fylls på. Det poängteras att 

återhämtning inte handlar om vila i egenskap av stillavarande i kroppslig vila, utan att hitta de 

tillfällen då hjärnan kopplar av och tanken får vila. Vidare beskrivs att det många gånger kan 

handla om praktiska aktiviteter så som lättare handarbete eller trädgårdsarbete, snickeri, 

kreativt skapande eller vistelse i naturen. Återigen poängteras behovet av att aktiviteterna 

hålls enkla och utan prestation, då de syftar till övning i att tillåta sig själv att kravlöst vara i 

stunden. 
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Vidare berättar intervjuade arbetsterapeuter om medvetandegörandet av begreppet 

aktivitetsbalans och dess betydelse för skapandet av hållbarhet över tid och hur arbetet 

gällande detta grundas i individens förståelse för den egna situationen; ett tydliggörande av de 

stressorer som har en negativ inverkan och medvetandegöra vardagliga aktivitetsmönster. 

Intervjuade arbetsterapeuter uttrycker att arbetet framförallt handlar om en form av hjälp till 

självhjälp där arbetsterapeuten kan förmedla kunskap och verktyg som individen i sin tur har 

att använda i sin resa mot en hållbar livssituation. 

 

”Jag tror det är viktigt att tänka på att inte leverera svar. Att lägga händerna på 

ryggen. Att vara en hjälp till självhjälp och inte leverera färdiga svar och 

sanningar…”  

 

Vidare beskrivs vikten av att tillsammans med individen definiera vad återhämtning är för just 

den enskilda personen, vilket knyter an till den personcentrerade hållningen; vad som är 

återhämtning och energigivande är en individuell upplevelse. Samtidigt som samtliga 

intervjuade arbetsterapeuter lyfter fram nödvändigheten i den personcentrerade hållningen 

framträder vissa gemensamma nämnare där bland annat fysisk aktivitet lyfts fram som en 

faktor med mycket positiva effekter. Här poängteras vikten av en medvetenhet kring 

patientgruppens kravkänslighet samt att de uppgifter som används behöver vara fria från 

prestation, då denna annars kan utgöra en riskfaktor där individen upplever den fysiska 

aktiviteten som en uppgift fylld av prestationskrav. Till en början kan det handla om en 

kortare promenad på 5 min, i vissa fall att endast gå fram och tillbaka till brevlådan eller att 

genomföra ett par mjuka rörelser. Tillvägagångssätten beskrivs som en balansgång där 

arbetsterapeuten behöver ha en medvetenhet kring den variation i funktionsnivå som omfattar 

patientgruppen. För någon med omfattande stressproblematik eller utmattning kan handlingen 

att ta sig utanför ytterdörren upplevas som en oerhörd utmaning fylld med obehag, och arbetet 

behöver då läggas upp i små steg som inkluderar bearbetandet av rädslor. I jämförelse med 

detta kan en kortare promenad för en person som befinner sig i ett konstant stresspåslag 

automatiskt symbolisera en prestation som ska göras så effektivt som möjligt. Då handlar 

arbetet om att bromsa, väcka nya tankesätt och skapa en förståelse för begreppet 

återhämtning. 
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Patientgruppen domineras av kvinnor i arbetsför ålder 

Kategorin belyser intervjuade arbetsterapeuters erfarenheter av att patientgruppen 

genomgående domineras av kvinnor i arbetsför ålder. Samtliga arbetsterapeuter beskriver hur 

detta blir tydligt bland annat vid de gruppverksamheter som anordnas där kvinnor i arbetsför 

ålder återkommande är i majoritet. Vidare poängteras att det är kvinnor från alla 

samhällsklasser och från olika yrkeskategorier. Övervägande del av gruppdeltagarna beskrivs 

vara i arbetsför ålder, i det skede i livet där arbete och karriär kombineras med ett privatliv 

som för många inkluderar ansvar för barn eller omvårdnad av annan familjemedlem.  

Deltagarna beskrivs som högpresterande personer som vill ställa upp för sin omgivning, med 

en vana att sätta andras behov framför sina egna.  

 

Frågeställningen huruvida rådande samhällsstrukturer i kombination med kvarlevande 

traditioner, där kvinnan till största del bär huvudansvar för obetalt hemarbete och barn, är det 

som skapar att den stressrelaterade ohälsan drabbar främst kvinnor nämns av ett flertal av 

arbetsterapeuterna. Höga prestationskrav inom såväl arbetsliv som privatliv medför ökad risk 

avseende stressrelaterad ohälsa. Det nämns även att det senaste åren börjat komma fler unga 

personer som söker hjälp för stressrelaterad ohälsa, yngre personer som är mitt uppe i sin 

studietid eller i början av sin yrkeskarriär. Vidare diskuteras hur samhället vi lever i idag, med 

ett ständigt informations- och intrycksflöde på olika sätt formar bilden av ett ouppnåeligt 

levnadssätt vilket i sin tur skapar stress och psykisk ohälsa. Då tiden för intervjuerna är 

begränsad diskuteras inte detta djupare, dock lyfts frågeställningen som viktig och något som 

bör beaktas i vidare mening.  

 

Samverkan mellan aktörer bidrar till en god arbetsprocess. 

Kategorin belyser intervjuade arbetsterapeuters beskrivning av att samverkan, såväl mellan 

professioner som mellan professioner och övriga berörda aktörer, är avgörande för 

rehabiliteringsprocessen. Ur analysarbetet framkommer stora individuella variationer 

avseende grad av samverkan där vissa arbetsterapeuter uttrycker en önskan om utökat 

samarbete, och andra beskriver ett välutvecklat samarbete vilket leder till goda 
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arbetsprocesser. Samverkan mellan professioner beskrivs som en viktig del då 

patientgruppens deltagare ofta har ett flertal vårdkontakter så som arbetsterapeut, 

fysioterapeut, psykolog och läkare. Finns en samverkan och dialog underlättas 

arbetsprocesserna då varje professions kompetenser tillvaratas och kompletterar varandra. 

Dessutom lyfts behovet av samarbete och dialog mellan olika aktörer; samverkan mellan vård, 

arbetsgivare och i många fall även försäkringskassan och/eller arbetsförmedlingen ökar 

möjligheterna såväl för arbetsterapeutens egen arbetsprocess som för individens 

rehabiliteringsprocess.  

 

Somliga av de intervjuade arbetsterapeuterna uttrycker en frustration över att det än idag råder 

en ovisshet kring den arbetsterapeutiska kompetensen och på vilket sätt den kan appliceras 

inom ramen för psykisk ohälsa. Brist på samverkan ökar risken för att patienten ”hamnar 

mellan stolarna” vilket leder till att de inte får tillgång till lämpliga insatser. För 

arbetsterapeuten blir arbetet då svårmanövrerat, dessutom ökar risken för parallella processer 

som motverkar varandra, där den personcentrerade och holistiska hållningen går förlorad. 

 

”Läkarna har ju sitt tänk, psykologerna har sitt, så vi får förtydliga hur vi jobbar och 

vad vi kan göra… Det kan bli svårt att konkretisera vad vi faktiskt gör… från en klient 

till en annan inom psykisk ohälsa kan ju arbetet se så olika ut…” 

 

De arbetsterapeuter som uttrycker en fungerande samverkan beskriver hur detta underlättar 

såväl deras eget arbete som individens rehabiliteringsprocess. Vidare beskrivs hur denna 

samverkan kan genomsyra alla nivåer av arbetet; en arbetsterapeut beskriver hur de genom att 

tillsammans med psykologerna hittat gemensamma uttryck underlättar för individen att känna 

trygghet och förståelse i sin egen process då de använder sig av samma begrepp. I en större 

kontext innebär samverkan att rehabiliteringsprocessen flyter på smidigt då arbetsterapeut kan 

föra samtal med exempelvis läkare eller psykolog om hur arbetet fortskrider samt att tillfälle 

finns för samråd kring lämpligt upplägg gällande faser i rehabiliteringen. Tillvaratagandet av 

samtliga involverade professioners kompetenser vävs samman på bästa sätt med individen i 

fokus.  
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”Sedan i höstas har vi byggt upp ett psykosocialt team där arbetsterapeut, läkare, 

sköterska, psykolog och rehabsamordnare ingår. Det gör det lättare att fånga upp 

dessa patienter och får arbetet att flyta bättre.” 

 

Samarbete mellan inblandade aktörer, så som mellan vård och arbetsgivare, 

försäkringskassa samt arbetsförmedling framhålls som viktig genom hela 

rehabiliteringsprocessen. Dels i ett inledande skede då rehabiliteringen underlättas av att 

den eventuella arbetsgivaren är involverad och visar förståelse för situationen. Det är 

också av vikt att kontakten mellan vård och försäkringskassa fungerar så att individens 

stress och oro över den ekonomiska situationen minimeras. I ett senare skede av 

rehabiliteringen då återgång till arbete kan bli aktuellt i form av arbetsträning beskrivs det 

som positivt om arbetsgivaren varit involverad och öppen för samverkan genom hela 

rehabiliteringsprocessen.  

 

Organisatoriska krav på effektivitet och resultat motverkar en hållbar rehabilitering. 

Kategorin belyser intervjuade arbetsterapeuters erfarenhet av arbetet med en ständigt växande 

patientgrupp som har ett omfattande vårdbehov. Samtliga arbetsterapeuter vittnar om ett 

konstant stort patientinflöde som inte visar några tecken på att avstanna, fyra av sju menar 

istället att en påtaglig ökning går att se. Behovet av ett långsiktigt perspektiv för att gynna en 

god rehabiliteringsprocess poängteras av samtliga arbetsterapeuter, samtidigt som det uttrycks 

en frustration över de ekonomiska krav arbetsterapeuterna ställs inför i sin yrkesutövning och 

hur detta kan leda till ökad upplevd stress även för arbetsterapeuten. 

 

”Det är ju en grupp som behöver tid och utrymme. Här behövs ett långsiktigt 

perspektiv… vilket blir svårt idag när vi måste ”räkna pinnar”. Stress patienter är 

mycket mindre ”värda” jämfört med ex. ett hembesök eller en stroke patient… och det 

kan vara väldigt stressande, eftersom en varsam och långsiktig rehabilitering behövs 

för denna grupp. Och det måste få ta tid. Annars är risken stor att det leder till större 

ohälsa… och det blir en stress i min yrkesvardag, jag försöker hålla detta ifrån mig. 

Men stressen finns alltid där…”  

 

Att det är en patientgrupp som är resurskrävande återkommer i beskrivningen av arbetet. 

Behovet av att odla förtroende och tillit uttrycks samt vikten av att arbeta med hållbarhet över 
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tid. Detta medför att klientgruppen är resurskrävande i form av tid såväl vid enskilda 

patientmöten som sett till rehabiliteringsprocessen i stort. Vid enskilda möten kan extra tid 

behövas för möjligheten att gå fram i en takt anpassad efter individen, att låta saker ta sin tid 

och ge möjligheten till reflektion. Sett till rehabiliteringsprocessen i stort framhålls ett 

långsiktigt perspektiv med hållbarhet i fokus som en nödvändighet, då en process som går för 

fort fram kan leda till ökad ohälsa för personen. Variationen individer emellan är dock stor; 

för de med lättare stressrelaterad ohälsa kan ibland en kortare period om 3-5 patientmöten 

räcka, samtidigt som det i fall av svårare stressrelaterad ohälsa eller utmattning kan behövas 

rehabilitering som sträcker sig över lång tid. Vidare beskrivs rehabiliteringsprocessen som 

komplex där flera delar vävs samman; arbetet med synliggörandet av stressorer och 

förändring av aktivitetsmönster samt tankesätt tar tid. Här lyfts även behovet av arbetet med 

en aktiv uppföljning fram. Intervjuade arbetsterapeuter beskriver hur ett aktivt 

uppföljningsarbete som gradvis glesas ut säkerställer en fullgod rehabilitering och minskar 

risk för återfall i ohälsa.   

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Behovet av en personcentread och holistisk vård med en reflekterande hållning och ett 

långsiktigt perspektiv genomsyrar resultatet, vilket utmanas av organisatoriska (ekonomiska) 

faktorer. Samtliga intervjuade arbetsterapeuter beskriver ett engagemang för patientgruppen, 

och ger samtidigt en bild av en komplex rehabiliteringsprocess. Arbetet med gruppen inom 

stressrelaterad ohälsa skiljer sig från arbetet med andra patientgrupper i det avseende att den 

holistiska hållningen på ett djupt plan är en nödvändighet genom hela processen. För många 

av individerna krävs en rehabiliteringsprocess som ser till alla segment av såväl privatliv som 

yrkesliv, likaså ett helhetsgrepp om individens psykiska mående och känsloliv. Arbetet 

behöver vara mångfacetterat då det i många fall handlar om att omskapa levnadsmönster och 

tankesätt. Arbetet blir på så vis både ytligt och djuplodat på samma gång då processen 

innefattar såväl arbete med förändring av aktivitetsmönster som arbete med att hitta tillbaka 

till en egen självkännedom. Arbetet kan upplevas utmanande i det avseende då dessa 

processer tar tid, och att ett långsiktigt perspektiv behövs för att skapa hållbarhet över tid. Den 

personcentrerade och holistiska hållningen som intervjuade arbetsterapeuter betonar 

diskuteras i majoriteten av genomgången litteratur, där bland andra Kielhofner (2012) samt 
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Eklund et.al (2017) framhåller vikten av ett personcentrerat arbetssätt med ett fokus kring 

aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. Arbetsterapeuternas beskrivning av arbetet med 

återhämtning och motivation går att sammanlänka med Antonowskys modell KASAM 

(2005), med dess redogörelse gällande faktorer som påverkar upplevd balans, välmående och 

hälsa. 

 

Det finns en samklang mellan samtliga intervjuade arbetsterapeuters erfarenhetsbeskrivningar 

och samtlig genomgången litteratur i flera avseenden; personcentrering, en holistisk hållning, 

vikten av att arbeta med hållbarhet över tid samt rehabiliteringens komplexitet vävs samman 

med förståelsen för patientgruppens behov av återhämtning och motivation. Vikten av fokus 

kring återhämtning och motivation lyfts fram som en symbol för rehabiliteringsprocessen 

såväl av intervjuade arbetsterapeuter som i samtlig genomgången litteratur, där bland andra 

Wahlberg, Wikander och Åsberg (2011) ger uttryck för vikten av att se till den komplexa 

process som arbetet innebär. Vikten av att arbeta med hållbarhet över tid och ett långsiktigt 

perspektiv diskuteras av Erlandsson och Perssons (2002; 2013) som framhåller relationen 

mellan hur välmående och balans har en grund i hållbarhet, sammanhang och meningsfullhet. 

Behovet av ett långsiktigt perspektiv bekräftas även av Sahlin i uppföljningen av Gröna 

Rehabs verksamhet för långtidssjukskrivna med stressrelaterad ohälsa (2014), där vikten av 

det upplevda behovet av tid för tillfrisknande framhålls. Vidare bekräftar Sahlin intervjuade 

arbetsterapeuters erfarenhet av kvinnor som dominerande inom patientgruppen. Detta 

framhålls även av Hellman, Johnsson, Johnsson och Tham (2012) som poängterar ökningen 

av sjukskrivningar relaterade till stressrelaterad ohälsa och hur majoriteten av dessa utgörs av 

kvinnor. Kvinnor som dominerande inom aktuell patientgrupp poängteras tillika av Dahlin 

Ivanoff och Holmgren (2004) i studien ”Women on sickness absence 

—views of possibilities and obstacles for returning to work. A focus group study” 

 samt styrks av Försäkringskassans svar på det regeringsuppdrag gällande utvärdering av 

projekt som syftar till att minska sjukfrånvaron bland kvinnor (2013), där en multidisciplinär 

teambehandling lyfts fram som effektfull samt att motivation och individanpassade riktade 

insatser framhålls som viktiga aspekter av en god rehabiliteringsprocess. Vidare påvisas 

frågans aktualitet i Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget Rapport -Uppföljning av 

sjukfrånvarons utveckling 2017 där psykiatriska diagnoser framhålls som den största 

diagnosgruppen för kvinnor avseende såväl startade som pågående sjukfall. Angelägenheten 

gällande kvinnors ohälsa relaterad till stress framförs även i Delbetänkandet av utredning för 
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hållbart arbetsliv över tid (SOU 2018:24) där kvinnors stressrelaterade ohälsa sammanlänkas 

såväl med ett lägre löneläge, en ojämn fördelning avseende obetalt hem- och omsorgsarbete 

samt en ojämställd arbetsmiljö. I delbetänkandet framhålls även hur kvinnors högre 

sjukskrivningstal står i relation till en bristande ekonomisk jämställdhet. En viktig aspekt som 

förs fram är att de höga sjuktalen är en fråga som inte bör behandlas på individ nivå, utan på 

en organisatorisk nivå då de är kopplade till organisatoriska och sociala faktorer i 

arbetsmiljön.  

 

Av insamlat material framträder bilden av intervjuade arbetsterapeuters kunskap gällande 

rehabiliteringsarbetet; kunskap och förståelse för hur en god rehabiliteringsprocess 

implementeras och vilka insatser som är lämpliga är välgrundad. Tydligt blir också hur detta 

kan hamna i motsättning med de ekonomiska krav som ställs i arbetsterapeuternas 

yrkesutövning. En medvetenhet om ett påtvingat ekonomiskt ansvar i form av ett 

poängsystem där patienter inom stressrelaterad ohälsa anses som mindre värda än patienter 

från andra patientgrupper, kan leda till ökad upplevd stress för arbetsterapeuten samt ha en 

negativ inverkan på individens rehabilitering i form av att processen påskyndas eller att 

tillräckliga resurser inte är möjliga att tillgå. Frågan görs aktuell vid ett flertal av intervjuerna 

och en frustration gällande rådande situation går att skönja. Det krävs förståelse för 

rehabiliteringsprocesser som gynnar hållbarhet över tid, i annat fall är risken för ökad ohälsa 

överhängande såväl för patientgruppen som för arbetsterapeuten då krav på ett ekonomiskt 

ansvar kan leda till ökad upplevd stress i arbetssituationen.  Då samhällskostnaderna för 

psykisk ohälsa årligen uppgår till minst 70 miljarder kronor (SOU 2018:24) kan frågan ställas 

om det gällande resursfördelning och ekonomiskt tänkande avseende ”patientvärde” bör 

beaktas att längre rehabiliteringsprocesser i närtid motverkar ökad psykisk ohälsa i ett 

långsiktigt perspektiv, och på så vis även gynnar samhällsekonomin. 

 
 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte; att beskriva inom primärvården verksamma arbetsterapeuters 

erfarenhet av arbete gällande stressrelaterad ohälsa bland personer i arbetsför ålder, valde 

författaren att använda sig av en kvalitativ ansats (Brinkmann & Kvale, 2014; Olsson & 

Sörensen, 2011) där datainsamling genomfördes i form av en semistrukturerad intervjustudie. 
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Intervjuerna genomfördes med en öppen karaktär där intentionen var att med utgångspunkt i 

fyra grundläggande öppna frågor (se bilaga 1) föra samtal av utforskande karaktär. För 

studien valde författaren att kontakta sju arbetsterapeuter verksamma inom primärvården, med 

erfarenhet av arbete gällande stressrelaterad ohälsa. En geografisk avgränsning om fyra 

angränsande kommuner belägna utanför storstadsregion valdes avsiktligt för ändamålet. Inför 

intervjuerna fick deltagarna ta del av information där studiens syfte presenterades samt att 

upplägget för intervjutillfället förtydligades (se bilaga 2).  6 av intervjuerna genomfördes på 

en av deltagarna vald plats, 1 intervju genomfördes på grund av tidseffektivitet per telefon. 

Tiden för genomförda intervjuer varierade mellan 30-60 minuter. Intervjuernas öppna 

karaktär gav utrymme för följdfrågor och resulterade i ett gediget insamlat material.  

 

Analysarbetet genomfördes i enlighet med Granskär och Höglund-Nielsen (2008) där 

insamlat material i ett inledande skede transkriberades. Genom analysarbetet lyftes sedan 

meningsbärande enheter fram vilka sedan kondenserades, därefter synliggjordes kategorier 

som i ett slutgiltigt steg delades in i koder. Med syfte att tydliggöra arbetsterapeuternas 

erfarenheter synliggjordes likheter och skillnader genom författarens tolkning av insamlat 

material.  Då författaren arbetat enskilt har studien färgats av författarens subjektiva 

uppfattning, även om en medvetenhet kring detta funnits med under arbetets gång och 

författaren haft detta i åtanke. Emellertid kan en styrka finnas i att författaren enskilt har satt 

sig in i väsentlig litteratur, genomfört samtliga intervjuer samt bearbetat insamlat material 

under analysarbetet. Detta ger författaren en djup kunskap och ett helhetsgrepp om studien. 

 

Författaren har genom hela arbetsprocessen burit med sig en medvetenhet om sin egen 

förförståelse för studiens beröringspunkter, och hur detta kom att färga såväl genomförda 

intervjuer, den information som inhämtats, analysarbete som resultat samt resultatdiskussion. 

Författaren har genom hela arbetsprocessen värdesatt handledarens vägledning då detta lett till 

fördjupat reflektionsarbete och vidareutveckling av analysarbetets struktur. 
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KONKLUSION 

Författaren önskar genom aktuell studie bidra till ett förtydligande av det arbetsterapeutiska 

arbetet gällande stressrelaterad ohälsa inom primärvården utanför storstadsregion.  

Av resultatet går att läsa att samtliga intervjuade arbetsterapeuter besitter stor kunskap om 

stressrelaterad ohälsa samt insikt om lämpliga insatser och adekvat rehabiliteringsprocess. 

Samtliga intervjuade arbetsterapeuter beskriver hur de utifrån kunskap och resurser skapar en 

rehabiliteringsstruktur. Personcentrering, hållbarhet över tid och samverkan står som 

utmärkande fynd i studien då dessa begrepp bygger grund såväl för individens 

rehabiliteringsprocess som för arbetsterapeutens egen arbetsprocess. Den motsättning mellan 

behovet av ett långsiktigt perspektiv och de ekonomiskt begränsande faktorer som beskrivs av 

intervjuade arbetsterapeuter vittnar om nödvändigheten av att lyfta denna fråga ytterligare då 

ekonomiska faktorer kan påverka utfallet av rehabiliteringsprocessen och även påverka 

arbetsterapeutens egen upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. Utöver detta ger studien 

indikationer om kvinnor som dominerande inom patientgruppen, vilket synliggör behov av 

diskussion gällande denna fråga ur ett genusperspektiv med syfte att tydliggöra ohälsosamma 

samhällsstrukturer som motverkar jämlik hälsa.  

 

Intressant vore också en fördjupad studie inom preventivt arbete avseende stressrelaterad 

ohälsa, såväl inom primärvård som ur ett arbetsgivarperspektiv, och hur detta skulle kunna 

leda till minskade ohälsotal samt minskade samhällskostnader.  
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      BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Inledande fras: 

Tack för att du tog dig tid att träffa mig… 

Huvudfrågor: 

 Jag skulle vilja ta del av dina erfarenheter av att behandla personer med stressrelaterad 

ohälsa, kan du berätta för mig hur det går till vid ett patientmöte inom den diagnos gruppen? 

 Vad tror du bidrog till att det gick som det gick i just den processen? / Vad tror du bidrar till 

en fungerande rehabiliteringsprocess? 

 

 Hur upplever du patientflödet kring stressrelaterad ohälsa (hur har det sett ut över tid; 

balans, ökat behov, utgör det en stor grupp av de som söker vård) 

 Hur upplever du kunskapen gällande hur vi kan arbeta med denna patient grupp 

(befintlig kunskap inom arbetsteamet, aktualiseras ett behov av ny kunskap? )? 

 

Avslutande fråga: Är det något mer du tänker på utifrån det vi pratat om?    

 

Stort tack för att jag fick komma hit och för att tog dig tid för denna pratstund! 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Bilaga 2
 
 
 
 
  

Information och förfrågan om medverkan i studie 

Utifrån att den psykiska ohälsan är en växande utmaning i dagens samhälle, och att en 

uttalad del av sjukskrivningar inom detta område kan relateras till svår stress har jag valt att 

skriva mitt examensarbete inom området för stressrelaterad ohälsa. Syftet för studien är att 

beskriva arbetsterapeutens erfarenhet av stressrelaterad ohälsa bland personer i arbetsför 

ålder. 

Jag vänder mig till dig som är yrkesverksam arbetsterapeut inom primärvården, och som i 

ditt dagliga arbete möter klienter inom ramen för stressrelaterad ohälsa. 

Datainsamling kommer att ske utifrån halvstrukturerade intervjuer som beräknas ta ca 30-40 

minuter. Intervjun kommer att genomföras via personligt möte på din arbetsplats eller den 

plats du finner lämplig.  

Intervjun kommer att spelas in på band, under arbetets gång kommer allt insamlat material 

att förvaras enskilt så att endast jag och min handledare har tillgång till detta. Efter avslutat 

arbete kommer inspelade intervjuer att raderas. Citat kommer att användas för att presentera 

resultatet, dock kommer allt material att behandlas anonymt, d.v.s. du som person kommer 

inte att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen.   

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när du vill, utan närmare förklaring. 

Uppsatsen kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets 

hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 

för vidare information. 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Hellström 

E-post: krihel-4@student.ltu.se 

Tel: 0703-15 26 55 

 

Handledare: 

Carina Karlsson, universitets adjunkt Luleå tekniska universitet 

E-post: carina.1.karlsson@ltu.se 
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