
  Beteckning:  

 

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Stresshanteringsmetoder på företagshälsovårder – 

olika professioners erfarenheter 

Caroline Eklund 

Juni 2010 

C-uppsats, 15 hp 

Folkhälsovetenskap 

Hälsopedagogiska programmet 

Handledare: Ingela Enmarker 

Examinator: Lennart Öhlund 

 



Abstract 

Eklund, C. (2010). Stress management on occupational health services – different professions 

experiences. C-essay in Public Health. The Academy for health and working life, University 

of Gävle. 

 

The aim of this study was to describe what methods for stress management staff on 

occupational health services perceive they use to help clients with stress related problems, and 

what there appreciation of reason is on choosing these methods.  

 

Through qualitative interviews with five people with different professions in different 

occupational health services of Central Sweden stress management was investigated. The 

things that were questioned in the interviews were the interviewees experience in which stress 

management methods they use, the reasons of the using and the adaption after clients. One 

other thing that was investigated was similarities and differences between the different 

professions.   

 

The result showed that relaxation were the most common method used, right before body 

awareness, qigong, physical exercise, medicine, mindfulness and massage. Other tools the 

interviewees informed they were using was conversation, explanations of the body reaction on 

stress, conversation to map the clients situation, a quick way back to work and positive 

thoughts and feelings. The interviewees described reasons to use the methods were mainly the 

experience that they work. Other reasons were scientific evidence that the methods work, 

education in the method, simplicity in implement them and clarification for clients. 

 

Keywords: Stress, stress management, occupational health services. 

 



Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att beskriva vilka metoder för stresshantering personal på olika 

företagshälsovårder upplever att de använder sig av för att hjälpa kunder med stressrelaterade 

problem, samt vad deras egen uppfattning av anledningen är till den/de valda metoderna. 

 

Genom kvalitativa intervjuer med fem personer med olika professioner på olika 

företagshälsovårder i Mellansverige undersöktes stresshantering. Det som frågades i 

intervjuerna var informanternas upplevelser av vilka stresshanteringsmetoder som används, 

anledningarna till användandet och anpassningar efter kunder. Någonting annat som 

undersöktes i studien var likheter och skillnader mellan de olika professionerna.  

 

Resultatet visade att avslappning var den vanligaste angivna metoden, strax före 

kroppskännedom, qigong, motion, medicin, mindfulness och massage. Andra verktyg 

informanterna uppgav att de använde sig av var samtal, förklaringar av kroppens reaktioner på 

stress, kartläggningssamtal, snabb tillbakagång till arbete samt positiva tankar och känslor. De 

beskrivna anledningarna till användandet av metoderna var främst upplevelsen av att de 

fungerade. Andra anledningar var vetenskapliga bevis på att de fungerar, utbildning i 

metoden, enkla att implementera samt tydliggörande för kunden. 

 

Nyckelord: Stress, stresshantering, företagshälsovård. 
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1. Inledning 

Sedan 1980-talet har den svenska befolkningens psykiska välbefinnande försämrats, och 

symtom som värk, sömnbesvär, ängslan, oro och ständig trötthet har ökat. Dessa symtom är 

ofta stressrelaterade, då stress är en faktor som kan orsaka ett nedsatt psykiskt välbefinnande 

och värk (Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2009). 

 

Forskning visar att det finns ett samband mellan psykiska hälsan är arbetsstress (Chen, Wong 

& Yu, 2009), och att det finns en relation mellan arbetsstress och arbetsprestation (Chen, 

2009). När kraven på ett arbete är högt och kontrollen är låg inträffar ofta psykiska 

påfrestningar som trötthet, ångest och depression. Denna situation har samband med låg 

produktivitet och stress. Även arbete med låga krav och låg kontroll, har samband med låg 

produktivitet (Karasek & Theorell, 1990).  

 

För att kunna minska stressen i samhället upplever författaren till den här studien att det 

behövs en förståelse för vilka stresshanteringsmetoder som används och även vilka som 

upplevs fungera. Med anledning av detta kommer den här studien att beskriva vilka metoder 

för stresshantering som personal på företagshälsovårder upplever att de använder. Det 

kommer även att beskrivas vilka anledningar dessa personer uppger sig ha för användandet av 

dessa metoder. För att få en spridning av erfarenheterna av stresshantering i samhället 

kommer olika professioner på företagshälsovåderna att tillfrågas om detta ämne. 

 

2. Bakgrund 

Stress kan definieras olika för olika människor. Ett sätt att se på det är att stress uppstår vid 

obalans mellan en individs resurser och belastning i en situation (Perski, 2002). Ett annat sätt 

att se på stress är att skilja på en akutstress, som uppstår när någon exempelvis ska tala inför 

en stor grupp, och kronisk stress, exempelvis arbetsstress (Ogden, 2007). I denna studie ses 

stress som någonting som en person upplever, det vill säga om en person upplever stress är 

det tillräckligt för att personen ifråga behöver göra någonting för att hantera 

stressupplevelsen. Denna studie fokuserar även på den kroniska varianten av stress, då den har 

en relation till arbetsstress enligt Ogden (2007).  
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2.1. Faktorer för att hantera stress 

Arbetsrelaterad stress handlar ofta om otrygghet i anställningen, chefens höga krav, 

översysselsättning eller undersysselsättning, ofullständigt återhämtning och obehag med att 

inte hinna med (Levi, 2002). Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en modell för att visa 

på att krav och kontroll i arbetet påverkar hälsan (se figur 1). Den situation som författarna 

beskriver som den mest ideala för att kunna hantera olika händelser i livet är när en person 

upplever låga krav i kombination med hög kontroll. Vidare skriver författarna att det är 

kontrollen som är den viktigaste faktorn, då även det aktiva arbetet (höga krav och hög 

kontroll) ses som en situation som är hanterbar. Att kontrollen är viktig styrks av forskning 

som visar att ett arbete som är hektiskt, psykiskt krävande och har lågt beslutsutrymme ökar 

risken för att utveckla kranskärlssjukdom (Karasek, Baker, Marxer, Ahlbom & Theorell, 

1981). Den här negativa sidan av kontroll skriver även Karasek och Theorell (1990) om när 

de nämner att den situation som påverkar hälsan åt det negativa hållet mest, är låg kontroll 

och höga krav. Författarna skriver även att det passiva arbetet (låg kontroll, låga krav) är en 

riskfaktor. 

 

 Hög 

 

 Kontroll 

 

 Låg 

 Låga Krav Höga 

 

Figur 1. Omformad figur av relationen mellan krav och kontroll i arbetet utifrån Karasek och 

Theorell (1990). 

 

Högt socialt stöd från medarbetare och chefer är en viktig faktor för att förbättra arbetsmiljön 

och minska stress på arbetet. Den ovan nämnda modellen har därför utvecklats genom att 

dimensionen socialt stöd lagts till (se figur 2). Den situation som mest påverkar hälsan positivt 

i denna modell är låga krav, hög kontroll och högt socialt stöd. Det som däremot har den 

störst negativa påverkan är höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd (Karasek & Theorell, 

1990). Det finns även andra författare som skrivit om vikten av att ha ett socialt stöd. Lazarus 

och Folkman (1984) skriver att det är uppenbart att sociala relationer ger stöd, och att 

resultaten av en anpassning blir bättre när individer får eller upplever att de kommer få socialt 

 
 Avspänd 

 
   Spänd 

 
  Passiv 

 
   Aktiv 
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stöd när det behövs. Detta styrks av en studie som visar på ett samband mellan lägre socialt 

stöd och högre upplevd stress (Hsun Lin, 2009). Forskning visar på att upplevt socialt stöd 

från medarbetare minskar graden av rapporterad stress på arbetet (AbuAlRub, 2004). Det 

finns också forskning som visar på att personer som är sjukskrivna har märkbart mindre 

socialt stöd samt att det sociala stödet från medarbetare och arbetsgivare är viktigt (Johnsson, 

Fornander, Rutqvist & Olsson, 2010). I en annan studie ansåg författarna att socialt stöd 

antagligen kan minska stress men att det inte går att dra den konkreta slutsatsen efter endast 

den studien (Muirhead & Locker, 2008).  

 

Forskning har visat att det finns ett samband mellan individer som är nöjda med sitt sociala 

stöd och personlighetsegenskaper som att vara trevlig och skötsam (Tong et al, 2004). En 

annan studie visar att det finns en relation mellan att ge och att få socialt stöd på arbetet, vilket 

handlar om att de som ger stöd oftare får stöd (Bowling, Beehr & Swader, 2005). 

 

 Lågt 

 Socialt stöd 

 Högt 

  

 Hög 

 

 Kontroll 

 

 Låg 

 Låga Krav Höga 

 

Figur 2. Omformad figur av relationen mellan krav, kontroll och socialt stöd i arbetet utifrån 

Karasek och Theorell (1990). 

 

2.2. Vanliga återhämtningsmetoder för stress 

För att en person ska klara av en ökad belastning krävs det regelbunden återhämtning. Vid 

återhämtning fylls energireserverna i kroppen på och cellerna i kroppen byggs upp igen. Det 

finns olika sätt att ge kroppen återhämtning (Prevent, 2008). Ett sätt är genom sömn, eftersom 

sömnen är en viktig återhämtningsperiod (Danielsson et al, 2009; Prevent, 2008). I en studie 

visade resultatet att personer som rapporterar bristfällig sömn i större utsträckning rapporterar 
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förekomst av psykisk ohälsa, depressiva symtom och ångest (Strine & Chapman, 2005). 

Måttlig sömnbrist gör att personer svarar långsammare, ger mer varierande svar och oftare 

svarar fel vid test på arbetsminne (Smith, McEvoy & Gevins, 2002). Andra faktorer, förutom 

sömnen, som är viktiga för att klarar av stresspåslag är kost och motion. Vid stress sänks 

kroppens uppbyggnad, och då mat innehåller byggstenar är det viktigt att kroppen får hög 

kvalitet på dessa byggstenar för att klara av perioden av stress. När det gäller motionen 

handlar det om att en person med bra kondition har bättre fysisk och mental uthållighet 

(Prevent, 2008). Det finns forskning som visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet 

och skydd mot stressens skadliga effekter (Brown, 1991), och att det finns en relation mellan 

motion och reducering av känslomässig stress (Blumenthal et al, 2005).  

 

Det finns studier vars resultat visar att deltagarna efter genomförd avslappningsträning 

upplever minskad stress (Balk, Chung, Beigi & Brooks, 2009; Nassiri, 2005). Då både yoga 

och avslappning undersöktes i en studie visade resultaten även här på förbättringar när det 

gäller deltagarnas upplevelser stress, ångest och hälsostatus (Smith, Hancock, Blake-

Mortimer & Eckert, 2007). I en annan mindre studie konstaterades det att ett yoga-

meditationsprogram minskade depression och ångest bland studiedeltagarna (Waelde, 

Thompson & Gallagher-Thompson, 2004). Även qigong har i forskning visats ha samband 

med minskad stress (Griffith, Hasley, Liu, Severn, Conner & Adler, 2008; Jouper & Hassmén, 

2008). 

 

En studie som jämfört massage med guidad avslappning visade att massage ger mer positiva 

förändringar beträffande ångest, depression, välbefinnande, vitalitet, allmän hälsa och upplevd 

stress bland deltagarna jämfört med den guidade avslappningen (Sharpe, Williams, Granner & 

Hussey, 2007). I en studie undersöktes en kortare tids massage (15 minuter i veckan) och 

resultaten visade att det finns ett samband mellan detta och minskad ångest (Bost & Wallis, 

2006). 

 

Det finns en studie som jämfört ett meditationsbaserat program med ett 

ångestsjukdomsutbildningsprogram och resultatet visade att programmet ger större 

förbättringar när det gäller deltagarnas upplevda oro. Dock visade studien inga förbättringar 

när det gäller bland annat fobisk ångest och tvångssyndrom (Lee, Ahn, Lee, Choi, Yook & 

Suh, 2007). Mindfulness är en sorts meditation som handlar om att ha en medveten närvaro i 

nuet, vilket kan vara till hjälp vid hantering av stress. Ett exempel på en övning är att vara 
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närvarande i sina vardagssysslor som att känna hur vattnet känns mot huden i duschen 

(Palmkron Ragnar & Lundblad, 2008). I en pilotstudie på Mindfulness-based stress reduction 

(MBSR) programmets effektivitet visade det sig att deltagarna såg livet som mer meningsfullt 

och hanterbart efter MBSR-programmet (Dobkin, 2008). 

 

Beträffande kognitiv terapi, som ett sätt att hantera arbetsstress, finns det en studie som visar 

deltagare i en stresshanteringsgrupp med fokus på kognitivterapi rapporterade förbättrad hälsa 

efter interventionen jämfört med innan (Gardner, Rose, Mason, Tyler & Cushway, 2005). En 

annan studie på personer som upplevt trauma, visade att kognitiv beteendeterapi (KBT) 

tillsammans med hypnos ger en större minskning i återupplevelse av posttraumatiska 

stressyndrom efter behandlingsperioden jämfört med endast KBT (Bryant, Moulds, Guthrie & 

Nixon, 2005). Det finns en annan studie som också har studerat hypnos och 

kognitivbeteendeterapi (KBT). Denna studie kombinerade dessa metoder till en kognitiv-

beteendebaserad hypnotisk behandling. Resultaten från denna studie visar på små 

förändringar i prestationsångest, men deltagarna rapporterar att de upplever en förbättring när 

det gäller ångest och prestation under examinationer efter att ha deltagigt i denna behandling 

(Kai-Ching Yu, 2006). 

 

2.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka metoder för stresshantering som personal på 

olika företagshälsovårder upplever att de använder sig av för att hjälpa kunder med 

stressrelaterade problem, samt vad deras egen uppfattning av anledningen är till den/de valda 

metoderna. 

 

Forskningsfrågor för att belysa syftet: 

- Vilka metoder för att hantera stress beskrev informanterna användes? 

- Vad var deras upplevda anledning till att just dessa metoder användes? 

- Beskrev informanterna att metoderna anpassades efter kunderna, och i så fall 

hur? 

- Fanns det likheter och skillnader i informanternas beskrivningar, och i så fall 

vilka?  
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3. Metod 

3.1. Design 

Denna undersökning var en beskrivande studie med en kvalitativ ansats. Detta genom att den 

beskrev vilka metoder personer som arbetar på en företagshälsovård upplevde att de använder 

sig av samt vilka deras upplevda anledningar till användandet var. Denna studie beskrev även 

skillnaderna och likheterna som kunde urskiljas utifrån de intervjuer som genomfördes. 

Anledningen till att denna undersökning kategoriserades ha en kvalitativ ansats var för att den 

handlade om att förstå människors sätt att resonera men också att urskilja olika 

handlingsmönster. Dessa anledningar skriver Trost (1997) gör det rimligt att välja en 

kvalitativ studieform. En annan anledning till att en kvalitativ intervju valdes som metod i 

denna studie var för att det då fanns möjlighet att få utvecklade svar och kunna ställa 

eventuella följdfrågor.  

 

3.2. Urval och undersökningsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av personal som arbetar på olika företagshälsovårder, i Mellansverige, 

med att hjälpa kunder som upplever stress. Som det framgår ovan är arbetsmiljön av betydelse 

för stress. Av den anledningen valdes företagshälsovården som arena i denna uppsats då de 

har kontakt med företag och deras personal, vilka utgör en stor del av samhället. 

 

Antalet deltagare i studien var fem (fyra kvinnor och en man) och åldersintervallet på 

deltagarna var 36-61 år. Ytterligare beskrivning av de olika informanterna visas i tabell 1. 

Den tid informanterna arbetat i yrket anges i tabellen för att på det sättet få en bild av 

spridningen bland informanterna. Anledningen till att alla de intervjuade personerna hade 

olika typer av professioner på företagshälsovårderna var för att få en utbredning av 

erfarenheter av stresshanteringsmetoder.  
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Tabell 1. Beskrivning av intervjupersonerna (IP) utifrån profession och tid i yrket. 

Intervjuperson (IP) Profession Tid i yrket 

IP 1 Hälsopedagog ca 5 år 

IP 2 Beteendevetare ca 10 år 

IP 3 Psykolog ca 28 år 

IP 4 Sjukgymnast ca 35 år 

IP 5 Sjukgymnast ca 30 år 

 

3.3. Datainsamlingsmetod 

I den här studien användes semistrukturerade intervjuer eftersom denna form av intervju ger 

både flexibilitet och struktur genom att samma frågor ställs till samtliga intervjupersoner men 

också att det fanns möjlighet till följdfrågor. Detta medför att liknande aspekter tas upp i de 

olika intervjuerna (Gillham, 2008). En styrka med den semistrukturerade intervjun är att den 

ger möjlighet för analys av likheter (a.a.). I denna studie undersöktes uppfattningen av olika 

metoder för stresshantering för kunder på företagshälsovårder och detta medförde att en 

analys av likheter och skillnader blev relevant.  

 

I denna undersökning användes en intervjuguide (se bilaga 1) för att se till att samtliga 

intervjuer utgick från samma frågor. Antalet frågor som ingick i intervjuguiden var fem, där 

en del av frågorna hade uppskrivna alternativa följdfrågor. Anledningen till antalet frågor 

handlade om att en intervjuguide inte ska vara för omfattande eftersom det är informanten 

som det ska utgå ifrån (Trost, 1997), vilket gjorde att det istället lades en större vikt vid 

följdfrågor. Denna guide tog upp områden som handlade om informanternas 

arbetsbeskrivning och vilka metoder som de upplevde att de använder sig av. Guiden tog även 

upp områden om vad informanternas uppfattade anledningar var till användandet av de olika 

metoderna, där skillnader och likheter mellan kunderna togs upp som en följdfråga. Vidare 

togs det även upp områden som handlade om i vilket sammanhang de lärt sig dessa metoder 

samt hur de uppfattar att de fungerar. I stort kan det konstateras att det var en fråga för varje 

område, men under intervjuerna lades det en längre tid vid stresshanteringsmetoderna och de 

uppfattade anledningarna till användandet av dem. Anledningen till att det lades mer tid vid 

dessa områden var för att de hade störst samband med syftet. 
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3.4. Intervjuprocessen 

En av de personer som ingick i undersökningsgruppen blev rekryterad genom att det redan 

fanns en befintlig kontakt. De andra informanterna rekryterades genom att det frågades runt 

på olika företagshälsovårder efter personer som arbetar med stresshantering. När möjliga 

undersökningspersoner hittats frågades de om de ville delta i denna undersökning. Dessa 

möjliga undersökningspersoner fick även ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2). Detta 

informationsbrev innehöll praktisk information och syftet med studien, vilket Gillham (2008) 

skriver är sådant som forskaren tar upp för att vara öppen i mötet med möjliga 

undersökningspersoner. Informationsbrevet innehöll även forskningsetiska aspekter, den 

beräknande intervjutiden samt att det planerades en bandinspelning av intervjun för att 

underlätta analys. Efter att ett samtycke till deltagande i undersökningen skett blev det en 

överenskommelse om när intervjun skulle äga rum. 

 

De tre första intervjuerna skedde på respektive informants arbetsplats. Dessa intervjuer 

bandades, då detta är någonting som är nödvändigt för att uppmärksamheten ska vara på 

intervjupersonen under intervjun (Gillham, 2008). Vid en inspelning av en intervju är det 

viktigt att minimera bakgrundsljudet då det annars kan vara svårt att höra vad som sagts (a.a.), 

vilket i denna studie resulterade i att intervjuerna genomfördes på en så lugn och tyst plats 

som möjligt. Under intervjuerna gjordes det även anteckningar ifall det skulle bli någonting 

fel med inspelningsutrustningen. Utrustningen fungerade vid samtliga bandinspelningar vilket 

resulterade i att anteckningarna inte användes. Varje intervju beräknades ta ungefär 45 

minuter, i realiteten tog intervjuerna mellan 40 och 60 minuter. De två sista intervjuerna 

genomfördes via telefon, då ett möte inte kunde ske. Dessa två intervjuer bandades inte av 

tekniska skäl, istället gjordes anteckningar. Tiderna för dessa sistnämnda intervjuer blev något 

kortare då informanterna inte hade möjlighet till längre tid. Dessa intervjuer tog mellan 20 och 

25 minuter. 

 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga bandinspelningar medan 

anteckningarna från telefonintervjuerna skrevs rent. Sedan analyserades samtliga nedskrivna 

intervjuer. 
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3.5. Dataanalys 

I denna studie gjordes en kvalitativ innehållsanalys av de transkriberade intervjuerna utifrån 

Graneheim och Lundman (2004). Efter flertalet genomläsningar av transkriberingarna delades 

texten upp i meningsenheter som sedan drogs samman och märktes med koder. Dessa koder 

jämfördes sedan utifrån likheter och skillnader för att sedan sorteras in i kategorier (se 

Graneheim & Lundman, 2004). Varje kategori innehöll koder från de olika informanterna och 

antalet kategorier som efter den här processen skapades var fem; Specifika metoder att 

använda, Andra hjälpmedel vid stresshantering, Upplevda anledningar, Metodernas resultat 

och Anpassning efter kunden. Innehållet i dessa kategorier presenteras i resultatet längre fram 

i uppsatsen, där jämförs även likheter och skillnader mellan informanterna. Gillham (2008) 

skriver att med denna form av analys kan författaren bortse från de aspekter i intervjun som 

inte har med syftet att göra. Med detta i åtanke var det endast resultat relaterat till syftet som 

presenterades i denna studie. 

 

3.6. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (i.d.) finns det fyra forskningsetiska principer som ska följas; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa togs 

det hänsyn till i denna studie. När det gäller informationskravet framgick det i 

informationsbrevet vad informanten hade för uppgift i projektet och att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Samtyckeskravet togs i denna studie hänsyn till 

genom att personer i urvalet fick samtycka till deltagande samt att de upplystes om valfriheten 

att avbryta sitt deltagande när som helst utan att det skulle medföra påtryckningar eller 

negativa följder. På samtyckesstadiet är det hövligt att fråga de intervjuade om de skulle vilja 

se en utskrift av intervjun (Gillham, 2008). Detta gjordes i denna studie både för artighetens 

skull men även för att kontrollera att det sagda var rätt uppfattat och att det inte var någonting 

som informanten ville tillägga. 

 

Beträffande den tredje forskningsetiska principen enligt Vetenskapsrådet (i.d.), 

konfidentialitetskravet, hanterades uppgifter i den här studien som kan identifiera deltagarna 

på ett sätt som gjorde det svårt för utomstående att komma åt och/eller avläsa dem. För att se 

till att identifikation av de intervjuade inte ska vara lätt, ska endast de uppgifter som behövs 

för att göra analys och för att förstå resultatet finnas med (Trost, 1997). I denna undersökning 



 10 

handlade detta om att inte nämna namnen på den stad och företagshälsovård som informanten 

tillhörde vilket skulle kunna göra det lättare att identifiera intervjupersonerna. Istället var 

intervjutranskriptionerna markerade med ”intervjuperson” och nummer, exempelvis 

intervjuperson 1 (IP 1). Att någonting är konfidentiellt handlar om att det finns restriktioner 

för vem som har tillgång till den personliga informationen som kommer fram under en 

intervju (Gillham, 2008). Intervjuerna i denna undersökning bandades och dessa band 

förstördes, när studien var klar, för att på så sätt se till att den informationen som bandats inte 

spreds till obehöriga och på detta sätt hölls informationen konfidentiell. 

 

I denna studie togs det även hänsyn till nyttjandekravet, som Vetenskapsrådet (i.d.) skriver är 

ytterligare en princip att följa. Uppgifterna som framkom i intervjuerna användes endast i 

denna uppsats, detta var även någonting som framgick i informationsbrevet deltagarna fick ta 

del av.  

 

Oavsett på vilket sätt studien kommer att offentliggöras ska detta informeras till deltagarna 

(Gillham, 2008). I denna studie fick informanterna klart och tydligt, innan samtycket gjordes, 

veta på vilket sätt uppsatsen kommer att publiceras. Anledningen till att informanterna fick 

veta detta innan de samtyckte var för att de skulle veta vad de samtyckte till. Som nämndes 

ovan fick informanterna ta del av ett informationsbrev innan samtycket gavs. Även detta 

gjorde att informanterna visste vad de skulle delta i. 

 

4. Resultat 

Resultatet kommer nedan att presenteras utifrån forskningsfrågorna, där de olika frågorna 

delats upp i olika antal kategorier utifrån analysen för att göra det mer överskådligt.  

4.1. Metoder för stresshantering 

Nedan behandlas kategorierna Specifika metoder att använda och Andra hjälpmedel vid 

stresshantering, utifrån analysen av transkriberingarna. 

 

Specifika metoder att använda 

Den frågan under intervjun som startade samtalet kring stresshantering handlade om att 

informanterna skulle beskriva vilka metoder för stresshantering de introducerar för kunderna. 

Alla fem informanter uppgav att de presenterade avslappning för kunderna som en metod att 
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minska stress. IP 1 och IP 2 berättade även att de gör avslappningsövningarna inledningsvis 

med kunden och att kunden sedan får öva hemma själv. 

 

Vidare uppgav informanterna IP 2 och IP 5 att de även presenterar mindfulness för sina 

kunder. Dock beskrev de också att de själva inte utförde denna metod utan skickade kunden 

vidare till medarbetare. Kroppskännedom som stresshanteringsmetod svarare alla informanter 

utom IP 3 att de presenterade för kunderna, emellertid skickade IP 2 vidare till medarbetare 

även här. IP 4 och IP 5 beskrev även att de använde sig av qigong som en 

stresshanteringsmetod bland kunderna. När det gäller massage som en metod för att hantera 

stress var det endast IP 1 som uppgav att det användes.  

 

De två informanterna IP 2 och IP 3 beskrev att de introducerade motion som ett sätt för 

kunderna att hantera stress. De berättade även att denna metod var någonting som fanns med 

hela tiden. 

 

”Träning är någonting vi vågar sätta som krav på personer som är inne i en 

stressproblematik, eftersom det finns så många positiva effekter av det. Och 

ibland skriver vi ut det på recept.” (IP 2) 

 

”Det fysiska spelar stor roll … Det är nästan ett fast råd jag har … Fysisk 

aktivitet är otroligt grundläggande.” (IP 3) 

 

Det var även dessa två sistnämnda informanter som var de enda att uppge medicin som 

hjälpmedel vid stress. Dock beskrev de båda att denna metod inte var vanligt förekommande. 

 

Andra hjälpmedel vid stresshantering 

När det kommer till den andra kategorin om vilka andra verktyg informanterna använder sig 

av för att hjälpa kunderna med stressproblematik kom samtal upp på olika sätt. Informanterna 

IP 2 och IP 5 nämnde Kognitiv beteendeterapi (KBT). IP 2 beskrev sig själv använda den 

metoden, IP 5 berättade däremot att det är en beteendevetare denne samarbetar med som 

använder sig av KBT. Två andra informanter, IP 3 och IP 4, beskrev under intervjuerna att 

samtal används med kunder men ingen av dem nämnde en speciell typ av samtalsmetodik. IP 

1 beskrev sig själv använda Motiverande samtal (MI) i sitt möte med kunder. 
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” … hur man pratar med dem, hur de själva kommer underfund med vad som de 

vill jobba med. Så det är väl lite motiverande samtal i det … Jag kan berätta för 

dig hur du ska göra men det är ju inte det som är poängen, utan jag ska ju säga 

det på ett sätt som gör att du fattar det utan att jag säger det … – motiverande 

samtal – hur jag är och hur jag formulerar mig så blir det antingen taggarna utåt 

eller mer öppnande beroende på hur jag ställer frågor, hur man pratar med folk. 

För det är ju absolut det jag gör egentligen. Det är en viktig grej att ha med sig 

om man vill jobba på det viset.” (IP 1) 

 

IP 1 och IP 2 tog upp att det första de gör när de får en kund är att ha ett samtal för att se hur 

situationen ser ut. En annan metod de båda nämnde under intervjun att de använder för att få 

en bild av hur situationen ser ut var att använda sig av tester. IP 1 beskrev ett mätinstrument 

där kunden svarar på frågor om olika faktorer som påverkas av stress. IP 2 berättade om ett 

annat instrument där både stressproblem och styrkor kommer fram. 

 

Samtliga informanter i denna studie utom IP 1 uppgav att de försöker öka kunskaperna hos 

kunden genom att ge en ökad förståelse för de reaktioner som sker, och att kunderna därmed 

kommer uppleva mindre stress. IP 2 och IP 3 berättade att de beskriver och förklarar för 

kunden vad som händer i kroppen vid stress och IP 4 och IP 5 berättade att de har utbildningar 

om stresshantering med kunderna, fast då i grupp.  

 

”… använder jag mig ganska mycket av olika bilder där jag ritar. Det är ju sånt 

som jag skapat själv, delvis, som jag tagit med mig från olika föreläsningar … 

Bland annat använder jag en stressmodell där jag beskriver … [vad som händer 

när] det blir för hög stress under för lång tid.” (IP 2) 

 

”Förklarar om stressteori så att de förstår vad som händer i kroppen och att det 

är förväntade reaktioner som de får” (IP 3) 

 

”… och utbildningar där jag är nischad mot stresshantering.” (IP 4) 

 

”Jag har även utbildningar i stresshantering så de lär sig om kroppen och hur 

man ska hantera stressen.” (IP 5) 
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IP 2 och IP 3 beskrev i intervjun betydelsen av ett arbete för att komma tillbaka ur en 

stressproblematik. De båda tar upp att den anställde ska komma tillbaka in i någon form av 

arbete så fort som möjligt, för att sedan trappa upp arbetsmängden. IP 2 poängterade även 

under intervjun att arbetsgivaren har en viktig roll för att kunna hjälpa den anställda tillbaka. 

Båda informanterna nämnde under intervjuerna att tillbakagången till arbetet är ett sätt att 

hjälpa kunderna med hantering av stress. 

 

”… försöker … så fort som möjligt få in dom i någon form av arbete [efter 

sjukskrivning]” (IP 2) 

 

”… man numer ställer högre krav på att sjukskrivna ska snabbare ut i arbetslivet 

igen … Ibland har man en kortare period av sjukskrivning … i början, för att sen 

trappa upp … Det ska inte ske för långsamt.” (IP 3) 

 

”Viktigt att plocka in arbetsgivaren i ett sånt tidigt skede som möjligt, just för att 

kunna hjälpa till med det som behövs på arbetsplatsen.” (IP 2) 

 

En annan metod för att lära sig hantera stress som informant IP 2 beskrev använda sig av var 

att ge kunden olika hemuppgifter där positiva tankar och känslor skulle framhävas. Detta 

berättade informanten gjordes för att minska de negativa tankegångarna som uppstår vid 

stress. 

 

”Hemuppgifterna kan handla om att skriva ner positiva känslor … vad jag har 

omkring mig som är positivt … skriva ner vad jag gjort idag, istället för som de 

oftast gör, vad har jag inte hunnit med idag.” (IP 2) 

 

4.2. Anledningar till användning 

Nedan inräknas kategorierna Upplevda anledningar och Metodernas resultat från analysen. 

 

Upplevda anledningar 

När det kommer till frågan om anledningar till att informanterna använder just de metoder de 

gör svarar alla utom IP 5, att de gör det för att de upptäckt att metoderna fungerar. 
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”Jag har nog kört samma för alla hittills, det har funkat och det är nog därför jag 

har fortsatt med det.” (IP 1) 

 

”Avslappningsövningen använder jag för att jag tycker att den hjälper.” (IP 2) 

 

”Metoderna jag använder är ju inte så ’renodlade’, jag förenar idéer från olika 

håll … Tar olika metoder som fungerar. Jag gör det för att jag har läst och lärt 

mig under tiden, men också genom erfarenhet, vad det är som fungerar.” (IP 3) 

 

”Jag har utbildning i dem, men av erfarenhet har jag även upptäckt att de 

fungerar.” (IP 4) 

 

De två informanterna IP2 och IP 5 tar även upp vetenskapliga bevis på att metoden fungerar 

som ett argument för att de använder just de metoder de gör. 

 

Att ha utbildning i en metod beskrev IP 2 och IP 4 som en annan anledning till att använda 

den. Vidare uppgav IP 1 att en stor anledning till att använda de metoder denne gör beror på 

att de är enkla att sätta in. IP 2 berättade däremot tydliggörande som en anledning till att 

använda metoden att rita och förklara vad som händer i kroppen. 

 

”… har många såna här modellerna som jag ritar … [för] Att försöka tydliggöra 

och göra det förståeligt om varför jag reagerar som jag gör … bra pedagogiskt 

instrument … Bilderna blir väldigt tydliggörande” (IP 2) 

 

Metodernas resultat 

Fyra av informanterna uppgav i kategorin ovan att de använde de utvalda metoderna för att de 

fungerar. Dock ställdes även frågan om hur de upplever resultaten för att på det sättet försöka 

få ut mer om vad de upplever fungerar. Alla informanter utom IP 5 uppgav i sina svar att de 

upplever att metoderna fungerar bra genom att kunderna säger det själva eller att det märks på 

ett eller annat sätt. Informanten IP 5 utvecklade inte sitt svar angående detta utan berättade 

endast att denne uppfattade att metoderna fungerade. 

 

”Tittar man på det de själva skriver i stresstestet … (ett slags mätinstrument som 

man kan påvisa att det har blivit bättre)… så blir det bättre … deras uppfattning 
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blir bättre och bättre, de mår bättre, de har mindre symtom … [men] det är mest 

den muntliga feedbacken jag får egentligen … så kan man se att det hänt massor 

med personen.” (IP 1) 

 

”För det mesta tycker jag att det går bra … märker att personerna går tillbaka 

till arbetet … blivit en förbättring när man följer deras tillfriskning … I de flesta 

fall tycker jag att det går framåt, just vad det gäller stressproblematik.” (IP 2) 

 

”Jag tycker att de [metoderna] fungerar bra … Sjukfrånvarotalen har minskat, 

det förändrade synsättet [tydligheten i krav] bidrar säkert till det.” (IP 3) 

 

”Jag hör av patienterna själva, att de säger att de kan hantera stress bättre nu 

och är mindre spända. När det gäller kroppskännedoms övningarna ser jag 

resultat direkt, genom att de fokuserar bättre och tar till sig lättare.” (IP 4) 

4.3. Anpassning efter kunden 

Kategorin från analysen som räknas upp nedan är Anpassning efter kunden. 

 

Anpassning efter kunden 

Under intervjuernas gång kom det fram flera citat som på olika sätt beskrev att alla 

informanterna anpassar valet av metoder efter kunden.  

 

”Vetskapen om att alla som är stressade inte är lika. Det är ytterst individuellt på 

hur man är och hur man reagerar. Jobba med samma saker fast olika … Det 

beror på hur du är som person och vad du tycker om att göra.” (IP 1) 

 

”Sen så är det ju så olika beroende på vad personerna kommer hit för … Då får 

man på något vis rikta in samtalet åt det hållet.” (IP 2) 

 

”Anpassar samtalet efter problemet. Är problemet på jobbet, läggs fokus på de 

psykosociala arbetsmiljöfaktorerna.” (IP 3) 

 

”Jag gör en individuell bedömning för att se vad som passar just den här 

patienten … viktigt att utgå från individen.” (IP 4) 
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”… det anpassas. Det kan vara olika. Jag tittar på vad som passar personen och 

vad de tycker om att göra. Jag tänker även på vilka kunskaper de har sen innan 

och anpassar nivån efter det.” (IP 5) 

 

4.4. Likheter och skillnader mellan professionerna 

Tabell 2 ger en översikt av vad de olika informanterna svarat i kategorin Specifika metoder att 

använda. Jämfört med de andra informanterna skiljer psykologen, IP 3, sig mer när det gäller 

svaren om specifika stresshanteringsmetoder. Psykologen nämnde inte mindfulness, 

kroppskännedom och qigong, vilket de andra professionerna gjorde, men beskrev istället 

avslappning, motion och medicin. De andra fyra informanterna, förutom psykologen, beskrev 

kroppskännedom som metod att presentera för kunder, medan mindfulness och qigong endast 

uppgavs av några av dem. Det kan även konstateras utifrån tabell 2 att avslappningsmetoder 

är enda specifika stresshanteringsmetoden som alla informanter i denna studie beskrev. 

 

Tabell 2. Översikt av informanternas svar i kategori Specifika metoder att använda. 

 IP 1 

Hälsopedagog 

IP 2 

Beteendevetare 

IP 3 

Psykolog 

IP 4 

Sjukgymnast 

IP 5 

Sjukgymnast 

Avslappning X X X X X 

Mindfulness  X (andra)   X (andra) 

Kroppskännedom X X (andra)  X X 

Massage X     

Qigong    X X 

Motion  X X   

Medicin  X X   

Not. X visar på att metoden beskrevs användas. (andra) visar på att medarbetare använder metoden. 

 

Inom kategorin Specifika metoder att använda är valet av metoder för sjukgymnasterna, IP 4 

och IP 5, lika med undantag för att IP 5 under intervjun beskrev att metoden mindfulness 

presenterades för kunderna. Dock uppgav IP 5 att det inte var denne som själv genomförde 

metoden. Detta resulterar slutligen i att dessa två sjukgymnaster beskrev sig använda sig av 

samma specifika metoder för stresshantering mot sina kunder, när det gäller de metoder de 

utför själva. 
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Om dessa tankebanor utvecklas med de andra informanterna kan det även konstateras att IP 2 

och IP 3 också är lika i sina beskrivningar av användanden av specifika 

stresshanteringsmetoder. De båda beskrev avslappning, motion och medicin som 

stresshanteringsmetoder. IP 2 uppgav även mindfulness och kroppskännedom och nämner att 

dessa metoder utförs av sina medarbetare. Detta medför att beteendevetaren, IP 2, och 

psykologen, IP 3, i denna studie beskriver sig använda sig av samma metoder för 

stresshantering, som de utför själva, för deras kunder. 

 

Vidare kan det konstateras att hälsopedagogen, IP 1, är en aning mer lik sjukgymnasterna, IP 

4 och IP 5, i beskrivning av val av metoder, jämfört med beteendevetaren, IP 2, och 

psykologen, IP 3. Den här likheten gäller om det bortses från metoder som nämnts att 

medarbetare gör. Skillnaden är dock att hälsopedagogen, IP 1, uppger sig använda massage 

medan sjukgymnasterna beskriver användandet av qigong. 

 

Tabell 3 visar en översikt av informanternas svar när det gäller andra verktyg som de 

berättade att de har för att hjälpa kunder med stressproblematik. Alla informanter utom den 

ena sjukgymnasten, IP 5, beskrev att de använder sig av någon form av samtal. Däremot 

berättade den här sjukgymnasten, IP 5, att denne har samarbete med en kollega som använder 

sig av kognitiv beteendeterapi (KBT). Om det bortses från samtal som hjälpmedel är de två 

sjukgymnasterna, IP 4 och IP 5, lika i sina beskrivningar om användanden genom att de båda 

endast beskrev utbildning som ett hjälpmedel. 
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Tabell 3. Översikt av informanternas svar i kategori Andra hjälpmedel vid stresshantering.  

 IP 1 

Hälsopedagog 

IP 2 

Beteendevetare 

IP 3 

Psykolog 

IP 4 

Sjukgymnast 

IP 5 

Sjukgymnast 

Någon form av samtal X (MI) X (KBT) X X X (andra, 

KBT) 

Förklaring/Utbildning  X (förkl.) X (förkl.) X (utbil.) X (utbil.) 

Kartlägga med samtal 

+ test 

 

X 

 

X 

   

Snabbt tillbaka till 

jobb 

  

X 

 

X 

  

Positiva 

tankar/känslor 

  

X 

   

Not. X visar på att metoden beskrevs användas. (andra) visar på att medarbetare använder metoden. (MI), 

(KBT), (förkl.) och (utbil.) visar på att det är de metoderna som uppgavs användas. 

 

Det kan i denna kategori, Andra hjälpmedel vid stresshantering, konstateras att 

beteendevetaren, IP 2, och psykologen, IP 3, även här berättar om liknande användning av 

hjälpmedel för sina kunder. En skillnad som finns är att beteendevetaren under intervjun 

beskrev användande av positiva tankar och känslor samt kartläggning, vilket psykologen inte 

gjorde. Kartläggningssamtal och tester som beskrivit hjälpmedel hade beteendevetaren 

däremot gemensamt med hälsopedagogen, IP 1. 

 

När det kommer till vilka anledningar informanterna uppger sig ha för användandet av de 

olika metoderna finns det en översikt av svaren i tabell 4. Alla informanter, utom IP 5, 

berättade att en anledning till att de använde de metoder de gjorde, var att de upplevde att de 

fungerade. Angående övriga anledningar skilde sig svaren mellan informanterna, men några 

aspekter fanns gemensamt mellan beteendevetaren och de båda sjukgymnasterna. 

Beteendevetaren, IP 2, och den ena sjukgymnasten, IP 5, beskrev båda under intervjun att en 

anledning till användande av metoderna var att de var vetenskapligt bevisade att fungera. 

Beteendevetaren, IP 2, och den första sjukgymnasten, IP 4, berättade att en anledning till att 

de använde de metoder de gjorde hade att göra med att de har utbildning i dem. I stort finns 

det dock inga likheter mellan de olika professionerna när det gäller vad deras upplevda 

anledningar till användandet av en metod är, utöver anledningen majoriteten uppgav när det 

gäller att de upplever att metoderna fungerar. 
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Tabell 4. Översikt av informanternas svar i kategori Upplevda anledningar. 

 IP 1 

Hälsopedagog 

IP 2 

Beteendevetare 

IP 3 

Psykolog 

IP 4 

Sjukgymnast 

IP 5 

Sjukgymnast 

De fungerar X X X X  

Vetenskapligt  X   X 

Utbildning i 

metoden 

  

X 

  

X 

 

Enkla sätta in X     

Tydliggörande  X    

Not. X visar på att anledningen beskrevs användas. 

 

När det gäller kategorin Metodernas resultat skiljer sig inte informanternas svar genom att de 

alla beskrev att de upplever att metoderna fungerar bra. Däremot beskrev informanterna olika 

anledningar till hur det kom sig att de upplever att metoderna fungerar bra. Hälsopedagogen, 

IP 1, och den första sjukgymnasten, IP 4, beskrev båda två att en anledning till att de upplevde 

att metoderna fungerade hade att göra med att kunderna berättade om förbättringar efter 

användande av metoderna. Hälsopedagogen och sjukgymnasten IP 4 uppgav även andra 

anledningar till att de upplevde att metoderna fungerade, dock var dessa anledningar inte 

jämförbara med någon av de andra informanternas svar. Beteendevetaren, IP 2, och 

psykologen, IP 3, hade liknande beskrivningar om deras anledning. De båda berättade om att 

efter att kunderna genomfört metoderna kom de tillbaka till arbetet vilket de beskrev att de tog 

som ett bevis på att metoderna fungerade. Den andra sjukgymnasten, IP 5, hade ingen 

beskrivning om anledningar till upplevelse av fungerande vilket gör att det inte går att jämföra 

med de andra. 

 

I kategorin Anpassning efter kunden uppgav alla informanter att de anpassar metoderna efter 

kunden som behöver hjälp, på vilket sätt de beskrev att de anpassar var olika. 

Hälsopedagogen, IP 1, och de båda sjukgymnasterna, IP 4 och IP 5, hade liknande svar. De 

berättade att sättet de anpassar efter kunden handlar om vad som passar just för kunden och 

vad de tycker om att göra. Sjukgymnasten IP 5, beskrev även att det sker en anpassning efter 

kundens tidigare kunskaper. Beteendevetaren, IP 2, och psykologen, IP 3, har även här 

liknande anpassningssätt. De uppgav båda att de anpassar efter det problem kunden har. 
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Efter denna jämförelse mellan det informanterna beskrivit under intervjuerna kan det i stort 

konstateras att beteendevetaren, IP 2, och psykologen, IP 3, har många gemensamma 

beskrivningar. Även de båda sjukgymnasterna, IP 4 och IP 5, har många liknande 

beskrivningar under sina intervjuer. När det kommer till hälsopedagogen, IP 1, kan det 

konstateras att dennes beskrivningar mest kan jämföras med sjukgymnasternas. 

 

5. Diskussion 

5.1. Huvudresultat 

Denna studie har beskrivit vilka metoder för stresshantering som personal på olika 

företagshälsovårder i Mellansverige upplever att de använder sig av mot sina kunder, samt 

vad de uppfattar anledningen till dessa val är. Den vanligaste angivna metoden var 

avslappning och därefter kroppskännedom. Samtal och förklaringar av kroppens reaktioner på 

stress var även det vanliga verktyg som uppgavs användas för att hjälpa kunder. 

Informanternas angivna anledningar till dessa metoders användning var främst upplevelsen av 

att de fungerar, men vetenskapliga bevis och utbildning i metoden förekom även bland flera 

av dem. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Stresshanteringsmetoder och anledningar till användandet 

Resultatet i denna studie visar på att avslappning är en metod som beskrivs förekomma bland 

samtliga intervjuade personer. Majoriteten beskrev även att en anledning till användandet av 

metoderna var att de fungerade. Detta kan tolkas som att informanterna använder avslappning 

för sina kunder eftersom det fungerar mot stress, vilket forskningen kan bekräfta genom att 

avslappning genererar en lägre upplevd stress (Balk, Chung, Beigi & Brooks, 2009; Nassiri, 

2005; Smith, Hancock, Blake-Mortimer & Eckert, 2007). En informant uppgav även som 

anledning till användandet av metoderna att de var enkla att sätta in. De övriga informanterna 

uppgav inte den här anledningen, men trots det, skulle den kunna vara en orsak till att 

samtliga informanter använder sig av avslappning då det finns färdiga avslappningsövningar 

på marknaden. Mindfulness kan ses som en form av avslappning eller meditation, vilket också 

visat sig fungera för att uppleva livet mer hanterbart och meningsfullt (Dobkin, 2008) som i 
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sig kan kännas som en minskad stress. Mindfulness berättade två av informanterna i den här 

studien var en metod för stresshantering som användes på den företagshälsovård de arbetar på 

men att de själva inte utförde den metoden. 

 

Kroppskännedom var en metod som fyra av de fem informanterna berättade genomfördes på 

den företagshälsovård de arbetade på. Majoriteten av dessa informanter uppgav även att 

metodens fungerande var en anledning till användandet. Att kroppskännedom är en metod 

som fungerar bekräftas av Cederholm & Rönnkvist (2007), som konstaterat att metoden 

fungerar genom att deltagarna i deras undersökning upplevde behandlingen som givande. 

 

Sjukgymnasterna i den här studien beskrev att de använde qigong för att hjälpa kunderna 

hantera stress, och qigong har i forskning visats minska den upplevda stressen (Griffith, 

Hasley, Liu, Severn, Conner & Adler, 2008; Jouper & Hassmén, 2008). Även yoga har genom 

forskning konstaterats minska upplevd stress och ångest (Smith, Hancock, Blake-Mortimer & 

Eckert, 2007; Waelde, Thompson & Gallagher-Thompson, 2004), men ingen informant i 

denna studie berättade att de använde sig av den metoden. En tanke kring att yoga inte uppges 

användas av någon informant skulle kunna vara att forskning kring stresshantering uppdateras 

regelbundet vilket kan göra att ny forskning kring qigong gjort att den metoden kan blivit mer 

populär att använda sig av än yoga. En annan förklaring kan konstateras genom att titta på 

informanternas beskrivna anledningar till användande av metoder. De anledningar som de två 

sjukgymnasterna uppgav var för IP 4 att metoderna fungerar och att denne har utbildning i 

dem, och IP 5’s anledning var att det finns vetenskapliga bevis på att metoderna fungerar. 

Med tanke på dessa anledningar kan det tänkas att de här informanterna använder sig av 

qigong för att de upplever att det fungerar bättre än vad yoga gör.  

 

Två av informanterna i den här studien beskrev motion som någonting viktigt som hela tiden 

förekom som råd till kunder med stressproblematik. Med tanke på motionens effekter när det 

gäller att reducera och skydda mot stress (Blumenthal et al, 2005; Brown, 1991), skulle det 

kunna tänkas att fler av informanterna borde ha angivit motion som en metod för 

stresshantering. Att de inte gjorde det kan ha att göra med att de inte såg det som en metod, 

men det kan också vara så att de inte rekommenderar kunderna att motionera. Som tidigare 

nämnts beskrev sjukgymnasterna användande av qigong, och detta kan på ett sätt ses som en 

motionsform vilket i så fall gör att fyra av de fem informanterna talade om motion som en 

stresshanteringsmetod. 
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En av informanterna berättade att massage var en metod som användes för att minska stressen 

hos kunder, vilket hänger ihop med tidigare forskning som visat på att massage minskar 

ångest (Bost & Wallis, 2006). Dock kan även här tänkas att fler av informanterna borde 

använt sig av den här metoden då den i forskning visats sig mer effektiv för att minska stress 

än vad avslappning gjort (Sharpe, Williams, Granner & Hussey, 2007), och avslappning var 

den metod som alla informanterna beskrev använda sig av.  

 

Samtal som verktyg för att hjälpa kunder med stressproblematik beskrev alla informanter var 

en metod som fanns på de företagshälsovårder de arbetade på, varav fyra av dem berättade att 

de själva använde sig av samtal. Några av informanterna specificerade vilken typ av 

samtalsmetodik som de använde, och beskrev även att anledningen till användandet var att 

metoderna fungerar. En av dem nämnde även anledningen att metoderna var vetenskapligt 

bevisade att fungera. Dessa anledningar till att använda de här metoderna stämmer delvis 

överens med forskning som visat på att Motiverande samtal (MI) är lika effektivt som andra 

alternativ (Lundahl & Burke, 2009) och att Kognitiv beteendeterapi (KBT) visat sig minska 

upplevelsen av stressyndrom och ångest (Bryant, Moulds, Guthrie & Nixon, 2005; Kai-Ching 

Yu, 2006). Metoden kognitiv terapi har även visats förbättra hälsan hos deltagarna när det 

gäller arbetsrelaterad stress (Gardner, Rose, Mason, Tyler & Cushway, 2005).  

 

Ett sätt att hjälpa kunderna med hantering av stress beskrev några informanter var vikten av 

att snabbt få tillbaka personen till arbete. Personer som är sjukrivna har märkbart minde 

socialt stöd (Johnsson, Fornander, Rutqvist & Olsson, 2010), och det sociala stödet från 

medarbetare och arbetsgivare är viktigt för arbetet (Johnsson et al 2010; Karasek & Theorell, 

1990). Socialt stöd är en faktor som påverkar hälsan och högt socialt stöd ger bättre hälsa 

(Karasek & Theorell, 1990), samtidigt minskar även socialt stöd upplevd stress (AbuAlRub, 

2004; Hsun Lin, 2009; Muirhead & Locker, 2008). Detta betyder att en person med ett arbete 

har bättre hälsa och mindre stress, och det gör att de nämnda informanternas försök att få 

tillbaka kunderna till arbete så fort som möjligt ökar kundernas möjligheter att klara av sin 

stressproblematik. 
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5.2.2. Anpassning 

Författaren till den här studien upplever att alla metoder inte passar alla människor och att 

detta medför att, för att få en positiv förändring måste metoden väljas efter individen. I den 

här studien beskrev informanterna att de anpassar stresshanteringen efter personen, vilket gör 

att chansen att få kunden att minska sin stressproblematik antagligen förbättras. Några av 

informanterna beskrev även att de anpassar stresshanteringen efter det problem kunden har, 

och även det ökar troligen chansen att få till en lösning, eftersom det blir lättare att lösa 

problemet när man specifikt går in på problemet. Detta stämmer delvis överens med 

Antonovskys tankar (1991), genom att han skriver om att personligheten påverkar hur du 

hanterar situationer. Detta kan även överföras till att en anpassning av en situation efter en 

person gör det lättare för den personen att hantera situationen eftersom situationen är just 

anpassad. 

 

De flesta informanter i den här studien berättade att de arbetar på individnivå med 

stresshantering, några nämnde även gruppnivå. Beteendevetaren och psykologen var de som 

nämnde ett samarbete med företagen och därigenom hamnar deras arbete även på en 

organisationsnivå. Organisationen och företaget mår ofta bättre om personerna som arbetar 

där mår bra. Dock räcker det ofta inte att endast tänka på individnivå utan ibland behöver det 

göras åtgärder på högre nivåer för att individerna ska få möjlighet till välbefinnande. Några 

exempel på saker som behöver ses över för att få en personal att må bra är krav, kontroll och 

socialt stöd precis som Karasek och Theorells (1990) modell tar upp. Även Levi (2002) tar 

upp liknande aspekter med att stress som finns i arbetet handlar om krav och kontroll på olika 

sätt. Om företagen ser till att även tänka på de här delarna när det gäller personalens hälsa, 

ökar troligen chanserna till att både personalen och företaget mår bättre. Detta resulterar 

slutligen i att hela samhället mår bättre. I slutändan handlar det ändå om att individerna i 

samhället ska må bra för att samhället i sig ska må bra och av den orsaken behöver individer 

få metoder som fungerar för dem, och då alltså anpassas efter dem. 

 

5.2.3. Professionerna 

I jämförelsen mellan de olika professionerna i resultatet ovan konstaterades det att de två 

sjukgymnasterna hade liknande beskrivningar i sina svar. Detta kan tänkas vara ganska 

naturligt då de har liknande utbildningar och arbetsuppgifter. Dock är det inte självklart 

eftersom människor är olika och kan därmed även arbeta olika. Det konstaterades även i 
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resultatet ovan att beteendevetaren och psykologen hade liknande beskrivna arbetssätt, vilket 

skulle kunna ha varit en aning väntat genom att de ofta har liknande arbetsuppgifter. 

 

När det kommer till hälsopedagogens arbetssätt konstaterades det att detta beskrivna arbetssätt 

inte var helt likt någon av de andra men att det var mest likt sjukgymnasternas beskrivna 

arbetssätt. Detta är intressant ur författarens synvinkel då författaren själv utbildar sig till 

hälsopedagog. Dock är det viktigt att vara medveten om att de likheter och skillnader som 

konstaterats i den här studien endast handlar om arbete med stresshantering. Utöver dessa 

arbetsuppgifter kan det tänkas att informanternas arbetssätt skiljer sig på andra sätt. 

 

Det är intressant att se att det finns likheter mellan olika professioner när de arbetar inom 

samma område. Likheterna kanske inte är så underligt egentligen då de alla vill hjälpa kunden 

samtidigt som de genom erfarenhet lärt sig vad som fungerar. Människor är olika men ur ett 

samhällsperspektiv kan det konstateras att vissa metoder fungerar bättre än andra när det 

handlar om att minska stress, bortsett från undantag som alltid finns med. Det är exempelvis 

utifrån det perspektivet som vissa metoder är vetenskapligt bevisade att fungera. Att upptäcka 

likheter och skillnader mellan olika professioner inom samma arbetsområde kan vara 

användbart genom att det ökar förståelse och kunskap om olika arbetssätt. Det ökar även 

förståelse och kunskap om att olika professioner ibland arbetar lika. 

 

5.3. Metoddiskussion 

Intervjuer valdes i den här studien för att få fram utvecklade svar samt för att försöka förstå 

informanternas sätt att resonera. Att ha intervjuer gjorde även att det gick att få fram 

informanternas tankar kring varför de använder de metoder de gör eller på vilket sätt de kan 

tänkas anpassa efter kunderna. Syftet i den här studien var att beskriva informanternas 

upplevelser, och det gjorde att en kvalitativ ansats var den lämpligaste metoden. 

 

Rekryteringen av majoriteten av urvalet gjordes via efterfrågningar. Denna rekryteringsmetod 

kan gjort att urvalet blivit lite snedfördelat genom att författaren själv valde ut vilka 

företagshälsovårder som kontaktades. En av informanterna rekryterades även genom en redan 

befintlig kontakt vilket kan ha påverkat intervjun och därmed svaren. Denna kontakt var 

emellertid inte nära eller privat vilket minskar den påverkan som kan ha gjorts. 
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Den här studien handlade om personers upplevelser vilket gör att det inte går att överföra 

resultatet på andra personer. Överförbarheten minskas också av att det i denna studie ingår en 

övervägande del kvinnor. Det har i studien inte tagits hänsyn till genus, men den faktorn 

skulle kunna utgöra en skillnad mellan svar. Om det ligger till på det viset skulle en 

överföring av resultaten från den här studien på en manlig population kunna bli missvisande. 

Informanterna i denne studie hade olika antal år i yrket, vilket även det säkerligen kan 

påverka deras svar. Av den anledningen kan en överföring av resultatet på andra personer 

även här troligen bli missvisande. Antalet intervjupersoner är litet i denna studie, och även det 

minskar överföringsmöjligheterna. Någonting som den här studiens resultat däremot kan ge 

en bild av är vilka metoder för stresshantering som används på företagshälsovårder i dag. Här 

måste emellertid tankarna finnas på att det kommer ny forskning och nya metoder 

kontinuerligt vilket gör att stresshantering måste ses ur ett tidsperspektiv. 

 

Den mest förekomna anledningen informanterna uppgav att de hade för att använda de 

metoder de gjorde var, som nämnts tidigare, att de upplevde att metoderna fungerade. IP 5 var 

den enda av informanterna att inte uppge den anledningen, utan förklarade istället att 

vetenskapliga bevis var motivet. Dessa två olika anledningar påminner om varandra genom att 

de båda handlar om att metoderna fungerar, utifrån egna upplevda erfarenheter eller bevis 

genom vetenskapen. Skälet till att dessa anledningar var uppdelade i den här studien var för 

att tydliggöra skillnaderna i svaren, oavsett om informanterna menade samma sak eller inte. 

 

Reliabilitet handlar om att forskaren för en studie måste visa för dem som ska läsa resultaten 

att studien är tillförlitlig, detta gäller främst data och analyser (Trost, 1997). Analysen av en 

intervju kan bli olika beroende på vem som utför analysen, eftersom tolkningen av samma 

data kan bli olika (Backman, 1998). Detta medför att tolkningen som gjorts i denna studie 

skulle kunna göras annorlunda av en annan person. Detta behöver dock inte betyda att den här 

studiens resultat inte är tillförlitligt, utan det handlar mer om att formuleringar och sättet 

informationen kommer fram på blir olika. Som exempel kan sägas att antalet kategorier i 

analysen och namnen på dessa troligen blir annorlunda om en annan person skulle utföra 

analysen i den här studien. Dock kommer antagligen samma information fram ändå.  

 

Ett sätt att visa på om en studie är tillförlitlig är att se hur mycket resultaten skiljer sig mellan 

olika mätningar. I en semistrukturerad intervju styr informanten en stor del av det som 

kommer fram vilket gör att olika saker kommer fram vid olika tillfällen, vilket också gör att 
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reliabiliteten automatiskt blir en aning lägre. Om olika personer skulle utföra en intervju 

skulle även det medföra att olika aspekter kommer fram eftersom olika intervjuare ställer 

olika följdfrågor. Dock har informanterna ett arbetssätt de berättar om och i slutändan blir det 

troligen liknande företeelser som kommer fram.  

 

Inför intervjuerna i den här studien gjordes det ingen pilotstudie för att testa frågorna. Detta 

kan ses som någonting negativt eftersom frågorna då inte är testade. Det ska dock påpekas att 

flera personer läst igenom frågorna för att på det sättet försäkra att de är förståliga. 

Anledningen till att ingen pilotstudie utfördes var för att intervjuformen var semistrukturerad 

vilket gör, som nämndes ovan, att intervjun styrs mycket av den som intervjuas. När en 

intervju styrs mycket av den som intervjuas gör det att intervjuerna ser olika ut, och det gör att 

en pilotstudie inte skulle vara till lika stor hjälp. 

 

Trovärdighet handlar om ifall frågan mäter det den är avsedd att mäta, och när det gäller 

kvalitativa intervjuer handlar det om att ta reda på vad den intervjuade menar med det som 

sagts (Trost, 1997). För att kontrollera vad informanterna menade genomfördes följdfrågor, 

samtidigt fick även informanten läsa transkriberingen av intervjun för att på det sättet 

upptäcka missförstånd. En av informanterna ändrade detaljer i formuleringar och la till någon 

aspekt. De andra informanterna godkände transkriberingarna utan tillägg eller 

omformuleringar. Denna ändring i transkriberingen som en av informanterna gjorde gav inga 

större avvikelser, vilket antagligen inte gjorde att resultatet påverkades i någon större 

utsträckning. 

 

Att kontrollera att en fråga mäter det den avser att mäta handlar mycket om formuleringen. 

När en undersökning görs på egen hand kan det hända att författaren missar sådant som rätt 

formuleringar. Att handledaren i den här studien tittade igenom frågorna kan troligen ha 

minskat detta fel, vilket kan medföra en högre trovärdighet genom att frågorna i större 

utsträckning mäter det de är avsedda att mäta. 

 

Att ha en intervjuguide kan öka trovärdigheten genom att intervjun utgår från den och då finns 

det en större chans att mäta det som avses. Då alla intervjuer hade samma intervjuguide att 

utgå från ökade även möjligheterna till att mäta likheter och skillnader mellan informanterna, 

eftersom alla fick samma frågor. 
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Bandinspelningar valdes i den här studien att göras av anledningen att fokuset då kan vara på 

informanten, vilket bekräftas av Gillham (2008). De två sista intervjuerna skedde däremot via 

telefon där det av tekniska skäl inte blev några bandinspelningar. En skillnad som då uppstod 

mellan intervjuerna var att de första tre blev transkriberade utifrån informanternas egna ord 

medan telefonintervjuerna transkriberas utifrån anteckningar under intervjun. Detta 

resulterade i att citaten från telefonintervjuerna inte var ordagranna. Dock ska det påpekas att 

informanterna från dessa intervjuer har tagit del av transkriberingarna och därmed godkänt 

dess innehåll vilket kan tolkas som att det ändå kan användas som citat. De bandinspelningar 

som gjordes innehöll mummel, brus och annat bakgrundsljud vilket gjorde att 

transkriberingarna inte i alla skeden blev ordagrant avskrivna från det informanterna sa. Även 

här kan dock påpekas att dessa informanter tagit del av dessa transkriberingar och godkänt 

dem. 

 

De bandinspelningar som gjorts ökar trovärdigheten för analysen eftersom det är 

informanternas ord och inte författarens egna omskrivningar som då kommer fram. När dessa 

transkriberingar sedan analyseras är det informanternas ord som analyseras, vilket är det som 

avses. Trovärdigheten blir däremot en aning lägre vid telefonintervjuerna, eftersom de 

innehåller mer omskrivningar av författaren.  

 

En forskningsrapports trovärdighet påverkas av hur riktigt intervjuerna återberättas (Gillham, 

2008), och genom att det är första gången författaren genomför en innehållsanalys kan 

trovärdigheten ha påverkats. Någonting som kan underlättat analysen kan varit 

transkriberingarna, vilket gjorde det lätt att kunna gå tillbaka ifall någonting behövde 

kontrolleras. Detta kan gjort att trovärdigheten inte påverkades i stor utsträckning när det 

gäller analysen. 

 

Någonting som stärker trovärdigheten i den här studien är att det i resultatet ingår citat från 

intervjuerna. Dessa citat gör det möjligt för läsaren att själv se vad som sagts av 

informanterna, vilket gör att läsaren kan se vad tolkningarna har sitt ursprung i. Dessa citat 

kan även vara intressanta att ta del av för läsaren, genom att de ger en mer verklighetsbaserad 

bild av intervjuerna samtidigt som de underlättar förståelse för hur stresshantering går till på 

en företagshälsovård. 
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En risk när intervjuer görs är att informanten svarar det denne tror att intervjuaren vill höra 

eller vad denne tror är acceptabla svar, vilket kallas socialt önskvärt bias (Ciliska, Cullum & 

Dicenso, 1999). Om detta sker kan resultaten bli missvisande eftersom de inte är 

sanningsenliga, vilket även betyder att trovärdigheten minskar. Ett sätt Ciliska et al (1999) 

skriver kan minska eller ta bort det här är att ha intervjun i en privat miljö samtidigt som 

försöksledaren garanterar att svaren hålls konfidentiella. I den här studien hölls intervjuerna 

på respektive informants arbetsplats vilket troligen är en plats de känner sig trygga på. 

Telefonintervjuerna hölls på överenskommen tid vilket gjorde att informanterna hade 

möjlighet att välja en privat miljö. Informanterna blev informerade om att det som sades 

skulle hållas konfidentiellt. Dessa åtaganden gjorde förhoppningsvis att socialt önskvärt bias 

minimerades. 

 

Förutom fundering kring att socialt önskvärt bias kan förekomma under en intervju kan det 

även tänkas att informanterna glömmer bort vissa aspekter eller faktorer. Det behöver därför 

finnas i åtanke att informanterna i den här studien kan komma att använda andra metoder än 

vad som beskrivits under intervjuerna. Dock fick informanterna möjligheten att lägga till 

information efter intervjun genom att de tog del av transkriberingen. Detta ökar chansen till 

att större delen av informanternas arbetssätt inkluderats i den här studien, och därmed ökar 

också studiens trovärdighet. 

 

Någonting som skulle kunna ha setts som ett problem vad gäller trovärdighet i denna studie 

var att informanten kanske inte svarade vilka metoder som användes i praktiken utan endast 

de metoder de trodde att de använde. Detta problem försvann dock i denna studie då syftet var 

att undersöka vilka metoder de upplevde att de använde sig av och då alltså inte nödvändigtvis 

vilka metoder de faktiskt använde. På detta sätt stärktes trovärdigheten. Någonting annat som 

stärkte trovärdigheten i denna studie var att frågorna om vilka metoder som användes på 

företagshälsovården ställdes direkt till dem som använde metoderna och inte till någon 

överordnad som kunde berätta vilka metoder han/hon trodde att de anställda brukade använda 

mot kunderna. Det ger troligen en mer riktig bild av vilka metoder som används. 

 

5.4. Fortsatt forskning 

Utifrån resultaten i denna studie vore det intressant att fråga andra professioner på en 

företagshälsovård, exempelvis hälsoutvecklare, om vad de upplever att de använder för 
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metoder för stresshantering. Det skulle även vara intressant att vidare undersöka skillnader 

och likheter mellan olika professioner, utifrån ett större urval. 

 

Ett annat forskningsområde som skulle vara intressant att undersöka är hur tiden i yrket 

påverkar valet av och anledningarna till valen av stresshanteringsmetoder. Att då titta på om 

det finns likheter och skillnader på hur lång tid personen varit i yrket, men också vilka likheter 

och skillnaderna är. Förutom likheter och skillnader när det gäller tid i yrket skulle det även 

vara intressant att titta på genus och hur och om det påverkar. 

 

Det vore också intressant att undersöka kundernas syn på vilka metoder som används och 

vilka metoder de upplever fungerar, för att på så sätt kunna se hur uppfattningen av de 

använda metoderna ser ut. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Berätta kort om dina arbetsuppgifter. Tid i yrket, ålder. 

 

Vilka metoder för stresshantering använder Du Dig av med Dina kunder? 

På vilket sätt använder Du den metoden? Gör själv eller hänvisar vidare till annan? 

 

Hur kommer det sig att Du använder just den/de metoderna? Avsikt/syfte. 

 Får alla kunder samma erbjudande om denna metod? Varför/varför inte? 

 

Var har Du lärt Dig den/de metoderna? I vilket sammanhang? 

 

Hur uppfattar Du resultaten av den/de metoderna? Hur verkar det fungera? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Caroline Eklund och är en student som läser det tredje och sista året på 

Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Just nu genomför jag mitt 

examensarbete där jag har som syfte att undersöka vilka metoder för stresshantering personal 

på olika företagshälsovårder upplever att de använder sig av för att hjälpa kunder med 

stressrelaterade problem, samt vad deras egen uppfattning av anledningen är till den/de valda 

metoderna. 

 

För att få svar på detta vill jag intervjua Dig om vilka stresshanteringsmetoder Du använder 

Dig av mot Dina kunder. Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt, vilket även betyder att 

Du kan välja att avbryta Ditt deltagande när som helst under processen. Din identitet kommer 

att hållas anonym. Tiden för intervjun beräknas till ca 45 minuter. 

 

För att underlätta analys av intervjun kommer den att bandas. Denna inspelning kommer 

endast att användas för examensarbetet, och ingen utom jag själv kommer ha tillgång till den. 

Bandet med inspelningen kommer efter att examensarbetet är klart att förstöras för att på så 

sätt bevara informationen konfidentiell. 

 

Resultatet av studien kommer att presenteras i min examensuppsats. Denna uppsats kommer 

att publiceras på biblioteksuppsatsdatabasen Diva på Högskolan i Gävle samt på hemsidan 

www.uppsatser.se. Examensarbetet beräknas vara klart till sommaren 2010. 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Har Du frågor eller synpunkter, hör gärna av Dig. 

 

Vänliga hälsningar, 

Caroline Eklund 

Tel. xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxx@xxxxx 


