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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige och 

stressrelaterade diagnoser står för 49 procent där kvinnor är överrepresenterade. 

Konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa leder till stora problem i vardagen. Där den 

subjektiva upplevelsen av inkongruens mellan krav och förmåga i aktivitetsutförande samt en 

obalans i aktivitetsmönster är centrala. Inom arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster 

och kongruens i aktivitetsutförande vara en förutsättning för delaktighet och hälsa. Syftet med 

studien var att undersöka förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa och deras självskattade upplevelser av interventionerna. Metoden som 

användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie där data från 188 kvinnor insamlades via en 

egenkonstruerad webbenkät på sociala nätverket Facebook. Enkäten berörde demografisk data 

samt förekomst och självskattad upplevelse av sju arbetsterapeutiska interventioner. 

Resultatet visade att 37 procent av respondenterna erhållit någon form av arbetsterapeutisk 

intervention och i snitt 2.5 interventioner per respondent. Inga statistiska regionala skillnader 

kunde urskiljas i förekomst av arbetsterapeutiska interventioner. Den mest förekommande 

interventionen var Tips och råd för att hantera stressiga situationer (31%). Anpassningar på 

arbetsplatsen, miljö och utförande var den intervention som skattades högst då 13 av de 14 

kvinnor (93%) som deltagit i interventionen skattade Mycket bra/Ganska bra. Totalt skattade 

kvinnorna samtliga arbetsterapeutiska interventioner Mycket bra/Ganska bra (80%). Slutsats: 

Resultatet visade att arbetsterapeutiska interventioner förekom endast bland cirka en tredjedel 

av de kvinnor som sökt vård relaterat till stressrelaterad ohälsa. Dock ansåg majoriteten att 

deras upplevelser av interventionerna var positiva vilket indikerar att arbetsterapeutiska 

interventioner kan vara ett stöd i rehabiliteringen för kvinnor med stressrelaterad ohälsa. 
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Abstract 

Mental ill-health is today the most common cause of long-term sick leave in Sweden and 

stress-related diagnoses account for 49 percent where women are over-represented. The 

consequences of stress-related ill-health leads to difficulties in everyday life. Where a 

subjective experience of incongruence between requirements and ability in occupational 

performance and an imbalance in activity patterns are crucial. Having a balanced activity 

pattern and experiencing congruence in occupational performance are considered to be 

essential for experiencing participation and health in occupational therapy theory. The 

purpose of this study was to explore the incidence of occupational therapy interventions for 

women with stress-related disorders and their self-rated experiences of the interventions. The 

method used was a quantitative cross-sectional study where data from 188 women were 

collected using a self-designed web survey on the social network Facebook. The questionnaire 

concerned demographic data and the incidence and self-rated experience of seven 

occupational therapy interventions. The result showed that 37 percent of the respondents had 

received some form of occupational therapy intervention and on average 2.5 interventions per 

respondent. There were no statistical regional differences in the incidence of occupational 

therapy interventions. The most common intervention was Strategies for managing stressful 

situations (31%). The intervention Workplace adjustments of performance and environment 

rated highest where 13 out of 14 women (93%) rated Very good/Fairly good. Overall the 

occupational therapy interventions where rated as Very good/Fairly good (80%). Conclusion: 

The overall result showed that occupational therapy interventions occurred only among 

approximately one-third of the women who sought care related to stress-related disorder. 

However, the majority considered that their experience of the interventions were positive, 

which indicates that occupational therapy interventions can be a support in the rehabilitation 

of women with stress-related disorders. 
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Inledning 

Stressrelaterad ohälsa är ett växande problem i Sverige men även internationellt. Den 

dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar som skett i Sverige de senaste 20 åren beror 

till stor del av att den psykiska ohälsan har ökat och är idag den vanligaste orsaken till 

registrerade sjukfall (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016; Socialstyrelsen, 2003). Av dessa 

representerar 49 procent stressrelaterad ohälsa i form av försäkringskassans diagnoskoder 

anpassningsstörningar och stressreaktioner. Dessa diagnoser ökade med 119 procent från 

2010 till 2015 där kvinnorna var överrepresenterade (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). 

Forskning visar att konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa leder till stora problem i 

vardagen där inkongruens mellan krav och förmåga i aktivitetsutförande samt en obalans i 

aktivitetsmönster är centrala (Danielsson, Bertilsson, Holmgren & Hensing, 2017; Eklund, 

2014; Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006). Arbetsterapeutens expertis är vardagens 

aktiviteter och när vardagen inte fungerar har arbetsterapeuten ett brett register av åtgärder för 

att stödja klienten i förändringen av sin vardag (Kroksmark, 2014). Även om statistiken 

påvisar magnituden av denna klientgrupp är det av författarnas erfarenhet en väldigt låg andel 

av dessa kvinnor som kommer i kontakt med en arbetsterapeut och den arbetsterapeutiska 

yrkeskategorin benämns inte i Socialstyrelsens rekommendationer för rehabiliteringsåtgärder 

för personer med utmattningssyndrom. Studiens syfte var därför att undersöka förekomsten av 

arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad ohälsa och deras 

självskattade upplevelser av interventionerna.  

Bakgrund 

Stress som begrepp inom hälso- och sjukvården 

Då terminologin för arbetsrelaterad ohälsa varit vag i Sverige med uttryck som Att gå in i 

väggen och Utbrändhet föreslog Socialstyrelsen (2003) tre diagnostiska rubriker som 

beskriver arbetsrelaterad ohälsa, där Utmattningssyndrom är den mest lämpliga termen för 

detta tillstånd förutsatt att depression ej har utvecklats. Uppfylls kriterierna för depression bör 

Egentlig depression med utmattningssyndrom användas. För mildare tillstånd av 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa föreslås diagnosen Maladaptiv stressreaktion (Socialstyrelsen, 

2003). 

Utmattningssyndrom utvecklas som en konsekvens av en långvarig (minst 6 månader) 

exponering av en eller flera identifierbara stressfaktorer (Socialstyrelsen, 2018). En 

stressfaktor är källan till hotet, en stressor som är individuellt betingad. Den inom forskningen 
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mest förekommande beskrivningen av en stressor är bristande kontrollerbarhet, låg grad av 

förutsägbart hot och förlust (Cassidy, 2011). Stress har definierats som en obalans mellan de 

krav som ställs på personens förmåga att hantera dem (Cassidy, 2011; Danielsson et al., 

2012). Stressorer kan orsaka akuta eller posttraumatiska stressreaktioner medan en lång tids 

exponering av stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till utmattningssyndrom (Åsberg et 

al., 2010). De mest förekommande symptomen är märkbart bristande mental energi i form av 

bristande initiativförmåga, minskad uthållighet och större behov av återhämtning efter mental 

ansträngning (Grossi, Perski, Osika & Savic, 2015; Socialstyrelsen, 2018). Arbetsrelaterade 

symptom har beskrivits i en studie av Danielsson et al. (2017) som en upplevelse av 

arbetsdissonans, avbrutet arbetsflöde, att känna sig osynkroniserad samt en upplevelse av 

social isolering. Den mest bidragande faktorn till utmattningssyndrom antas vara stress, först 

och främst arbetsrelaterad stress men även till följd av omständigheter i privatlivet 

(Socialstyrelsen, 2003).  

Stressens inverkan på dagliga aktiviteter 

Arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser i form av sjukskrivningar och ekonomiskt 

bortfall för både samhället och individen är ett stort problem i det västerländska samhället där 

kvinnorna står för den största andelen sjukskrivningar. (Uegaki et al., 2010; Vaez, Rylander, 

Alexanderson, Nygren, & Åsberg, 2007). Den typiska sjukdomsbilden av 

utmattningssyndrom leder sammanlagt till ett minskat engagemang i aktiviteter utanför 

arbetet inklusive den egna familjen. Potentiellt beror detta på att många kvinnor har fler roller 

i sitt liv. Studier har visat att kvinnorna upplever svårigheter att kombinera barntillsyn, husliga 

aktiviteter och betalt arbete vilket kan leda till ökad sjukfrånvaro (Gjerdingen, McGovern, 

Bekker, Lundberg & Willemsen, 2000; Jansen et al., 2006; Nordenmark, 2002; Sandmark, 

2009). I en studie av Håkansson och Ahlborg (2017) beskriver kvinnor som deltagit i studien 

att de upplevde bristande energi för att utföra aktiviteter så som hushållssysslor, fritidssysslor 

och att umgås med vänner. Kvinnorna behövde även längre tid för att återhämta sig efter 

utförda aktiviteter. Håkansson och Ahlborg (2018) beskriver även kvinnornas upplevelser av 

att ha en obalans mellan aktiviteter som utfördes för andra och aktiviteter som utfördes för 

dem själva. Kvinnorna rapporterade även att en obalans i variationen av utförda aktiviteter 

skapade stress. Att stressrelaterad ohälsa resulterar i en aktivitetsobalans, social isolering och 

bristande aktivitetsengagemang är bekräftat i ett flertal studier (Frech & Damaske, 2012; 

Gjerdingen et al., 2000; Håkansson & Matuska, 2010). Det är därför av stor vikt att 
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skräddarsy interventioner som beaktar kvinnans hela livssituation i arbetsrehabiliteringen och 

inte bara fokusera på arbetet (Eklund, 2014). 

Arbetsterapeutens roll vid intervention 

Ett av arbetsterapins grundantaganden är att människan uppnår hälsa genom att engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter och att ett samspel mellan person, aktivitet och miljö är 

förutsättningar för att uppnå delaktighet (Erlandsson & Persson, 2014; Fisher, 2009; Taylor, 

2017). Grundsyftet med arbetsterapeutiska interventioner är att främja delaktighet vilket 

innebär att klienten ska kunna uppnå eller bibehålla hälsa och välmående i sin vardag även 

med förändrad eller begränsad aktivitetsförmåga (Erlandsson & Persson, 2014). 

Arbetsterapeuten har ett holistiskt synsätt där klienten unika behov och önskemål är 

utgångspunkten i interventionerna. Grundläggande för arbetsterapeuter är att arbeta 

klientcentrerat och att skapa en bra terapeutisk relation tillsammans med klienten (Argentzell 

& Leufstadius, 2010; Fisher, 2009; Taylor, 2017). Enligt Model of Human Occupation 

(MOHO) (Taylor, 2017) ska arbetsterapeuten finnas med och stötta, guida, uppmuntra och ge 

återkoppling till klienten i förändringsprocessen. För att människan ska känna meningsfullhet 

behöver dagen fyllas med aktiviteter, det finns även ett behov av struktur och dagliga rutiner 

(Leufstadius & Argentzell, 2010). Att ha sociala relationer är även värdefullt för människans 

välbefinnande (Hillborg, 2013; Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010; Håkansson & Matuska, 

2010).  

När en person drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa kan de sociala färdigheter som behövs 

för att skapa och bibehålla sociala relationer vara begränsade. Det kan även uppstå en 

upplevelse av obalans i struktur av vardagen. Arbetsterapeuten kan med sitt unika 

aktivitetsfokus stödja klienten att återskapa en balans genom att synliggöra klientens 

aktivitetsmönster (Leufstadius & Argentzell, 2010). Aktivitetsbalans är inom arbetsterapi ett 

centralt begrepp (Argentzell & Leufstadius, 2010; Johansson, Håkansson & Wagman, 2012) 

och innebär en balans mellan vila, arbete och fritid. Vad som är en bra balans mellan dessa tre 

hörnstenar är individuellt (Eklund, 2010; Leufstadius & Argentzell, 2010). En känsla av att de 

aktiviteter som utförs har ett syfte samt att personen känner sig kompetent i utförandet av 

aktiviteterna är av stor vikt för upplevd tillfredsställelse och engagemang (Leufstadius & 

Argentzell, 2010). Personen behöver även se ett resultat av sina handlingar för att uppleva 

meningsfullhet (Björkdahl, 2016; Leufstadius & Argentzell, 2010). Enligt Björkdahl (2016) är 

det av betydelse att personen får utföra aktiviteter som ger energi och inte bara tar energi vid 
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psykisk ohälsa, men även att få stöd av professioner som har kunskap om 

funktionsnedsättningen och dess inverkan på det vardagliga livet. 

Arbetsterapeutiska interventioner vid stressrelaterad ohälsa 

Arbetsterapeutiska interventioner baserar sig på att klienten ska kunna återfå eller upprätthålla 

funktioner genom aktivitet (Eklund, 2010). Vid stressrelaterad ohälsa tillämpas vanligen 

arbetsterapeutiska interventioner som fokuserar på olika områden såsom strategier och 

anpassningar av aktivitetsutförande, kartläggning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans, 

återhämtning samt arbetsplatsinriktade interventioner (Bejerholm, 2015; Björkdahl, 2016; 

Ekberg & Erlandsson, 2015; Eklund 2010). 

Strategier och anpassningar av aktivitetsutförande - När arbetsterapeuten arbetar med 

klienten i anpassningar eller förändringar av aktivitetsutförande beskriver Eriksson, 

Karlström, Jonsson och Tham (2010) att strategier för hur klienten kan hantera stressiga 

situationer är av stor betydelse för en upplevelse av balans. Intervention som är av betydelse 

för att skapa strategier och anpassningar av aktivitetsutförande är exempelvis social träning 

genom gruppintervention Redesigning Daily Occupation (ReDO) där syftet är att stärka 

kvinnornas förmåga att själva analysera deras dagliga aktiviteter, hitta strategier och sedan 

implementera dem i det vardagliga livet samt på arbetsplatsen (Erlandsson, 2013). 

Information om hur stress påverkar klienten fysiskt genom ergonomisk utbildning är en 

intervention som används för att minska fysiska påfrestningar (Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

och allmänna råd om belastningsergonomi, 2012). Mental trötthet och minnessvårigheter är 

vanligt förekommande vid stressrelaterad ohälsa och klienten kan vara i behov av kognitiva 

hjälpmedel som tids- och planeringsstöd samt minnestekniker (Björkdahl, 2016).  

Kartläggning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans - Vid stressrelaterad ohälsa kan en 

upplevelse av obalans i vardagen uppstå både genom förlorade roller, intressen eller att 

aktiviteter som klienten vill utföra ej utförs. Det är därför av stor vikt att arbetsterapeuten 

utreder klientens aktivitetsbalans och aktivitetsmönster beskriver Leufstadius & Argentzell 

(2010). Syftet med interventionerna är att skapa en balans mellan vardagliga aktiviteter men 

även mellan aktivitet och vila. Detta kan utföras genom att kartlägga klientens roller, intressen 

och aktivitetsmönster för att synliggöra hur klienten prioriterar och värderar sina vardagliga 

aktiviteter för att sedan kunna implementera rätt interventioner (Scott, McFadden, Yates, 

Baker & McSoley, 2014; Taylor, 2017). Detta kan göras genom rollchecklistan (Scott, 2016) 

som enligt Scott et al. (2014) är ett reliabelt instrument. Intressechecklistan är ett instrument 
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som används av arbetsterapeuten för att få en struktur i hur klienten prioriterar sina aktiviteter 

idag, tidigare och i framtiden (Hiller, 2018). Kartläggning av hur dagarna ser ut för klienten 

kan göras genom Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale –Svensk version 

(OCAIRS-S) (Haglund & Forsyth, 2013) och Canadian Occupational Performance 

Measurement (COPM) vilket visat positiv effekt för klientens engagemang (Carswell et al., 

2004). Genom instrumenten Kartläggning av aktiviteter (Riopel Smith, Kielhofner & 

Hawkins Watts, 2018) och Min Mening (Baron, Kielhofner, Iyenger, Goldhammer & 

Wolenski, 2012) kan klienten få en överblick av vilka aktiviteter som utförs samt vilket värde 

aktiviteterna innehar. Tidigare forskning visar att interventioner som syftar till att främja en 

aktivitetsbalans och kartläggning av aktivitetsmönster är av vikt för människans 

välbefinnande (Eklund et al., 2017; Erlandsson & Eklund, 2011).  

Återhämtning - Interventioner som syftar till att uppnå återhämtning och vila genom 

trädgårdsterapi och mindfulness har visat positiva effekter på både återgång i arbete, en 

förbättrad upplevelse av aktivitetskompetens och stresshantering (Eriksson et al., 2010; 

Eriksson, Westerberg & Jonsson, 2011; Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk & Grahn, 2014 ). I 

studien deltog kvinnor i trädgårdsarbete i en lugn harmonisk miljö vilket upplevdes som 

rofyllt och framkallade lyckliga minnen från barndomen, samt en omvärdering av sina 

vardagliga aktiviteter vilket ledde till att kvinnorna började uppskatta och införa aktiviteter 

som var självbelönande och avslappnande i sitt vardagliga liv efter avslutad rehabilitering 

(Brown, Ryan & Creswell, 2015; Eriksson et al., 2010; Eriksson et al., 2011; Reid & Naseer, 

2012). 

Arbetsplatsinriktade interventioner - Arbetsterapeutiska interventioner som inriktar sig på 

återgång i arbete innebär att kartlägga klientens förmåga och aktivitetens krav och därefter 

göra anpassningar i miljön och utförandet som möjliggör att klienten kan utföra aktiviteten på 

ett önskvärt sätt (Ekberg, Eklund & Hensing, 2015). För att kartlägga detta har 

arbetsterapeuten en mängd valida och reliabla instrument att tillgå. Exempelvis instrument 

som fångar klientens arbetsförmåga och dennes förväntningar på sin arbetsroll och 

självupplevelse som Worker Role Interview (WRI) (Ekbladh, Thorell & Haglund, 2010) och 

Dialog om aktivitetsförmåga riktad mot arbete (DOA) (Linddahl, Norrby & Bellner, 2003). 

Arbetsterapeuten kan även erbjuda klienten kognitiva hjälpmedel som tids- och 

planeringsstöd samt minnestekniker som underlättar skapandet av struktur på arbetet och i 

vardagen (Björkdahl, 2016). Andra interventioner inriktar sig på att utföra anpassningar i 

arbetsmiljön. Genom instrumentet Work Environment Impact Scale (WEIS) (Ekbladh, Fan, 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Eriksson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22338294
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Westerberg%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22338294
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22338294
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Sandqvist, Hemmingsson & Taylor, 2014) kan arbetsterapeuten kartlägga klientens 

upplevelse av arbetsmiljö och därefter implementera anpassningar av miljön som möjliggör 

återgång i arbete.  

Problemformulering 

I litteraturgenomgången framkom det att arbetsterapeutiska interventioner har goda effekter 

på exempelvis ökad återgång i arbete, minskad sjukfrånvaro, ökad delaktighet och självkänsla 

hos kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Vidare framkom det att det saknas forskning inom det 

svenska området som undersöker i vilken utsträckning kvinnor får tillgång till etablerad 

kontakt med arbetsterapeut samt vilka interventioner de erhåller och deras upplevelser av 

dessa.  

Syfte  

Studiens syfte var därför att undersöka förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner för 

kvinnor med stressrelaterad ohälsa och deras självskattade upplevelser av interventionerna.  

Frågeställningar 

● Erhåller kvinnor med stressrelaterad ohälsa kontakt med arbetsterapeut? 

● Finns det regionala skillnader av erhållen kontakt med en arbetsterapeut för kvinnor i 

Sverige? 

● Vilka arbetsterapeutiska interventioner har kvinnorna tagit del av och är det någon 

intervention som är vanligare? 

● Vad är kvinnor med stressrelaterad ohälsas självskattade upplevelse av 

arbetsterapeutiska interventioner? 

Metod 

Design 

Studiens syfte var att undersöka förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor 

med stressrelaterad ohälsa och deras självskattade upplevelser av interventionerna. Därför 

valdes en kvantitativ deskriptiv studiedesign. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en 

deskriptiv studiedesign vara lämplig då syftet är att undersöka och beskriva egenskaper i 

populationen. En tvärsnittsstudie genomfördes med en webbenkät som utformades av 

författarna utifrån studiens syfte. Tvärsnittsstudier kartlägger erfarenheter hos populationen 

och ger en bild utav hur det ser ut vid ett specifikt tillfälle för undersökningsgruppen 

(Ejlertsson, 2012). 
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Urval 

Urvalsmetoden byggde på ett subjektivt urval enligt Olsson och Sörensens (2011) 

beskrivning. Undersökningsgruppen blev således kvinnor i arbetsför ålder som var medlem i 

stödgrupper för stressrelaterad ohälsa på det sociala nätverket Facebook. Resultatet av 

inkluderade grupper redovisas i tabell 1. Exklusionskriterier för grupper var där förbestämda 

sökord ej återfanns i titeln, grupper som inriktade sig mot män eller där grundaren av gruppen 

var ett företag eller hade skapats i syfte att marknadsföra en produkt eller tjänst. Samt de 

grupper som hade ett lägre medlemsantal än 100 personer och de grupper som ej godkände 

författarnas förfrågan att publicera enkäten. Inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för 

att matcha respondenterna för studiens målpopulation (Olsson & Sörensen, 2011).  

Tabell 1. Resultat av inkluderade Facebookgrupper  

Sökord Grupp (Antal medlemmar n=cirka 22 041 enligt Facebook) 

Stressrelaterad ohälsa Gruppen för Utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa (449) 

Utmattningssyndrom Utmattningssyndrom - Inget för försäkringskassan (112) 

 Psykisk ohälsa Depression - Utmattningssyndrom (280) 

 Diskutera fritt om utmattningssyndrom/utbrändhet (cirka 1200) 

Utbrändhet Stressgäris (cirka 4200) 

 Vägen tillbaka - en stödgrupp för utmattade/utbrända på väg att tillfriskna 

(cirka 6000) 

 Utbrändas grupp för återhämtning (cirka 9800) 

Anm. Då medlemsantalet överstiger 1000 anger Facebook ett cirka medlemsantal  

 

Procedur 

Författarna utförde systematiska sökningar med förbestämda sökord i Facebooks sökmotor för 

att lokalisera stödgrupper med inriktning mot stressrelaterad ohälsa. Sökorden valdes ut efter 

Socialstyrelsens (2003) definitioner av vanligt förekommande begrepp i Sverige samt en 

diagnoskod som beskriver stressrelaterad ohälsa. De sökord som användes var; 

Utmattningssyndrom, Stressrelaterad ohälsa och Utbrändhet. Sammanlagt inkluderades sju 

grupper med ett totalt medlemsantal på cirka 22 041 varav 188 respondenter valde att besvara 

enkäten frivilligt. 

Författarna publicerade missivbrevet (Bilaga 1) tillsammans med länken till enkäten i de 

relevanta grupper som lokaliserats genom Facebooks sökmotor. Missivbrevet publicerades i 

sin helhet i inlägget och informerade respondenterna om studiens syfte och metod samt att 

deltagande var frivilligt och konfidentiellt. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter till 

författarna och handledaren samt information om var den färdiga studien kommer att 

publiceras.  
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Datainsamling 

Då författarna inte fann något befintligt frågeformulär som passade syftet med enkätstudien 

utformades ett eget webbaserat frågeformulär i dataprogrammet Google Formulär (Bilaga 2) 

enligt Olsson och Sörensens (2011) riktlinjer och baserades på litteraturgenomgången av 

arbetsterapeutiska interventioner (Se bilaga 3). 

Enkäten bestod totalt av 22 frågor och inleddes med tre demografiska frågor av kvalitativa 

variabler. Kön och geografiskt område av nominalskala samt ålder som besvarades i en 

ordinalskala på fem åldersintervaller. Ytterligare tre nominalvariabler följde där 

respondenterna fick svara Ja, Nej eller Vet ej på frågorna om de haft kontakt med vården, 

varit sjukskriven från arbetet eller studier samt om de träffat en arbetsterapeut i samband med 

stressrelaterad ohälsa. Om respondenten svarade Ja på att ha träffat en arbetsterapeut följde 

sju frågor med tillhörande följdfråga där respondenterna i ett första steg fick besvara om de 

hade erhållit den aktuella interventionen genom Ja, Nej eller Vet ej. Om svaret var Ja fick 

respondenterna svara på en följdfråga där de ombads att skatta respektive intervention utifrån 

deras upplevelse. En ordinalskala med fem skalsteg användes där skalstegen bestod av Mycket 

dåligt, Ganska dåligt, Varken bra eller dåligt, Ganska bra och Mycket bra. Ordinalskala 

valdes då det är en lämplig mätmetod när syftet är att mäta attityder eller åsikter hos 

populationen (Ejlertsson, 2012, 2014; Hagevi & Viscovi, 2016; Olsson & Sörensen, 2011). 

För varje svarsalternativ fanns även möjligheten att svara Vet ej i syfte att minimera risken av 

internt bortfall om en respondent inte kunde besvara frågan (Ejlertsson, 2014). De två sista 

frågorna i enkäten bestod av öppna frågor som uppmanade respondenterna att tillägga någon 

annan form av arbetsterapeutisk intervention som de haft erfarenhet av samt en för att lämna 

övriga kommentarer, vilka lades till för att inte förlora eventuell relevant information 

(Ejlertsson, 2014). 

Författarna utförde ett pilottest där två kurskamrater, författarnas handledare samt fyra 

personer som ej hade kunskap om arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa granskade utformningen av webbenkäten innan publicering. 

Data inhämtades under två veckor i februari 2019 på sociala nätverket Facebook där 

medlemmar i inkluderade grupper frivilligt fick besvara enkäten anonymt. Då svarsfrekvensen 

minskade drastiskt efter tre dagar och flödet av nya inlägg på förstasidorna var stort valde 

författarna att publicera en påminnelse i form av ett nytt inlägg i samtliga grupper efter sju 
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dagar (se bilaga 4). Enligt Hagevi och Viscovi (2016) kan om endast en tredjedel svarat vid 

första utskicket en påminnelse vara nödvändig för att öka svarsfrekvensen.  

Analys av data 

Insamlat data överfördes manuellt av författarna från datorprogrammet Google Formulär till 

Microsoft Office Excel där bearbetning av data hanterades. Då Google Formulär bearbetade 

de insamlade enkäterna erhöll varje besvarad enkät en tidsstämpel vilket författarna kodade 

om med löpande numrering från 1 till 188 för att kunna återgå till enskild enkät om behovet 

skulle uppstå. Detta utfördes för att möjliggöra en korrigering ut i fall potentiella fel skulle 

inträffa (Hagevi & Viscovi, 2016). Insamlat datamaterial av nominalskala kodades genom att 

svarsalternativen Ja, Nej eller Vet ej samt geografiskt område Norrland, Svealand och 

Götaland erhöll kod 1, 2 respektive 3. Kodningen genomfördes enligt Hagevi och Viscovi 

(2016) kodningsprincip att koda från 1 eller 0 och sedan fortsätta i storleksordning. 

Datamaterialet som berörde kvinnornas självskattade upplevelse av arbetsterapeutiska 

interventioner kodades med samma värde som ordinalskalan (1–5) som användes i enkäten 

samt att svarsalternativet Vet ej erhöll kod 6. Den öppna frågan som bestod av 

respondenternas tillägg av övriga arbetsterapeutiska interventioner samt frågan om övriga 

kommentarer analyserades genom en summerande innehållsanalys enligt Hseih och Shannon 

(2005). Vilket innebar att författarna jämförde och räknade nyckelord i innehållet för att sedan 

tolka den underliggande innebörden. 

Alla variabler bearbetades separat. Frågan om könsdefinition tillades för att minimera risken 

att män svarade på enkäten och bearbetades därmed inte i analysen. Datamaterial på 

nominalnivå bearbetades genom typvärde och datamaterial på ordinalnivå bearbetades med 

median. Genomsnittsvärde och spridningsmått valdes utefter statistiska riktlinjer baserade på 

variablernas datanivå vilket innebär att median kräver att data kan rangordnas och att typvärde 

är lämpligt vid alla datanivåer (Ejlertsson, 2012). Genom deskriptiv analys presenterades 

respondenterna utifrån geografiskt område, ålder, sjukskrivning, vårdkontakt samt 

självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska åtgärder. Att presentera deskriptivt datamaterial 

i form av tabeller och diagram är ett bra sätt att få materialet överskådligt och ger läsaren 

mycket information på ett visuellt sätt (Ejlertsson, 2012; Hagevi & Viscovi, 2016). 

Författarna utförde även manuella statistiska uträkningar i form av chi2-test för att undersöka 

om det förelåg regionala skillnader i antalet kvinnor som tagit del av arbetsterapeutiska 

interventioner. Då statistiska analyser av kvalitativt datamaterial testas är ett chi2-test att 
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föredra (Ejlertsson, 2014). Nollhypotesen var att det ej förelåg regional skillnad och en 

signifikansnivå på 5 procent accepterades.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017) beaktades i arbetet 

kring studien så väl som Helsingforsdeklarationen. Autonomiprincipen innebär att respektera 

individens autonomi och dess förmågor till självbestämmande vilket inom forskning 

behandlas inom informationskravet och samtyckeskravet (Olsson & Sörensen, 2011). I 

missivbrevet som publicerades tillsammans med länken till webbenkäten informerades 

respondenterna om studiens syfte samt vad medverkan i studien innebar. Missivbrevet 

innehöll även information om att deltagandet var frivilligt och att medverkan kunde avslutas 

när som helst utan att ange orsak. Genom detta respekterades respondenternas autonomi. 

Respondenterna informerades även om att insamlat datamaterial förvarades på en 

lösenordskyddad dator som ingen annan än författarna hade tillgång till, samt information om 

var de kan finna resultatet av den slutgiltiga studien. Att deltagandet och resultatet av studien 

redovisas anonymt samt att datamaterial enbart används i denna studie. På så vis tillgodosågs 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet och därmed den övergripande principen att inte 

skada. 

Enligt Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet, 2017) ska forskaren kunna motivera 

vinster med forskningen genom att generera ny kunskap samt undvika risker som kan medföra 

lidande för respondenterna. Nyttan med denna studie anses vara en ökad kunskap om 

kvinnorna med stressrelaterad ohälsas självskattade upplevelse av arbetsterapeutiska 

interventioner som förhoppningsvis ska leda till en bättre rehabilitering för klientgruppen i 

Sverige. Vilket författarna återkopplar till godhetsprincipen samt principen att inte skada, som 

enligt Olsson och Sörensen (2011) beskrivs som att inte utsätta någon för skada. Samt att ha 

en strävan att göra gott genom att tillföra tillförlitlig kunskap som kan förbättra bland annat 

behandling och omvårdnad. Risken ansåg författarna vara potentiella misstolkningar av 

beskrivningarna av interventionerna i enkäten som kunde påverka tillförlitligheten av 

resultatet. Denna risk minimerades genom att formulera enkäten på ett förståeligt sätt som 

uppfyller begriplighetskravet vilket innebär att informationen ska vara begriplig och utgå från 

lekmannanivå (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Resultat 

Studiepopulation 

I enkätstudien deltog 188 kvinnor, varav 70 kvinnor (37%) varit i kontakt med en 

arbetsterapeut. Respondenterna presenteras i tabell 2 och delades in i 5 ålderskategorier där 

den största andelen återfanns i ålderskategorin 40–49 (30%) vilket resulterade i en medelålder 

på cirka 44.5 år. Deltagandet var större i Götaland och Svealand än i Norrland.  

Tabell 2. Deskriptiv data av respondenterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förekomst av vårdkontakter och sjukskrivning utifrån demografiska aspekter 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna som drabbats av stressrelaterad ohälsa i 

samtliga regioner har varit i kontakt med vården samt varit sjukskriven från arbete eller 

studier (se tabell 3). Totalt var det endast en respondent från Svealand som ej hade varit i 

kontakt med vården och 93 procent (n=174) av alla respondenter hade varit sjukskrivna till 

följd av stressrelaterad ohälsa. Götaland var den region där flest antal respondenter i procent 

hade fått träffa en arbetsterapeut och minst andel i Svealand. Skillnaderna var dock relativt 

marginella och statistiska analyser visade ingen signifikant skillnad (n.s).  

  

  Antal  Procent 

Ålder 18–29 år 39 21 

 30–39 år 49 26 

 40–49 år 58 30 

 50–59 år 37 20 

 60–65 år 5 3 

Region Norrland 32 17 

 Svealand 70 37 

 Götaland 86 46 

 Varit sjukskriven 174 93 

 Varit i kontakt med vården 187 99 

 Varit i kontakt med arbetsterapeut 70 37 
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Tabell 3. Regionala skillnader och förekomst av vårdkontakt, sjukskrivning och 

arbetsterapeutkontakt (n=188) 
 Varit i kontakt 

med vården 

 Varit sjukskriven   Träffat 

arbetsterapeut  

  P-

värde 

Region antal procent antal procent antal procent Vet ej  

Norrland 

(n=32) 

32 100     30 94 12 38 0  

Svealand 

(n=70) 

69 99 65 93 22 31 1  

Götaland 

(n=86) 

86 100 79 92 36 42 1  

Totalt  187 99 174 93 70 37 2 n.s 

 

Förekomst av arbetsterapeutiska interventioner 

Resultatet visar att cirka en tredjedel (n=70) av de 188 respondenter som deltog i studien hade 

träffat en arbetsterapeut och sammanlagt tagit del av 173 interventioner som redovisas i figur 

1. vilket ger ett medel på cirka 2.5 antal interventioner per respondent. Nedan redovisas 

förekomsten av antal erhållna interventioner i procent. Den mest förekommande 

arbetsterapeutiska interventionen för kvinnor med stressrelaterad ohälsa var Tips och råd om 

strategier för att hantera stressiga situationer då interventionen bestod av 31 procent (n=53) 

av erhållna interventioner. Kartläggning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans bestod av 

19 procent (n=33) av interventionerna. Kognitiva hjälpmedel och minnestekniker var den 

tredje mest förekommande interventionen med 16 procent (n=28). Interventionen 

Trädgårdsterapi och mindfulness för att skapa aktivitetsbalans och återhämtning bestod av 

14 procent (n=25). Förekomsten av interventionen Anpassningar på arbetsplatsen, miljö och 

utförande var 8 procent (n=14). Interventionen Ergonomisk utbildning för att 

minska/förebygga fysiska påfrestningar bestod av 7 procent (n=12). Minst förekommande var 

interventionen ReDO-vardagsrevidering med 5 procent (n=8).  
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Figur 1. Förekomst av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad 

ohälsa (n=173). 

Regionala skillnader i förekomst av arbetsterapeutiska interventioner 

Regionala skillnader i förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner redovisas nedan enligt 

procentuell förekomst av antal interventioner per region enligt resultat i tabell 4. Resultatet 

visade att interventionen Tips och råd om strategier för att hantera stressiga situationer var 

procentuellt mest förekommande i Norrland med 36 procent (n=10) och minst förekommande 

i Svealand med 26 procent (n=15). Kartläggning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans var 

mest förekommande i Svealand och Götaland och bestod av cirka 20 procent av 

interventionerna i respektive region. I Norrland var förekomsten lägre då 14 procent (n=4) av 

respondenterna svarade att de tagit del av interventionen. Kognitiva hjälpmedel och 

minnestekniker hade en relativt jämn fördelning över Norrland och Svealand på cirka 20 

procent per region dock var förekomsten lägre i Götaland med 14 procent (n=12). 

Interventionen Trädgårdsterapi och mindfulness för att skapa aktivitetsbalans och 

återhämtning var mest förekommande i Götaland och bestod av 18 procent (n=16) av 

interventionerna i regionen jämfört med Norrland där interventionen endast bestod av 4 

procent (n=1). Norrland hade störst andel av interventionen Anpassningar på arbetsplatsen, 

miljö och utförande och bestod av 18 procent (n=5) av erhållna interventioner i regionen. 

Interventionen Ergonomisk utbildning för att minska/förebygga fysiska påfrestningar förekom 

mest i Svealand med 12 procent (n=7) av interventionerna. Förekomsten av interventionen 

ReDO-vardagsrevidering var störst i Götaland med 7 procent (n=6) och ingen förekomst i 

Norrland.  
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Självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner 

Avseende självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa skattade majoriteten (80%) av respondenterna interventionerna Mycket 

bra och Ganska bra. Svealand var den region där flest respondenter skattade interventionerna 

högt med 90 procent (n=52) och lägst andel i Norrland med 64 procent (n=18). 12 procent 

skattade Varken bra eller dåligt där Norrland stod för störst andel med 25 procent (n=7) och 

lägst andel i Svealand med 5 procent (n=3). Två respondenter (1%) svarade Vet ej varav både 

hemmahörande i Svealand. Ett fåtal av respondenterna skattade Ganska dåligt och Mycket 

dåligt (6%) varav endast 2 procent (n=1) av respondenterna var hemmahörande i Svealand 

jämfört med Norrland 11 procent (n=3). 

Anpassningar på arbetsplatsen, miljö och utförande var den högst skattade interventionen 

(93%) där samtliga respondenter som erhållit interventionen från Norrland och Götaland 

(n=10) skattade Mycket bra/Ganska bra motsvarande 75 procent (n=3) i Svealand. 

Interventionen var även den som tillsammans med Ergonomisk utbildning för att 

minska/förebygga fysiska påfrestningar ej skattades varken Ganska dålig eller Mycket dålig 

av samtliga respondenter. Interventionen Kognitiva hjälpmedel och minnestekniker skattade 

89 procent (n=25) av respondenterna som erhållit interventionen Mycket bra/Ganska bra där 

Götaland stod för största frekvensen (n=11). ReDO-programmet; vardagsrevidering skattades 

Mycket bra/Ganska bra av 88 procent (n=7) av respondenterna som erhållit interventionen. 

Det var även den intervention som procentuellt skattades högst (Mycket bra) med 50 procent, 

dock var det endast ett fåtal som tagit del av interventionen (n=8) varav fyra var bosatta i 

Götaland. Interventionen Trädgårdsterapi och mindfulness för att skapa aktivitetsbalans och 

återhämtning skattade 84 procent (n=21) av respondenterna som erhållit interventionen 

Mycket bra/Ganska bra där Norrland och Svealand skattade högst med 100 procent (n=9).  

Interventionen Kartläggning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans skattade 82 procent av 

respondenterna som erhållit interventionen Mycket bra/Ganska bra. Procentuellt skattade 

Svealand högst på 92 procent (n=11). Interventionen Tips och råd för att hantera stressiga 

situationer skattade 72 procent (n=38) av respondenterna som erhållit interventionen Mycket 

bra/Ganska bra, där svarsfrekvensen var relativt låg i Norrland (50%) jämfört med Svealand 

(87%) och Götaland (71%). Interventionen Ergonomisk utbildning för att minska/förebygga 

fysiska påfrestningar skattades procentuellt lägst av respondenterna som erhållit 

interventionen i samtliga regioner med 67 procent (n=8).  
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Tabell 4. Regional förekomst samt självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska 

interventioner för kvinnor med stressrelaterad ohälsa (n=173) 

Interventioner Region  Självskattad upplevelse 

 Norrland  

(n=12) 

Svealand 

(n=22) 

Götaland  

(n=36) 

Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Varken 

bra 

eller 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Vet 

ej 

Tips och råd om 

strategier för att 

hantera stressiga 

situationer 

 

10 15 28 16 22 8 4 1 2 

ReDO-program; 

Vardagsrevidering 

 

0 2 6 4 3 0 1 0 0 

Ergonomisk 

utbildning för att 

minska/förebygga 

fysiska påfrestningar 

 

 

2 

 

7 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

Kognitiva hjälpmedel 

och minnestekniker 

 

6 10 12 3 22 2 0 1 0 

Kartläggning av 

aktivitetsmönster och 

aktivitetsbalans 

 

 

4 

 

12 

 

17 

 

14 

 

13 

 

3 

 

1 

 

2 

 

0 

Trädgårdsterapi och 

mindfulness för att 

skapa aktivitetsbalans 

och återhämtning 

 

 

1 

 

8 

 

16 

 

10 

 

11 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

Anpassningar på 

arbetsplatsen, miljö 

och utförande.  

 

5 4 5 5 8 1 0 0 0 

Totalt 28 58 87 56 83 21 6 5 2 

 

Respondenternas övriga erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner 

Frågan om andra arbetsterapeutiska interventioner besvarade 29 av 188 respondenter varav tio 

svarade Nej. Resultatet av arbetsterapeutiska interventioner som respondenterna svarade att de 

tagit del av samt antal inom parentes redovisas här: Medicinsk yoga, mindfulness, healing och 

chi gong (4), Stresshanteringskurs i grupp (3), Basal kroppskännedom (2), Multimodal 

rehabilitering (2), Fysisk träning och vattengymnastik (3), Arbetsrehabilitering (2), 

Tyngdtäcke och sömnskola (2), Hårmineralanalys (1), Kognitiv beteendeterapi (KBT), (1), 

och Keramikkurs (1). 

Respondenternas erfarenheter av hälso- och sjukvården 

Övriga kommentarer valde 24 av 188 respondenter att besvara. Resultatet av de övriga 

kommentarerna som framkom utmynnade i fyra koder: Okunskap inom vården, Ej mottaglig 

för hjälp, Uppskattat stöd och Upplevelse av brist på resurser. Koderna blev resultatet av ett 
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flertal respondenters beskrivning av att de upplevde en okunskap hos personalen samt brist på 

resurser när de sökt stöd av Hälso- och sjukvården. Respondenterna beskrev även att de fått 

stöd för tidigt i processen och att de ej varit mentalt mottagliga för stödet vid tidpunkten. Ett 

fåtal respondenter beskrev även att de var mycket nöjda med det stöd Hälso- och sjukvården 

erbjudit. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner för 

kvinnor med stressrelaterad ohälsa och deras självskattade upplevelser av interventionerna. 

Resultatet indikerar att förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner var relativt jämt 

fördelade över landet och att cirka en tredjedel (37%) av kvinnorna med stressrelaterad ohälsa 

fått träffa en arbetsterapeut. Resultatet visade en regional skillnad i frekvensen av 

arbetsterapeutiska interventioner som använts, där en intressant aspekt var att interventioner 

med syftet att skapa aktivitetsbalans och struktur i vardagen (Kartläggning av 

aktivitetsmönster och aktivitetsbalans, Trädgårdsterapi och mindfulness för att skapa 

aktivitetsbalans och återhämtning och ReDo-program; Vardagsrevidering) var mer 

förekommande i södra delen av Sverige (Svealand: 38%; Götaland: 45%) än i Norrland där 

endast 18 procent bestod av dessa interventioner. Studiens resultat visade även att 

interventionen ReDo-program; Vardagsrevidering var den minst förekommande 

interventionen trots att resultatet av litteraturgenomgången visade att ReDO var den mest 

beforskade interventionen i Sverige. Studiens resultat visade även att respondenterna som 

deltagit i interventionen främst var från Götaland, vilket skulle kunna bero på att denna 

intervention är vidare utbredd i detta geografiska område då ReDO startade i södra Sverige av 

Lena-Karin Erlandsson som ett forskningsprojekt under 2008 (Erlandsson, 2013). Studier av 

interventionen Redo-program; vardagsrevidering har visat goda resultat på återgång i arbete, 

minskad sjukfrånvaro samt minskad stress (Eklund & Erlandsson, 2011; Eklund, Wästberg & 

Erlandsson, 2013), vilket författarna kan relatera till denna studie genom att det var den 

intervention som flest andel respondenter (50%) som erhållit interventionen skattat Mycket 

bra. 

Den mest förekommande interventionen i studien var Tips och råd om strategier för att 

hantera stressiga situationer (31%) som majoriteten av respondenterna som erhållit 

interventionen skattade Mycket bra/Ganska bra (72%). Vilket kan relateras till resultatet av 
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Richardson och Rothstein (2008) metaanalys av interventioner för stresshantering som visade 

att strategier för att hantera stressiga situationer hade god effekt på upplevd stress, ångest och 

tillfredställelse på arbetet. Den procentuellt högst skattade interventionen (93%) i studien var 

Anpassningar på arbetsplatsen, miljö och utförande. Vilket kan jämföras med studier om 

interventioner på arbetsplatsen för personer med psykisk ohälsa som har visat starkt 

vetenskapligt underlag för att det har effekt på minskad ångest, depression och återgång i 

arbete samt måttligt vetenskapligt underlag för ökad tilltro till den egna förmågan, 

aktivitetsutförande samt ökad delaktighet (Eklund & Erlandsson, 2011; Eklund et al., 2013; 

Joyce et al., 2016; Mikkelsen & Rosholm, 2018). 

Ett av arbetsterapins grundantaganden är att arbeta aktivitetsbaserat och -fokuserat vilket 

innebär att aktivitet är både mål och medel i arbetet med klienten (Fisher, 2009; Taylor, 

2017). I en studie av Eriksson et al. (2010) beskriver författarna en aktivitetsbaserad 

intervention där en kognitiv strategi integrerades med avslappning och nöjesfyllda aktiviteter 

som utfördes i en terapeutisk trädgårdsmiljö. Studien visade en positiv effekt på kvinnornas 

vardagliga liv och en god effekt på återgång i arbete. Vilket även kan utläsas av denna 

studiens resultat då 21 av 25 respondenter skattat interventionen Trädgårdsterapi och 

Mindfulness som Mycket bra/Ganska bra. Interventionen Kartläggning av aktivitetsmönster 

och aktivitetsbalans skattade 82% av respondenterna Mycket bra/Ganska bra vilket kan 

jämföras med resultatet av Eklund och Argentzells (2016) studie som belyser vikten av 

arbetsterapeutiska interventioner för att återskapa ett meningsfullt aktivitetsmönster och 

aktivitetsbalans för personer med psykisk ohälsa. 

Generellt skattade respondenterna de arbetsterapeutiska interventionerna Mycket bra eller 

Ganska bra och endast 6 procent skattade interventionerna Ganska dåligt/Mycket dåligt vilket 

indikerar att arbetsterapeutiska interventioner uppskattades av respondenterna. Resultatet kan 

jämföras med Perski, Grossi, Perski, och Niemis (2017) metaanalys som visade att tertiär 

psykosocial rehabilitering hade positiv effekt på återgång i arbete, samt viss effekt på minskad 

utmattning och depression. Psykosocial rehabilitering definieras som interventioner som 

fokuserar på hälsoundervisning, coping-strategier, avslappning och sociala färdigheter där 

flera av de inkluderade studierna utfördes av arbetsterapeut. Denna beskrivning 

överensstämmer med den samlade litteraturgenomgången av arbetsterapeutiska interventioner 

som visade positiva resultat i form av återgång i arbete samt upplevd hälsa. 
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Resultatet av studien visade att majoriteten av respondenterna som varit i kontakt med Hälso- 

och sjukvården ej hade träffat en arbetsterapeut, det framkom även att ett flertal respondenter 

upplevde en okunskap hos personal inom Hälso- och sjukvården som kan bidra till att 

personer med stressrelaterad ohälsa inte får det stöd som önskas. Detta väckte en fundering 

hos författarna till hur vården för kvinnor med stressrelaterad ohälsa skulle kunna förbättras. 

Hälso- och sjukvården är skyldig enligt lag att arbeta evidensbaserat och kvaliteten i 

verksamheten ska systematiskt utvecklas (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 218:1997). En 

önskvärd åtgärd skulle vara att uppdatera Socialstyrelsens rekommendationer för 

rehabiliteringen vid utmattningssyndrom, stressrelaterad och psykisk ohälsa då den senast är 

uppdaterad 2003.  

Statistik visar att denna klientgrupp ökar dramatiskt för varje år och består idag av 53 procent 

av alla sjukskrivningar och kostar samhället cirka 10.8 miljarder i sjukpenning 

(Försäkringskassan, 2018). Detta kan relateras till resultatet i studien då 93 procent av 

respondenterna svarade att de varit sjukskriven till följd av stressrelaterad ohälsa. 

Sjukskrivningar bidrar till ekonomisk förlust både för anställd som för arbetsgivaren (Theorell 

et al., 2015). Det finns därför ett stort behov av att identifiera effektiva rehabiliteringsmetoder 

för personer med stressrelaterad ohälsa (Perski et al., 2017). Även om det finns begränsat 

vetenskapligt underlag för effekten av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa (Fox, Shiel & Erlandsson, 2018) så är kvinnornas svårigheter väl 

beskrivna i forskningen. Litteraturgenomgången beskriver svårigheter i det vardagliga livet 

där balansen av aktivitetsutförande både på arbetet och i hemmet anses vara den främsta 

anledningen till stressrelaterad ohälsa (Håkansson & Ahlborg, 2017). Att ett balanserat 

aktivitetsmönster kan vara hälsofrämjande och bidra till att minska stress bekräftas i ett flertal 

studier (Eklund et al., 2017; Erlandsson & Eklund, 2011). Författarna anser att 

arbetsterapeuten med dess unika aktivitetsfokus borde ha en naturlig del i rehabiliteringen hos 

kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Sveriges Arbetsterapeuter (2019) beskriver 

arbetsterapeutens kompetensbidrag vid stressrelaterad ohälsa som att utreda hur stressen 

påverkar klientens dagliga rutiner, vanor och aktiviteter i vardagen. Vidare beskriver Sveriges 

Arbetsterapeuter (2019) att arbetsterapeuten arbetar med att skapa balans mellan aktiviteter 

och vila tillsammans med klienten, samt stödja klienten att hantera stressiga situationer, 

förskriva eller rekommendera hjälpmedel samt arbetsträning och miljöanpassningar. 

Arbetsterapeutiska interventioner för personer med psykisk ohälsa har visat positiva effekter 
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på aktivitetsutförande och välmående och borde vara en integrerad del av rehabiliteringen 

(Ikiugu, Nissen, Bellar, Maassen, & Van Peursem, 2017). 

Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie var subjektivt vilket innebar att författarna kontaktade kvinnor genom 

stödgrupper på Facebook som frivilligt besvarade enkäten. Urvalet var därför inte 

slumpmässigt och kan avvika från population vilket kan påverka tillförlitligheten (Ejlertsson, 

2012; Olsson & Sörensen, 2011). Under rådande omständigheter för studien ansåg författarna 

att Facebook var det bäst lämpade forumet att komma i kontakt med respondenter för att 

generera största möjliga deltagande, då en stor del av Sveriges befolkning använder Facebook 

dagligen enligt Internetstiftelsen (2018). Facebook valdes även av etiska skäl då information 

som publiceras är offentligt material och medlemskap i inkluderade grupper är frivilligt. Dock 

bidrog detta urval till att alla kvinnor med stressrelaterad ohälsa som inte har Facebook 

exkluderades. Det externa bortfallet av urvalet kan vara svårt att beräkna. Bortfallet kan 

förklaras genom övertäckning då en person kan vara medlem i flera grupper samtidigt 

(Statistiska Centralbyrån, 1997). De inkluderade grupperna var även öppna för samtliga 

medlemmar på Facebook vilket gör att författarna ej kan veta det exakta antalet 

gruppmedlemmar som matchade studiens inklusionskriterier. Bortfallet kan även förklaras av 

en underteckning av populationen då författarna ej kan veta hur många medlemmar som varit 

aktiva på Facebook under de två veckor som inlägget var publicerat (Statistiska Centralbyrån, 

1997).  

En faktor som kan ha bidragit till en låg svarsfrekvens var att det var ett stort flöde av 

nytillkomna inlägg i samtliga grupper som bidrog till att författarnas inlägg blev mindre 

synligt. För att förhindra detta publicerade författarna en påminnelse efter en vecka. 

Alternativt hade svarsfrekvensen kunnat optimeras ytterligare genom fler påminnelser men 

författarna avstod från detta på grund av risken att gruppernas administratörer skulle anse 

detta vara onödig upprepning och ta bort inlägget. Fler påminnelser kan även ifrågasättas ur 

etisk synpunkt och genererar sällan högre svarsfrekvens (Ejlertsson, 2014). En styrka med 

studien är att det ej förekom internt bortfall vilket kan indikera att frågeformuläret var av god 

validitet och att analyserna kunde genomföras med större säkerhet (Statistiska centralbyrån, 

1997).  

Då författarna inte återfann något lämpligt frågeformulär som matchade studiens syfte 

konstruerades ett eget utefter Olsson och Sörensens (2011) regler och riktlinjer som bör 
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beaktas. Vilket innebar att frågorna formulerades för syftet och var entydiga, begripliga och 

innehöll inte några ledande, förutsättande eller dubbla frågor. Ett pilottest genomfördes av 

enkäten i syftet att undersöka om respondenterna uppfattade frågeformuläret på samma vis 

som författarna samt om det saknades svarsalternativ (Ejlertsson, 2014; Hagevi & Viscovi, 

2016; Olsson & Sörensen, 2011). Två studiekamrater samt författarnas handledare granskade 

lämpligheten av enkäten utifrån logisk ordningsföljd, begriplighet och val av datanivå samt 

variabler för att stärka validiteten och reliabiliteten. Fyra personer som inte hade insyn i 

studien och saknade kunskap om arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa granskade även enkäten. Detta utfördes i syfte att kontrollera att 

informationen var lättförståelig och att inga yrkesmässiga termer och begrepp som kan vara 

otydliga använts. Författarna genomförde även ett test genom att publicera missivbrevet och 

länken till enkäten på författarnas egna privata Facebooksidor för att säkerställa att länken var 

lätt att följa. Författarna kontrollerade även enkäten genom att själva fylla i med fiktiva svar 

för att se hur svaren omsattes till datorprogrammet Google Formulär. Även om det ej förekom 

internt bortfall i studien kan författarna ifrågasätta validiteten av enkäten då arbetsterapeutiska 

interventioner kan vara svåra att beskriva i text och en risk för misstolkning kan föreligga. 

Reliabiliteten av instrumentet kan heller ej bedömas då inget test-retest har utförts, vilket hade 

varit önskvärt för att stärka undersökningskvaliteten (Ejlertsson, 2014). 

För variabler på nominal- och ordinalskalenivå valdes en deskriptiv analys. En 

signifikansanalys genomfördes angående regionala skillnader i förekomsten av 

arbetsterapeutiska interventioner men visade ej statistisk signifikans. Utöver detta 

genomfördes inga statistiska analyser. Ytterligare forskning ur en större population och 

statistiska analyser vore önskvärt. Så väl som kvalitativa intervjuer av respondenternas 

upplevelser av arbetsterapeutiska interventioner för att få en mer subjektiv aspekt. 

Resultatet i enkätstudien visade att 37 procent (n=70) av respondenterna kommit i kontakt 

med arbetsterapeut, på grund av det låga deltagandet i andra delen av enkäten kan inte 

resultatet generaliseras och bör tolkas med försiktighet. Då författarna inte funnit någon 

jämförande statistik på hur många personer som kommer i kontakt med arbetsterapeut eller 

förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner över landet vid stressrelaterad ohälsa kan 

ingen slutsats dras. En av studiens frågeställningar var om det fanns regionala skillnader 

angående förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner vilket resultatet av studien inte 

indikerar då det ej visade någon signifikant skillnad. Dock kan resultatet påvisa en viss ökad 

förekomst inom Götaland (42%). Att endast 37 procent av respondenterna fått träffa en 
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arbetsterapeut leder till en ny frågeställning om det kan bero på okunskap om arbetsterapi som 

profession och dess kunskapsområde inom Hälso- och sjukvården såväl som befolkningen? I 

resultatet svarade ett flertal respondenter att andra arbetsterapeutiska interventioner de tagit 

del av var exempelvis hårmineralanalys, fysisk träning och healing vilket inte anses som 

interventioner av arbetsterapeutisk karaktär. Resultatet kan dock ej besvara om dessa 

interventioner har utförts av en arbetsterapeut eller om respondenterna har misstagit vilken 

profession som utfört dessa interventioner. 

Författarna kan anse i efterhand att syftet med studien var för omfattande och borde ha 

begränsats efter rådande resurser, förslagsvis hade en kvalitativ studie där kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa intervjuades om deras upplevelser av arbetsterapeutiska interventioner 

varit ett lämpligare alternativ. Dock ansåg författarna att det fanns befintlig forskning av 

kvalitativa mått inom området men att det saknas statistik om hur många kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa som fått träffa en arbetsterapeut i Sverige. 

Konklusion 

Resultatet av denna studie visar att det ej föreligger några statistiskt säkerställda regionala 

skillnader i förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad 

ohälsa. Cirka en tredjedel har fått träffa en arbetsterapeut och 93 procent har varit sjukskriven 

till följd av stressrelaterad ohälsa. Den mest förekommande interventionen var Tips och råd 

om strategier för att hantera stressiga situationer och den procentuellt högst skattade 

interventionen var Anpassningar på arbetsplatsen, miljö och utförande. Sammantaget 

skattade kvinnorna samtliga arbetsterapeutiska interventioner som Mycket bra/Ganska bra 

vilket indikerar att interventionerna uppskattades av kvinnorna. På grund av metodologiska 

aspekter kan inte resultatet generaliseras men författarna anser dock att resultatet indikerar att 

arbetsterapeutiska interventioner kan bidra till återgång i arbete samt ökat välmående för 

kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Ytterligare slumpmässiga studier ur en större population 

vore önskvärt för att undersöka förekomsten av arbetsterapeutiska interventioner samt fler 

kontrollerade studier som utvärderar arbetsterapeutiska interventioners effekt. 
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Bilaga 1. 

Kvinnor med stressrelaterad ohälsa och deras erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner  

Hej, vi är två studenter som studerar till arbetsterapeuter på Luleå Tekniska Universitet. Vi 

läser sista terminen och är nu i full gång med att skriva vårt examensarbete som kommer att 

handla om kvinnor med stressrelaterad ohälsa och deras erfarenheter av arbetsterapi.  

Syftet med studien är därför att ta reda på om kvinnor med stressrelaterad ohälsa blivit 

erbjudna att träffa en arbetsterapeut och vad ni har för erfarenheter av vanliga 

arbetsterapeutiska behandlingsmetoder. Vi vill undersöka om det är någon behandlingsmetod 

som uppskattas mer av er och om det skiljer sig i landet vilka behandlingsmetoder som 

används av arbetsterapeuter.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur inom området och sett att det finns luckor i hur 

många kvinnor med stressrelaterad ohälsa som får träffa en arbetsterapeut och deras 

erfarenheter av arbetsterapeutiska behandlingsmetoder. Vi är därför intresserade av att få en 

överblick av hur det ser ut i Sverige och behöver din hjälp.  

Enkäten består av 22 frågor och tar inte mer än cirka 10 minuter att genomföra. Deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak. Deltagandet är 

konfidentiellt och insamlat material kommer endast hanteras för studiens ändamål vilket 

innebär att era enskilda svar ej kommer att synas. Vill du ta del av resultatet kommer den 

färdiga studien finnas tillgänglig via Luleå Universitetsbiblioteks hemsida 

http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken “Universitetets publikationer”.  

Om ni har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss här på Facebook eller via 

mail.  

Med vänliga hälsningar// Cecilia och Alexandra 

 

https://docs.google.com/forms/d/18SGVLsiJLXe0tOGIsBr0664M2uwf2qKhbFx6ClfucsI/edit 
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Handledare: Marianne Sirkka                                      Mail: marianne.sirkka@norrbotten.se 
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Bilaga 2. 

Kvinnor med stressrelaterad ohälsa och deras erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner 

Enkäten består av 22 frågor och tar inte mer än cirka 10 minuter att genomföra. Som nämnt 

tidigare är deltagande frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange 

orsak. Deltagandet är konfidentiellt och insamlat material kommer endast hanteras för 

studiens ändamål. 

För frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss här på Facebook eller via mail. 

Med vänliga hälsningar// Cecilia och Alexandra 

Kontaktuppgifter: 

Cecilia Olsson                                                                                          Alexandra Hägerstrand 

Facebook: Cecilia Elisabeth Olsson                                       Facebook: Alexandra Hägerstrand 

Mail: cecols-6@student.ltu.se                                                      Mail: Alehge-6@student.ltu.se 

*Obligatorisk 

1. Vilket kön definierar du dig som? * 

Kvinna 

Man 

Övrigt 

2. Hur gammal är du? Markera ett åldersspann * 

18–29 år 

30–39 år 

40–49 år 

50–59 år 

60–65 år 

Över 65 år 

3. I vilken del av landet är du bosatt? * 

Norrland 

Svealand 

Götaland 

4. Har du varit sjukskriven från ett arbete eller studier på grund av stressrelaterad 
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ohälsa? * 

Ja, från studier eller arbete 

Nej 

5. Har du haft kontakt med vården angående stressrelaterad ohälsa? * 

Ja 

Nej 

6. Har du fått träffa en arbetsterapeut i din kontakt med hälso- och sjukvården? * 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Följande frågor besvaras av dig som fått träffa en arbetsterapeut under din kontakt 

med hälso- och sjukvården.  

Nedan beskrivs vanligt förekommande arbetsterapeutiska behandlingsmetoder för att främja 

hälsa hos kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Ange ett svarsalternativ där du skattar hur dina 

erfarenheter har varit av att ta del av respektive insats. 

7. Har du tagit del av tips och råd om strategier för att hantera stressiga situationer? * 

Tips och råd om hur du kan hantera stressiga situationer genom exempelvis stöd i att göra 

dag- eller veckoplanering. Ange endast ett svar. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

8. Om du svarade ja på föregående fråga hur var din upplevelse av denna 

behandlingsmetod? Ange endast ett svarsalternativ. 

Mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 
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9. Har du tagit del av ReDO-programmet - Vardagsrevidering? * 

Ett gruppbaserat interventionsprogram samt individuellt stöd med fokus på återgång till 

arbete. De första 10 veckorna fokuserar på att hitta strategier för hur du kan hantera komplexa 

situationer hemma och på arbete som sedan diskuteras i grupp. Efterföljande av 6 veckor där 

du återgår till arbete och anpassningar görs vid behov. Ange endast ett svar. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

10. Om du svarade ja på föregående fråga hur var din upplevelse av denna 

behandlingsmetod? Ange endast ett svarsalternativ. 

Mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 

11. Har du tagit del av ergonomisk utbildning för att förebygga/minska fysiska 

påfrestningar? * 

Tips och råd på exempelvis ett bättre sittande, justeringar av skärmar, lyfta tunga och lätta 

föremål på rätt sätt. Ange endast ett svar. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

12. Om du svarade ja på föregående fråga hur var din upplevelse av denna 

behandlingsmetod? Ange endast ett svarsalternativ. 

Mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 
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Vet ej 

13. Har du tagit del av råd om hjälpmedel som kalender, påminnelser och 

minnestekniker? * 

När du är stressad kan det påverka minnet då kan du behöva stöd i form av hjälpmedel som 

exempelvis kalendrar eller olika minnes tekniker om hur du kan kompensera för försämrat 

minne. Ange endast ett svar. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

14. Om du svarade ja på föregående fråga hur var din upplevelse av denna 

behandlingsmetod? Ange endast ett svarsalternativ. 

Mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 

15. Har du tagit del av hjälp med kartläggning av aktivitetsmönster och 

aktivitetsbalans? * 

Du får beskriva vilka aktiviteter (ex. diska, tvätta, jobba, ta hand om barn) du utför inklusive 

vila, hur lång tid aktiviteterna tar samt din upplevelse av värde i aktiviteterna du utför. Genom 

att kartlägga aktiviteter du utför och dess värde samtalar du med arbetsterapeuten om 

resultatet och om hur du kan gå vidare för att uppnå en balans mellan alla aktiviteter. Ange 

endast ett svar. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

16. Om du svarade ja på föregående fråga hur var din upplevelse av denna 

behandlingsmetod? Ange endast ett svarsalternativ. 

Mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 
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Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 

17. Har du tagit del av trädgårdsterapi och mindfulness för att skapa aktivitetsbalans 

och återhämtning? * 

Trädgårdsterapi och mindfulness har som syfte att du lära dig att hitta en balans mellan olika 

aktiviteter men även hitta aktiviteter som ger energi och inte bara tar energi. Strategier som 

fokuserar på att vara mer medveten om dig själv och det som händer i nuet. Ange endast ett 

svar. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

18. Om du svarade ja på föregående fråga hur var din upplevelse av denna 

behandlingsmetod? Ange endast ett svarsalternativ. 

Mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 

19. Har du tagit del av anpassningar på arbetsplatsen genom att utreda arbetets krav 

och din förmåga för att sedan göra anpassningar i både miljö och utförande? * 

Exempelvis utreds ljud, belysning, bordshöjder, möjlighet till att växla mellan stående och 

sittande arbete. Det kan även vara arbetsuppgifter eller ansvarsområde som behöver justeras 

för fortsatt arbete på samma arbetsplats. Detta innefattar även arbetsträning. Ange endast ett 

svar. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

20. Om du svarade ja på föregående fråga hur var din upplevelse av denna 

behandlingsmetod? Ange endast ett svarsalternativ. 

Mycket bra 



33 
 

Ganska bra 

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

Vet ej 

21. Har du erfarenhet av andra arbetsterapeutiska behandlingsmetoder som ej nämnts 

ovan vid stressrelaterad ohälsa? 

Beskriv kort annan arbetsterapeutisk behandlingsmetod du tagit del utav. 

______________________________________________________ 

22. Övriga kommentarer 

__________________________________________________ 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänlig hälsning, Alexandra Hägerstrand och Cecilia Olsson 
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Bilaga 3. 

Referenser till studier som beskriver arbetsterapeutiska interventioner 
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Tips och råd om 
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Bilaga 4. 

 Påminnelsebrev. 

Hej, för en tid sedan publicerade vi en länk till vår enkätstudie i denna grupp som handlade 

om kvinnors erfarenheter av stressrelaterad ohälsa. Vi är väldigt intresserade av er åsikt och 

lägger därför ut en påminnelse om att delta i vår enkätundersökning. Har du redan deltagit kan 

du bortse från denna påminnelse. 

Syftet med studien är att ta reda på om kvinnor med stressrelaterad ohälsa blivit erbjudna att 

träffa en arbetsterapeut och vad ni har för erfarenheter av dessa arbetsterapeutiska 

behandlingsmetoder.  

Enkäten består av 22 frågor och tar inte mer än cirka 10 minuter att genomföra. Deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Deltagandet är konfidentiellt och 

insamlat material kommer endast hanteras för studiens ändamål vilket även innebär att era 

enskilda svar ej kommer att synas. Vill du ta del av det färdiga resultatet kommer studien 

finnas tillgänglig via Luleå Universitetsbiblioteks hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ under 

länken “Universitetets publikationer”. 

Om ni har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss här på Facebook eller via 

mail. 

Med vänliga hälsningar// Cecilia och Alexandra 
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