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Sammanfattning: 

Inledning: Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift. Varje individ behöver uppnå 
aktivitetsbalans för att behålla hälsan och undvika stress. Arbetsterapeuters yrke är komplext 
vilket kan påverka aktivitetsbalansen och leda till stress. Stress är en naturlig reaktioner ifrån 
kroppen. Stress kan vara bra och göra att vi presterar bättre, men när vi konstant är stressade i 
längre perioder kan det istället ha negativ påverkan på hälsan. Arbetsrelaterad stress är något 
som kan uppstå när kravet och trycket från arbetsuppgifter överskrider personens kompetens 
så det blir en allt för stor utmaning för personen. Stressen kan påverka kroppen och hjärnan 
negativ och leda till sjukdomar. Stress kan hanteras på olika sätt, sömn är en viktig del för 
kroppens återhämtning och återuppbyggnad. Det finns olika stresshanteringsmetoder att 
tillämpa under den vakna tiden, tillexempel genom att planera och strukturera sitt arbete, bra 
levnadsvanor och avslappningstekniker. Syfte: Att kartlägga stress och stresshantering bland 
yrkesverksamma arbetsterapeuter. Metod: Kvantitativ metod med datainsamling via 
webbenkät som gjordes vis Survio.com. Enkäten bestod av 16 frågor som inleddes med 
bakgrundsfrågor följt av stressrelaterade frågor. Ett bekvämlighetsurval utfördes vilket 
resulterade i att 30 arbetsterapeuter deltog. Data beskrivs genom deskriptiv statistik. Resultat: 
Deltagarna var mellan 29-60år och två av dessa var män resterande kvinnor. Alla 
respondenter upplevde arbetsrelaterad stress. Åtta av arbetsterapeuterna angav att de blivit 
sjukskrivna på grund av stress. Vanligaste orsakerna till att arbetsterapeuterna kände stress var 
att de hade för mycket att göra, otydliga arbetsuppgifter och arbetsmiljön. De vanligaste 
stresshanteringsmetoderna var att försöka planera och strukturera sitt arbete följt av att be 
kollegor om hjälp samt prata med chefen för att få hjälp. Slutsats: Den vanligaste 
stressfaktorn på arbetet för arbetsterapeuterna var att de hade för mycket att göra. För att 
hantera stress försökte majoriteten av arbetsterapeuterna att planera och strukturera sitt arbete. 
Tyvärr var det få män som deltog, ett förslag till framtida studier är försöka få fler manliga 
arbetsterapeuter att delta och då fokusera på deras stresshantering. 

Sökord: Aktivitet, Aktivitetsbalans, Arbetsterapeuter, arbetsrelaterad stress, stresshantering. 
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1. Inledning 

1.1 Aktivitet och aktivitetsbalans 

Ett centralt begrepp för arbetsterapeuter är aktivitet. Aktivitet definieras(1) som ”en persons 
genomförande av en uppgift eller handling”. En persons aktivitet grundar sig på tre 
komponenter(2) enligt den teoretiska arbetsterapimodellen Model of Human 
Occupation(MOHO), viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraft handlar om 
vilka intressen och värderingar en person har samt uppfattningen om sin egen kapacitet. 
Vanebildning handlar om återkommande beteendemönster och roller personen har och 
utförandekapaciteten är förmåga att kunna utföra aktiviteter. Dessa tre påverkas dock av 
miljön. Miljö innefattar olika föremål, platsen personen befinner sig på och den sociala 
omgivningen. Miljön kan både underlätta och försvåra vid aktivitet. 

Aktivitet(2) kan även delas in i tre områden som är aktiviteter i dagliga livet, fritid och 
produktivitet. Aktiviteter i dagliga livet kan vara, tillexempel äta, sköta sin hygien och städa. 
Fritid är aktiviteter människor utför för sin egen skull, tillexempel idrott. Produktivitet syftar 
på de aktiviteter som handlar om tjänster människor gör till andra, tillexempel arbete. Alla 
aktiviteter(3) genererar någon form av upplevelse. Positiva upplevelser av aktiviteter bidrar 
till att människor upplever vardagen mer meningsfull. När vardagen upplevs mer meningsfull 
upplevs även hälsan bättre av individen. Hälsa kan vara ett svår definierat begrepp, men en 
definition av World Health Organization(WHO) lyder(4); ”Hälsa är ett tillstånd av totalt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller 
funktionsnedsättning”. 

För att behålla hälsan är det viktigt att uppnå aktivitetsbalans(5,6). Aktivitetsbalans(7) 
definieras som; ”individens upplevelse av att ha rätt antal aktiviteter och rätt variation mellan 
aktiviteterna”. Aktivitetsbalans är individuellt(5), alltså ser och upplevs aktivitetsbalans olika 
hos alla individer. Om ingen aktivitetsbalans uppnås, tillexempel mellan utmanande 
aktiviteter och vila, så riskerar individen att bli stressad, utbränd och få sämre hälsa vilket kan 
påverka andra områden i individens liv. Individer som saknar aktivitetsbalans(6) kan då 
behöva ta hjälp av en arbetsterapeut. 

1.2 Arbetsterapeuters uppgifter 

Arbetsterapeuters uppgift(8) är att hjälpa patienter att klara av aktiviteter så självständigt som 
möjligt utifrån sina egna resurser. Ofta är det ett teamarbete mellan arbetsterapeut och andra 
professioner, som tillexempel fysioterapeuter och sjuksköterskor. Även arbetsterapeutens 
arbete med patienter kan ske i grupp. För att kunna hjälpa patienter(9) behöver 
arbetsterapeuter ta reda på hur patienters situation ser ut och vilka svårigheter de har, därför 
utför arbetsterapeuter både intervjuer och observationer. Detta gör arbetsterapeuter(5,6) för att 
kartlägga hur patienters aktiviteter fördelas och ser ut under veckan eller också för att 
analysera aktivitetsutförandet i en specifik aktivitet. Aktivitetsanalys(5) är en komplex uppgift 
då arbetsterapeuter går igenom alla steg i en aktivitet för att identifiera svårigheterna som 
finns. Efter att svårigheter identifierats ansvarar arbetsterapeuter för att lämpliga 
interventioner för individen implementeras. 

Vanliga interventioner(8) arbetsterapeuter gör för att kompensera individers nedsatta 
förmågor är att anpassa miljön eller aktiviteten samt prov ut och förskriva olika sorters 
hjälpmedel. Arbetsterapeuter arbetar även med träning i syfte att patienten ska utveckla eller 
återfå förlorad funktion och aktivitetsförmåga(10). Är patiens svårighet att få struktur på 
vardagen och har obalans bland aktiviteter kan arbetsterapeuters uppgift istället vara att 
försöka strukturera upp patientens aktiviteter och skapa aktivitetsbalans. 
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Aktivitetsbalans är något arbetsterapeuter också kan behöva arbeta med hos sig själva i sitt 
yrke. Arbetsterapeutyrket(5) är komplext då det inte finns några givna svar på lösningar 
eftersom varje patient arbetsterapeuten möter är unik. Samtidigt som arbetsterapeuter ansvarar 
för flera olika patienter, ställs de inför många olika dilemman i sitt arbete. De kan behöva 
anpassa sig till andra professioner då deras yrke kan innebära teamarbete eller det motsatta, att 
det är själva och får ett större ansvar. Detta kan leda till att arbetsterapeuten får en obalans 
bland sina uppgifter genom att allt för många krävande arbetsuppgifter tar över, vilket kan 
leda till stress och utbrändhet. 

1.3 Stress 

Stress är en naturlig reaktion ifrån kroppen, andelen(11) av befolkningen som 2018 uppgav att 
de kände stress var 16%, andelen kvinnor var högre än män. Socialstyrelsens(12) definierar 
stress på följande sätt; ”Stress är organismens reaktion på obalans mellan belastningar som 
den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa”. Människors resurser för att 
hantera stress varierar, därför är stress individuellt och människor är olika känsliga för det. Är 
stressen(13) på en nivå som motsvarar individens resurser för att hantera det kan den vara bra 
och göra att prestationen förbättras, men är stressen konstant i längre perioder kan det istället 
försämra prestation och ha negativ påverkan på hälsan.  

Långvarig stress(14) kan påverka hälsan genom att obalans i kroppen uppstår så att 
nedbrytningsfunktioner överskugga uppbyggnadsfunktioner, följderna kan bli både akuta och 
kroniska sjukdomar. Långvarig stress(15) försämrar även immunförsvaret, ökar 
kolesterolhalten och kan leda till andra alvarliga sjukdomar. 

1.4 Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress beskrivs av WHO(16) som något som kan uppstå när kravet och trycket 
från arbetsuppgifter överskrider personens kompetens så det blir en allt för stor utmaning för 
personen. De två vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress(17) är att arbetsbelastningen 
är för hög samt att det sociala samspelet inte fungerar. När en person upplever minimalt stöd 
från omgivningen(16) samt känner att den har dålig kontroll på arbetet ökar ofta stressnivån. 
Även ekonomi, miljö och typ av anställning (13, 18) är faktorer som kan påverka upplevelsen 
av stress. 

Studier har gjorts angående arbetsrelaterad stress inom olika vårdprofessioner. I en 
undersökning(19) med sjuksköterskor hade 60%(n=250) angett att de upplevde medel-hög 
stressnivå på arbetet. Faktorer som många upplevde som anledningen till stress var den 
fysiska miljön, arbetsbelastningen, chefer, kollegor samt tvetydighet kring arbetsuppgifter. 
Apotekare(20) angav arbetsbelastning, stämningen mellan kollegorna på arbetsplatsen och 
upplevd arbetskvalitet som orsak till arbetsrelaterad stress. För hög arbetsbelastning relateras 
till en ojämn aktivitetsbalans på arbetet(5), vilket kan leda till stress och försämrad hälsa.  

Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och hälsa undersöktes i en studie av Salavecz et 
al(21). Arbetsrelateradstress beskrevs i form av inre och yttre faktorer. Yttrefaktorer var de 
krav som arbetet ställde på personen medan de inre faktorerna syftade till personens egen 
motivation till att prestera. Personer som inte hade aktivitetsbalans på arbetet genom att de var 
över engagerade och tog ut sig totalt på arbetet riskerade att bli utbrända tidigare. De 
personerna(21, 22) med högre stressnivåer på arbetet riskerade att få sämre hälsa överlag. 

Den försämrade hälsan kunde yttra sig i form av(19) magbesvär, påverkat blodtryck och 
blodsocker samt hjärtsjukdomar. Arbetsrelaterad stress(19, 20) kunde även leda till 
sömnbesvär och öka risk för ångest och depression. För att bibehålla hälsan är det därför 
viktigt att kunna hantera stress även på arbetet. 
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1.5 Stresshantering 

För att hantera arbetsrelaterad stress är en grundförutsättning att ha bra och regelbunden sömn 
(14) då den är viktig för kroppens återhämtning och återuppbyggnad. Förutom sömn finns 
olika stresshanteringsmetoder att tillämpa under den vakna tiden. Att själv kunna planera sitt 
arbete(15), tillexempel genom att använda kalender, och på så sätt strukturera sitt arbete, kan 
reducera stress. Vid planering kan arbetet fördelas och anpassas till tillgängligtid(23) och på 
så sätt skapa aktivitetsbalans i arbetet, vilket hjälper vid stress. De som inte har möjlighet till 
detta behöver samarbeta med kollegor och chef(15, 24) för att få kontroll på stressen som 
arbetet medför. En studie(24) har visat att relationen till kollegor har varit betydelsefull vid 
hantering av arbetsrelaterad stress. Genom att be kollegor om hjälp eller råd, minskade 
stressen på arbetet. Studien visade också att kollegor även var betydelsefulla för att ventilera 
känslor. Levnadsvanor(15) som fysisk träning, att äta sunt och inte röka, gör att vi orkar med 
svårigheter i vardagen bättre. Fysisk träning gör också att vi får utlopp för den energi som 
stressreaktionen medför(25). I en studie(23) hade deltagare även angett att träning fick dem 
att slappna av vilket hjälpte vid stress. Andra metoder för stresshantering är olika 
avslappningstekniker, yoga(25, 26, 27), meditation och mentalträning(15). I en studie(26) 
undersöktes effekten av avslappningstekniker. Deltagarna i den studien skulle inte tänka, bara 
blunda och fokusera på andningen, detta resulterade i minskad stress.   

1.6 Problemformulering 

Vid sökning efter studier om stresshantering hos arbetsterapeuter så framkom endast resultat 
relaterat till andra yrkesprofessioner. Det är värdefullt att undersöka hur stresshanteringen ser 
ut hos arbetsterapeuter eftersom stress kan leda till flera negativa konsekvenser och en 
arbetsterapeut behöver kunna hantera stressen för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Denna 
studie är därför betydelsefull eftersom den kan hjälpa arbetsterapeuter att veta hur de ska 
hantera arbetsrelaterad stress. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga stress och stresshantering bland yrkesverksamma 
arbetsterapeuter. 
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3. Material och Metod 

3.1 Design 

Examensarbetets design är en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av webbenkätundersökning.  
Kvantitativ metoden(28) valdes med hänsyn till syftet, eftersom intresset i studien handlar om 
att kartlägga stressfaktorer och stresshanteringsmetoder som förekommer bland 
arbetsterapeuter, för att sedan kunna jämföra i tabeller och diagram vilka stressfaktorer och 
stresshanteringsmetod som var vanligast. 

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval(28, 29) användes för att rekrytera deltagare. Urvalsmetoden(29) 
valdes då syftet med studien är inriktat mot en viss målgrupp men även på grund av den korta 
tidsramen som studien hade så behövdes lättillgängliga deltagare rekryteras. 
Inklusionskriterier var yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige. Via telefon kontaktades 
ansvariga arbetsterapeuters chefer och medicinskt ansvarig för rehabilitering(MAR), åtta 
stycken svarade och arbetade i åtta utvalda städer i Sverige. Via mail skickades sedan 
information och webbenkätens länk till ansvariga chefer och MAR som därefter 
vidarebefordra det till yrkesverksamma arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna som deltog i 
studien arbetade inom kommun, landsting och privat regi.  

3.3 Utformning av enkät 

En webbaserad enkät skapades via sidan Survio.com(30), med hjälp av enkätböcker(28, 31) 
som beskriver tillvägagångssätten för att konstruera en enkät. Enkäten(se bilaga) inleddes 
med bakgrundsfrågor(fråga 1-6), som kön, ålder och antal yrkesverksamma år, vilket 
rekommenderas(31) för att kunna redovisa jämförelser i resultatet. Efter bakgrundsfrågor 
följde frågor som var relevanta för syftet(28, 31), vilket var frågor angående stress och 
stresshantering på arbetet(fråga7-16). Totalt bestod webbenkäten av 16 frågor, två av 
dem(fråga 14 och 16) var följdfrågor, dem två var också de enda frågorna som inte var 
obligatoriska att besvara. Enkäten bestod främst av slutna frågor för att deltagarna enklare 
skulle kunna besvara enkäten(31), endast följdfrågorna var öppna frågor. 

3.4 Datainsamling 

Via mail vidarebefordrades webbenkätenslänk till yrkesverksamma arbetsterapeuter. Data 
samlades in visa sidan Survio.com(30) och webbenkäten var tillgänglig i 13 dagar. 

3.5 Databearbetning 

Data bearbetning skedde via Survio.com(30). Vid databearbetning användes deskriptiv 
statistik redovisat i antal, medelvärde och procent i form av tabeller samt diagram(32). 

3.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden(31) som togs hänsyn till var informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att personerna som 
enkäten skickades till fick information om studien, syftet samt att deltagandet var frivilligt. 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna besvarade frågorna i den webbaserade 
enkäten. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att insamlad data hanterades och 
förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av det. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 
data som samlats in ifrån enkäten endast användes för ändamålet med denna studie.  

Forskning(29) får aldrig riskera att deltagare kommer till skada, vilket gäller både fysiskt och 
psykiskt, hänsyn togs till detta vid utformning av enkätfrågor. Vissa frågor kan upplevas som 
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känsliga, därför utformades svarsalternativ som ”ingen kommentar” och ”inte relevant” på 
dem frågorna(se bilaga, fråga 9 och 10). 
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4. Resultat 

Av dem 30 stycken arbetsterapeuter som besvarade enkäten var 28 stycken kvinnor och två 
var män, deltagarna var mellan 29-60år och en medelålder på 43,7år. Antal yrkesverksamma 
år varierade mellan 1-23 år med medelvärdet på 11,5år. Andelen arbetsterapeuter som 
arbetade deltid var 33,3%(n=10) och heltid var 66,7%(n=20). Deltagare anställda inom 
kommun var 80%(n=24), landsting 16,7%(n=5) och privat regi 3,3%(n=1). På sjukhus 
arbetade 6,7%(n=2), inom hemsjukvård 36,7%(n=11),  på äldreboende 30%(n=9), ”annat” 
svarade 26,7%(n=8) och ingen arbetade på vårdcentralen, se tabell 1. 

Tabell 1- Deltagares bakgrundinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler Antal Procent  

Kvinna/ Man 28/2 93,3 % /6,7 % 

Ålder 29–60 (m=43,7)  

Yrkesverksamma år 1–23  (m=11,5)  

Deltid/Heltid 10/20 33,3 % /66,7 % 

Anställning inom: 
Kommun 

Landsting 

Privat regi 

 

24 

5 

1 

 

80% 

16,7% 

3,3% 

Arbetsplats: 

Sjukhus 

Vårdcentral 

Hemsjukvård 

Äldreboende 

Annat 

 

2 

0 

11 

9 

8 

 

6,7% 

0% 

36,7% 

30% 

26,7% 
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4.1 Arbetsrelaterad stress 

Resultatet på fråga 7 visar att alla respondenter någon gång upplevt sig stressade på grund av 
sitt arbete. På fråga 8 i enkäten(se bilaga) som var hur ofta de kände sig stressade svarade 
56,7%(n=17) att de var stressade flera gånger i månaden, någon gång om året svarade 
20%(n=6) och flera gånger i veckan svarade 16,7%(n=5). Andelen som svarade att de var 
stressade varje dag var 6,7%(n=2), se figur 1. 

 

Figur1- Hur ofta respondenterna kände sig stressade på arbetet. 

 

Fråga 9 handlade om hur eventuell stress, påverkade deltagarnas prestation på arbetet, flest 
svarade att de värken presterade bättre eller sämre vilket var 43,3%(n=13). Andelen som 
upplevde att de presterade sämre vid arbetsrelaterad stress var 33,3%(n=10) och andelen som 
upplevde att de presterade bättre var 20%(n=6), se figur2. Fråga 10 var om respondenterna 
någon gång hade blivit sjukskriven på grund av stress, antalet deltagare som svarade ”ja” var 
26,7%(n=8), ”nej” 70%(n=21) och ”ingen kommentar” 3,3%(n=1). Alla som svarade ”ja” var 
kvinnor och fem av dem hade tidigare på fråga 9 svarat att de presterade sämre vid 
arbetsrelateradstress och tre hade svarat att de värken presterat bättre eller sämre.  
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.  

    Figur 2- Stressens påverkan på prestation 

 

I figur3 redovisas resultatet på frågan 13, ”Vad på ditt arbete är det som främst gör dig 
stressad?”, i den frågan hade deltagarna möjlighet att välja fler alternativ. De två vanligaste 
anledningarna till stress var att de hade för mycket att göra(73,3%, n=22) och otydliga 
arbetsuppgifter(53,3% , n=16). Tre av deltagarna svarade ”annat” och kunde på fråga 14 
lämna en kommentar. Kommentarerna från deltagarna var följande: 

”Blir stressad när inte övriga yrkesprofessioner tar tag i sina arbetsuppgifter utan för över dem på 
mig, ex. arbetsmiljö”(kvinna, 41år). 

”Har ett mycket stort ansvarsområde ensam arbetsterapeut på 80 boende”(Kvinna, 40år). 

”Teknisk stress. Många nyheter som blir måsten”(Kvinna, 60år). 
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Figur3- Faktorer på arbetet som är de främsta orsakerna till stress. 

4.2 Stresshantering 

Första frågan i enkäten som berörde stresshantering var fråga 11. Den handlade om det på 
arbetsplatsen fanns några insatser eller rutiner som var till för att förebygga stress, se figur 4. 
Andelen som svarade ”nej” var 43,3%(n=13), ”ja” 36,7%(n=11) och de som svarade att de 
inte visste om arbetsplatsen gjorde något för att förebygga stress var 20%(n=6). Fråga 12, 
handlade om arbetsplatsen utförde några insatser eller om det fanns några rutiner som kunde 
nyttjas vid arbetsrelaterad stress. Flest svarade ”ja” med andelen 43,3%(n=13), följt av ”jag 
vet inte” 33,3%(n=10) och ”nej” 23,3%(n=7), se figur 5.  
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Figur4- Tillgängliga insatser/rutiner på arbetsplatsen för att förebygga stress 

 

Figur5- Tillgängliga insatser/ rutiner på arbetsplats som kan nyttjas vid stress 
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Fråga 15 i enkäten handlade om hur deltagarna hanterade arbetsrelateradstress, figur 6 visar 
hur respondenterna svarat. Den vanligaste stresshanteringsmetoden bland deltagarna var att 
försöka planera och strukturera upp sitt arbete vilket 93,3%(n=28) använde sig av. Att be 
kollegor om hjälp var den näst vanligaste stresshanteringsmetoden med en andel på 
53,3%(n=16) och de som pratade med sin chef för att få hjälp var 36,7%(n=11). Använda 
avslappningstekniker som stresshanteringsmetod använde 23,3%(n=7) och de som 
prioriterade sömnen var 20%(n=6). Den minst vanliga stresshanteringsmetoden bland 
deltagarna var att vara mer fysiskt aktiv 10%(n=3) och en av deltagarna hade svarat att den 
inte hanterade stressen på arbetet. 

 

Figur6- Stresshanteringsmetoder som respondenter nyttja 

På fråga 16 hade deltagarna möjlighet att lämna en kommentar om de använde sig av någon 
annan stresshanteringsmetod än någon ut av alternativen som angivits i fråga 15. Ingen av 
deltagarna hade svarat ”inget av ovan nämnda stämmer” på fråga 15 och därför lämnades 
ingen kommentar på fråga 16. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Alla respondenter upplevde arbetsrelaterad stress. Åtta av arbetsterapeuterna angav att de 
blivit sjukskrivna på grund av stress. Vanligaste orsakerna till att arbetsterapeuterna kände 
stress var att de hade för mycket att göra, otydliga arbetsuppgifter och arbetsmiljön. De 
vanligaste stresshanteringsmetoderna var att försöka planera och strukturera sitt arbete följt av 
att be kollegor om hjälp samt prata med chefen för att få hjälp. 

5.1.1. Arbetsrelaterad stress 

Syftet med studien är att kartlägga stress och stresshantering bland yrkesverksamma 
arbetsterapeuter. Resultatet visade att alla deltagare någon gång upplevt stress på grund av sitt 
arbete. Den vanligaste orsaken till stress som framkom bland arbetsterapeuterna var att de 
hade för mycket att göra vilket 73,3%(n=22) angett. En för stor arbetsbelastning och avsaknad 
av aktivitetsbalans, tycks vara en förekommande orsak till stress då liknande resultat framkom 
i studie på sjuksköterskor och apotekare(19, 20, 33). I en av studierna med sjuksköterskor 
hade 51,7%(n=117) angett att arbetsbelastning var främsta anledningen till arbetsrelaterad 
stress och i den andra studien framkom att 31,14%(n=37) av deltagarna angav att hög 
arbetsbelastning var främsta anledningen till stress. I studien med apotekare(20) beskrev mer 
än 50% av deltagare att den höga arbetsbelastningen delvis berodde på att de hade för många 
patienter per dag eller för mycket pappersarbete, de hade alltså ingen aktivitetsbalans på 
arbetet vilket bidrog till arbetsrelaterad stress. 

Otydliga arbetsuppgifter hade 53,3%(n=16) av arbetsterapeuterna angett som stressfaktor på 
arbetet. Tidigare studier med sjuksköterskor och läkare(19, 34) har undersökt stressfaktorer på 
arbetet. I ena studien(19) var andelen som angett otydliga arbetsuppgifter som 
stressframkallande 40,3%(n=89). I en annan studie(Hussein J, 2012) var två stressfaktorer 
som nämndes, osäkerhet kring patient vård samt tvetydighet kring sin roll. Det här går att 
relatera till otydliga arbetsuppgifter eftersom båda dessa faktorer grundar sig i ovisshet kring 
vad som ska göras. Detta är dilemman som även arbetsterapeuter kan möta, då det inte är 
självklart vad som ska göras hos en patient för att på bästa sätt hjälpa den. 

Kollegor var en faktor som 23,3%(n=7) av arbetsterapeuterna angett som orsak till 
arbetsrelaterad stress. En faktor som dock kunnat påverka resultatet på den frågan var att alla 
som besvarade enkäten kanske inte hade arbetsterapeutkollegor. Detta kunde ses på följd 
frågan i enkäten där en kommentar som lämnandes var: ”Har ett mycket stort ansvarsområde 
ensam arbetsterapeut på 80 boende”. Det hade därför kunnat vara fördelaktigt med en fråga i 
enkäten som handlade om deltagarna hade arbetsterapeutkollegor eller inte. Kollegor som 
stressfaktor har även sjuksköterskor i en tidigare studie(19) angett som stressfaktor, andelen 
hos dem var 33,6%(n=74). 

5.1.2. Stresshantering 

Att försöka planera och strukturera upp arbetet var den vanligaste stresshanteringsmetoden 
bland arbetsterapeuter då 93,3%(n=28) använde sig av detta. Liknande resultat framkom i en 
studie(23) om stresshantering hos läkare. Läkare, likt arbetsterapeuter, träffar många olika 
patienter och i den studien framkom en stresshanteringsmetod som handlade om att planera 
sin dag efter tillgänglig tid. De beskrev även att kunna kontrollera och påverka sin 
arbetssituation som ett sätt att hantera stress, vilket även det var likvärdigt med ”att planera 
och strukturera sitt arbete” som var vanligaste stresshanteringsmetoden bland arbetsterapeuter 
i den aktuella studien. I en studie(35) med personliga assistenter var planering också en metod 
flera använde sig av för att hantera arbetsrelaterad stress. En skillnad var att de beskrev att det 
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vid stress kunde hjälpa att planera så det blev variation i arbetet eller skapa variation genom 
att arbeta som assistent för två olika personer. Detta skiljer sig något från denna studie med 
arbetsterapeuter då det handlade om att skapa struktur för att motverka stress och inte 
variation. Detta skulle kunna ha att göra med att arbetsterapeuter arbetar med många flera 
patienter medan personliga assistenter fokuserar på en individ. Dock handlar det om att skapa 
aktivitetsbalans(7) i samtliga studier. Arbetsterapeuter och läkare försökte skapa 
aktivitetsbalans genom att fördela aktiviteterna över dagen för att få en jämn fördelning 
medan personliga assistenter försökte uppnå aktivitetsbalans genom att skapa variation mellan 
aktiviteterna på arbetet. 

Att be om hjälp av kollegor eller chef för att hantera stress på arbetet var en förekommande 
stresshanteringsmetoder hos arbetsterapeuter. Andelen arbetsterapeuter som angett att de 
frågade kollegor om hjälp var 53,3%(n=16) och andelen som frågade chefen var 
36,7%(n=11). Betydelsen av omgivningen och att be om hjälp nämndes även i studien med 
personliga assistenter och i studien med läkare(23,35). Att be om hjälp användes som 
stresshanteringsmetod hos läkare(23). De lyfte vikten av att kunna fråga kollegor om hjälp 
och råd men även att kunna ventilera känslor. Att be om hjälp var den vanligaste 
stresshanteringsmetoden hos personliga assistenter(35). De nämnde detta relaterat till 
ensamheten som deras yrke innebär. För att få stöd av kollegor kunde ett telefonsamtal räcka 
för att deltagarna skulle känna sig hjälpta. Eftersom den här studien på arbetsterapeuter var en 
webbaserad enkät, bildades ingen djupare förståelse hur arbetsterapeuterna tänkte när de 
fyllde i att de brukar be om hjälp. Det skulle kunna vara så att ett telefonsamtal även känns 
tillräckligt för arbetsterapeuter för att mildra stress. Intrycket ifrån studien med personliga 
assistenter var dock att det mer handlade om att få social stimulans snarare än att be om hjälp. 
Arbetsterapeuter arbetar oftast i team(8) vilket skulle kunna bidra till att arbetsterapeuten får 
tillräckligt med social stimulans och då inte bli hjälp av ett kort telefonsamtal för att reducera 
stress. Med tanke på resultatet för läkarna och personliga assistenter kanske inte en lösning 
alltid är nödvändigt för att det ska bli lättare att hantera stress, det verkar i vissa fall räcka med 
att bara får ventilera känslor. I webbenkäten för arbetsterapeuter fanns inget alternativ som 
specifikt var att bara prata med någon för att ventilera känslor, men ingen kommentar 
lämnades heller som ett tillägg om detta. Dock så kan ”be om hjälp” och ventilera känslor 
samspela och skulle kunna innebära att de arbetsterapeuter som valde detta alternativ fick 
utlopp för båda. 

Andelen arbetsterapeuter som använde sig av avslappningstekniker som 
stresshanteringsmetod var 23,3%(n=7) och fysisk aktivitet 10%(n=3). Några läkare i en 
studie(23) förespråkade att utföra aktiviteter utanför arbetet hjälpte för att klara av att hantera 
arbetsrelaterad stress. Det kunde vara allt från fysiska aktiviteter till mer lugna aktiviteter som 
verkade avslappnande. Syftet med aktiviteter utanför arbetet var att inte behöva tänka på 
arbetet och göra något som var tillfredställande för att på så sätt skapa aktivitetsbalans. I 
samma studie fanns det även läkare som förespråkade det motsatta. De hantera stress genom 
att minska tiden som läggs på fritidsaktiviteter och istället lägga tiden på arbetet. Detta skulle 
eventuellt kunna vara effektivt någon gång ibland men med utgångspunkt från grundtanken 
om aktivitetsbalans går det att diskutera hur hållbart det är i längden. 

5.1.3 Arbetsterapipraxis  

Resultatet som framkom i studien kan vara användbart för andra arbetsterapeuter, både för 
dem som inte upplevt arbetsrelaterad stress och de som upplevt eller upplever arbetsrelaterad 
stress. Studien kan ge en påminnelse till arbetsterapeuter om att inte bara se över patienters 
aktivitetsbalans utan också vikten av se över sin egen aktivitetsbalans på arbetet för att 
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undvika stress och utbrändhet(5). Arbetsterapeuter får även förslag på 
stresshanteringsmetoder som kan nyttjas vid arbetsrelaterad stress. 

5.2 Metoddiskussion 

För att kunna bevara syftet i den här studien användes en kvantitativ metod. Valet av metod 
var baserat utifrån syftet, att kartlägga stress och stresshantering bland yrkesverksamma 
arbetsterapeuter. Fördelen(28) med en kvantitet metod är att urvalet är större och blir därmed 
mer representativt för populationen. Nackdelen med kvantitativ metod(28) är att det inte 
resulterar i någon djupare förståelse om deltagarnas upplevelser, hade syftet varit att få en 
djupare förståelse om arbetsterapeuters upplevelse kring stress och stresshantering på arbetet 
så hade en kvalitativmetod kunnat vara passande. För att öka genomförbarheten utifrån 
tidsplanen användes en webbenkät. En webbenkät(28) är ett tidseffektivt sätt att samla in data 
på jämfört med att skicka postala enkäter. Webbenkäter besvaras enkelt genom några 
knapptryck. En postal enkät kan tänkas vara mer tidskrävande då respondenterna, förutom att 
svara på enkäten, även behöva ta sig tiden att via brev sända den åter. Den längre tiden en 
postal enkät tar hade kunna resulterat i färre deltagare. Dock beskriver Trost och Hultåker(28) 
även det motsatta. De menar att svarsfrekvensen kan bli lägre vid webbenkät då det är lättare 
att glömma bort det när mailet försvinner in i mängden jämfört med ett brev som ligger mer 
synligt. Förutom att en webbenkät var tidseffektiv så var det även kostnadseffektivt(28). Via 
survio.com(30) kunde en enkät konstrueras och skickas ut gratis, tillskillnad från postal enkät 
där kostnader för tillexempel brev och frimärken hade tillkommit. 

Antalet arbetsterapeuter som besvarade enkäten var 30st vilket är ett relativt lågt antal och 
endast två av dem var män. Vid kvantitativ studie är det fördelaktigt med så många deltagare 
som möjligt(28) då det ökar chansen att få urvalet representativt till populationen. Det hade 
alltså varit fördelaktigt om fler deltagit i studien för att få urvalet representativt, men på grund 
av den korta tidsramen var enkäten endast tillgänglig i 13 dagar. Deltagare rekryterades 
genom bekvämlighetsurval som är ett icke-slumpmässigt urval. För att kunna dra slutsatser 
om ett urval och överföra det tillbaka till populationen bör urvalet vara slumpmässigt(31). 
Bekvämlighetsurval var dock passande eftersom det enda kravet för att delta i studien var att 
de skulle vara yrkesverksamma arbetsterapeuter och på grund av den korta tidsramen som 
studien hade så behövdes lättillgängliga deltagare rekryteras. Eftersom alla ansvariga chefer 
och MAR inte kunde lämna ut mailadresser till arbetsterapeuter, så förenklade även denna 
urvalsmetod när de hjälpte till att vidarebefordra enkäten. Att mailadresser direkt till 
arbetsterapeuterna inte var tillgängliga var en nackdel eftersom inga påminnelser om 
webbenkäten kunde skickas ut. Detta kan ha minskat antalet deltagare då det 
rekommenderas(28) att skicka påminnelse för att motivera personer att delta och för att de 
inte ska skjuta upp det, risken är då stor att det tillslut är för sent. 

Vidare gjorde avsaknad av mailadresser direkt till arbetsterapeuterna att ingen 
bortfallsanalys(28) kunde utföras. Eftersom chefer och MAR vidarebefordrade webbenkäten 
till arbetsterapeuter, är det oklart hur många arbetsterapeuter som fick den, vilket gör att det 
inte går att räkna ut bortfallet.  

En annan förbättring med studien var att en pilotenkät(31, 36) hade kunna utförts på någon 
annan först för att testa enkätfrågorna, svarsalternativ och upplägget. Det rekommenderas att 
göra det då personer kan uppfatta frågor på olika sätt och skilja sig från hur 
frågekonstruktörerna hade tänkt att frågorna skulle uppfattas. I efterhand har en förbättring 
identifierats kring svarsalternativet ”arbetsplatsens miljö” på fråga 13(se bilaga). En definition 
av miljö borde varit tillgänglig då miljö kan innefatta både det fysiska och social. Det blir då 
oklart för deltagarna vad det svarsalternativet syftar på samt diffust när resultatet ska tolkas då 
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det är oklart hur deltagarna tolkat miljö. Detta är också anledningen till att ”arbetsplatsens 
miljö” inte behandlats i resultatdiskussionen. 

Hänsyn till intern validitet(28, 29, 31) togs genom att data samlades in ifrån ett urval som var 
lämpligt för studiens syfte samt genom att få ett urval som var så representativt som möjligt. 
Detta utfördes genom att försöka involvera arbetsterapeuter från olika sorters arbetsplatser 
och då också med olika erfarenheter. Extern validitet(29, 31) handlar om hur pass 
generaliserbart resultatet är. Hänsyn till detta hade kunnat styrka validiteten ytterligare, men 
på grund av urvalsmetoden som räknas till icke-slumpmässigt urval och att det var få antal 
deltagare, är resultatet inte generaliserbart till alla arbetsterapeuter. 

Trost och Hultåker(28) beskriver reliabilitet med fyra olika komponenter som är kongruens, 
precision, objektivitet och konstans. I studien togs hänsyn till precision genom att enkäten 
formulerades med främst slutna frågor samt färdiga svars alternativ, detta för att det skulle 
vara enkelt för deltagarna att besvara enkätfrågorna. Objektivitet uppfylldes då vi var två 
personer som granskade resultat och var överens om hur resultatet uppfattades och vad det 
visade. För att stärka reliabiliteten hade studien kunnat ta mer hänsyn till kongruens genom att 
formulera frågor som syftar till ungefär samma sak för att få fram olika aspekter. Konstans 
belyser tidsaspekten i frågorna, detta är också en förbättring som kunnat stärka reliabiliteten i 
studien. Flera frågor hade kunna formulerats för att fånga upp om deltagarna var stressade i 
nuläget, men flertalet frågor var formulerade utan tidsaspekt. Tillexempel fråga 7(se bilaga) ” 

Har du någon gång upplevt dig stressad på grund av ditt arbete”, resultatet visade att alla hade 
känt sig stressade, men det är oklart hur många som kände sig stressade i dagsläget. 

Studien tog hänsyn till fyra etiska överväganden som var informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hänsyn till informationskravet 
togs genom att information om studien och dess syfte fanns med i webbenkäten samt att 
deltagandet var frivilligt. Dock hade det kunna framgå tydligare att de hade rätt att avbryta sin 
medverkan(29), men det var ändå något underförstått eftersom de informerades om att 
deltagandet var frivilligt. Deltagarna informerades om att data som samlades in skulle 
behandlas konfidentiellt, men eftersom inga identitetsuppgifter som kan knyta svar till en viss 
person fanns med i enkäten, blev deltagarnas svar anonymt(29). Vid enkäter bör inte allt för 
känsliga frågor tas med(31), fråga 10 i webbenkäten(se bilaga) handlade om de någon gång 
blivit sjukskriven på grund av stress. Detta skulle kunna upplevas som ett känsligt ämne för 
vissa individer och därför formulerades ett svarsalternativ som var ”ingen kommentar”. Det 
var en deltagare som valde alternativet ”ingen kommentar” på fråga 10, vilket kan tyda på att 
det var ett känsligt ämne för deltagaren. 
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6. Slutsats 

Bland dem 30stycken arbetsterapeuterna som besvarade enkäten var det tre vanligaste 
orsakerna till stress att de hade för mycket att göra, otydliga arbetsuppgifter samt miljön. När 
det gäller hur arbetsterapeuterna hanterade den arbetsrelaterade stressen var den vanligaste 
metoderna att försöka planera och strukturer sitt arbete följt av att be kollegor eller chefen om 
hjälp. En förhoppning vi hade med webbenkäten var att få en mer jämn fördelning mellan 
kvinnliga och manliga arbetsterapeuter, vi förstod dock att respondenterna främst skulle vara 
kvinnor då yrket domineras av dem. Ett förslag till framtida studier är att försöka hitta och få 
fler manliga arbetsterapeuter att vilja delta och då fokusera på deras stressupplevelse och 
stresshantering. En kvalitativ studie kan då vara mer passande eftersom fokus blir på 
deltagarnas upplevelse av arbetsrelaterad stress samt att det inte är krav på lika många 
deltagare som i en kvantitativ studie.  

.  
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Bilaga 

 

Webbenkät 

1. Jag som besvarar enkäten är: 

- Kvinna 

- Man 

2. Ange ditt födelseår: 

3. Antal yrkesverksamma år som arbetsterapeut: 

4. Jag arbetar: 

- Deltid 

- Heltid 

5. Jag arbetar inom: 

- Kommun 

- Landsting 

- Privat regi 

6. Jag arbetar..: 

- På sjukhus 

- På vårdcentral 

- Inom hemsjukvården 

- På äldreboende 

- Annat 

7. Har du någon gång upplevt dig stressad på grund av ditt arbete(ex. p.g.a för mkt att 
göra, otydliga uppgifter, dålig stämning med kollegor etc)? 

- Ja   

- Nej 

8. Hur ofta känner du dig stressad på grund av ditt arbete? 

-Aldrig 

- Några gånger om året 

- Flera gånger i månaden 

- Flera gånger i veckan 

-Varje dag 
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9. Vid eventuell stress på arbetet, hur upplever du att den påverkat dig? 

- Ja, jag känner att jag kunnat prestera bättre. 

- Har värken presterat bättre eller sämre. 

- Jag upplever att jag presterar sämre. 

- inte relevant. 

10. Har du någon gång blivit sjukskriven p.g.a stress? 

-Ja 

- Nej 

- Ingen kommentar 

11. Finns det några insatser eller rutiner på din arbetsplats som är till för att förebygga 
stress? 

- Ja 

- Nej 

- Jag vet inte 

12. Gör din arbetsplats några insatser eller finns det några rutiner som du kan nyttja 
om du känner dig stressad av ditt arbete? 

- Ja 

- Nej 

- Jag vet inte 

13. Vad på ditt arbete är det som främst gör dig stressad?(Du kan välja flera alternativ) 

- Har för mycket att göra 

- Otydliga uppgifter 

- Kollegor  

- Chef 

- Arbetsplatsen ställer för höga krav på mig 

- Jag själv har för höga krav på mig 

- Arbetsplatsens miljö 

- Annat 

14. Om du svarade ”annat”, på förgående fråga eller vill tillägga något, lämna en 

kommentar om vad det är som främst gör dig stressad: 

15. När du är stressad på ditt arbete, hanterar du det genom att..(du kan välja flera 
alternativ): 

- Vara mer fysiskt aktiv. 
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- Prioritera sömn. 

- Försöka planera och strukturera upp arbetet. 

- Använder olika avslappningstekniker(ex meditation, yoga). 

- Prata med min chef för att få hjälp 

- Be kollegor om hjälp 

- Hanterar det inte, fortsätter på samma sätt 

- Inget av ovan nämnda stämmer 

- Jag är aldrig stressad 

16. Om du svarade att inget av alternativen stämde på förgående fråga eller vill tillägga 

något, lämna en kort kommentar och beskriv hur du brukar hantera stress: 


