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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga stress och aktivitetsobalans i den 

psykosociala arbetsmiljön samt hur arbetsterapi kan bidra till att förebygga stress och 

aktivitetsobalans i den psykosociala arbetsmiljön. Metoden som använts är litteraturstudie. 

Utifrån studiens syfte har 20 artiklar har sökts fram i databasen Cinahl som ingår i resultatet. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara “peer reviewed” och publicerade mellan år 

2000-2015 samt skrivna på engelska.  

 

Artiklarna analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultatet redovisas i två huvudkategorier; 

”Subjektivt upplevd hälsa” och ”Att känna tillfredsställelse med livet” med två övergripande 

teman; risk- och friskfaktorer. Det finns riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kan 

leda till stress och aktivitetsobalans, men även situationen utanför arbetet påverkar. Många 

människor upplever höga arbetskrav, dåligt stöd i arbetet och låg delaktighet samt kontroll av sin 

arbetssituation, vilka ofta är faktorer som orsakar stress. Då privat- och arbetslivet är relaterade 

till varandra uppnåddes aktivitetsbalans genom förändring av aktivitetsmönster utifrån den 

arbetsterapeutiska metoden Vardagsrevidering, som tar hänsyn till hela människan och är en 

friskfaktor. Genom att ha kontroll på arbetet och genomföra meningsfulla arbetsuppgifter, 

hälsosamt ledarskap, ha en allmän tillfredsställelse med vardagliga aktiviteter och ha balans 

mellan aktiviteterna minskade stressen och ses som friskfaktorer.  

  

Nyckelbegrepp 

Aktivitetsbalans, aktivitetsmönster, arbete, arbetsterapi, litteraturstudie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

Summary 

Stress and occupational imbalance in the psychosocial work environment 

- from an occupational therapy perspective. 

  

Many people experience high job demands, low support at work, low participation and control of 

their work situation, which are often factors that cause stress. The purpose of this literature 

review was to identify stress and occupational imbalance in the psychosocial work environment 

and how occupational therapy can contribute to prevent stress and occupational imbalance in the 

psyschosocial work environment. Method used is literature review. Based on the study’s 

purpose, 20 articles have been searched in the database Cinahl and are included in the result. 

Inclusion criteria for the selection of articles was “peer reviewed” and published between year 

2000-2015 and written in english.  

  

The articles were analyzed on the basis of a content analysis. The categories that were 

formulated was "Subjectively perceived health" and "To feel satisfaction with life" with two 

overall themes; risk- and healthfactors. There are riskfactors in the psychosocial work 

environment that often are influential factors for stress and occupational imbalance, but the 

situations of everyday life are also influential factors. As work and private life are related to each 

other occupational balance was achieved by changing the pattern of activities through the 

occupational therapy method Redesigning Daily Occupations (ReDO), which takes the whole 

person into account and is a health factor. By having control at work and perform meaningful 

activities, healthy leadership, having a general satisfaction with everyday activities and a balance 

between activities stress was decreased and is seen as healthfactors.  
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Literature review, occupational balance, occupational pattern, occupational therapy, work. 
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Inledning 

Att arbeta är en stor del av människors vardag. Arbete är något som i grunden är viktigt och 

tillfredsställande för människor, men det kan också skapa ohälsa (Lennéer & Thylefors, 2005). 

Unionens Arbetsmiljöbarometer (2014) visar att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än 

någonsin och att det är arbetsrelaterad stress som är en av de största orsakerna till detta. För höga 

arbetskrav, stor tidspress och obalans mellan arbete och fritid är vanliga faktorer som skapar 

stress (The Committee of Senior Labour Inspectors [SLIC], 2012). 

  

Aktivitetsobalans kan leda till stress, vilket i sin tur ofta påverkar människans arbetsförmåga. Att 

inte kunna arbeta och vara del av en gemenskap samt ha rutiner, vanor och struktur i vardagen 

kan leda till ohälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Det finns flera faktorer att bejaka för att skapa 

en arbetsmiljö som främjar människors hälsa. Exempelvis tydligt uttalade arbetsuppgifter, god 

stämning bland de anställda, delaktighet i arbetet, socialt stöd och uppmuntran från chefen, 

rimliga arbetskrav samt balans mellan arbete och fritid (Angelöw, 2002). 

  

Lika viktigt som det är att uppleva hälsa i livet som helhet, är det viktigt att uppleva det på sitt 

arbete som är en stor del av vardagen (Angelöw, 2002). Det generella målet med arbetsterapi är 

att främja individers möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål, 

behov och i förhållande till omgivningens krav (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). År 

2014 var det 24% av Sveriges sysselsatta befolkning som upplevt besvär på grund arbetet, där 

stress är den vanligaste orsaken (Arbetsmiljöverket, 2014). Det tyder på en konflikt mellan 

individers behov för att kunna leva ett värdefullt liv kontra kraven som omgivningen ställer, och 

framförallt kraven på arbetet. 

  

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] (2015) uttalade i ett pressmeddelande att 

arbetsterapeuter har en stor utmaning i att forska och arbeta kring psykosocial arbetsmiljö, stress 

och balans i livet. Behovet att kartlägga stress och aktivitetsobalans ur ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv är därför relevant, samt belysa hur ett kliniskt förebyggande arbete kan utformas. 
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Bakgrund 

En stor andel personer upplever höga arbetskrav, lågt inflytande och kontroll av sin 

arbetssituation samt stöd i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2009). Forskning visar att ovannämnda 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer har samband med stress (Folkhälsomyndigheten, 2013). Stress 

är kroppens naturliga reaktion på externa påfrestningar och kan leda till ohälsa vid en längre 

exponering (Åsberg & Mårtensson, 2009). Arbetsmiljön består av allt som finns runtomkring 

individen på arbetet. Psykosocial arbetsmiljö definieras som samspelet mellan individ och miljö 

(Lennéer & Thylefors, 2005; Holmström & Ohlsson, 2014). Miljön i denna kontext är de 

faktorer på arbetet som ställer krav på en individs mentala resurser och alla individer är unika 

och har olika förmåga att hantera dessa påfrestningar. Konkreta saker som kan påverka mentala 

resurser negativt och skapa stress är exempelvis höga arbetskrav, hög arbetsbelastning, dåliga 

anställningsförhållanden och långa arbetstider. Det kan även vara ständiga omorganiseringar i 

företaget, dåligt socialt stöd och gemenskap, oklarhet gällande arbetsuppgifter och inskränkta 

möjligheter till delaktighet och inflytande över sin arbetssituation (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013; Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010). 

  

Var fjärde arbetande person i Sverige har upplevt besvär som är jobbrelaterat de senaste 12 

månaderna. Den största faktorn uppges vara stress, och den grundar sig allt oftare i den 

psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2014). Arbetsterapeuter har ett yrkesansvar för 

individer och grupper som löper risk att utveckla ohälsa (Nilsson & Townsend, 2010). Att 

identifiera faktorer som skapar stress och också fokusera på hälsofrämjande element har i en 

studie visat sig vara effektivt för att skydda de anställda mot stress och dess symptom (Page., 

Milner, Martin, Turrell, Giles-Corti & Lamontagne, 2014). Kärnan i arbetsterapi är att hälsa 

skapas genom aktivitet, och en arbetsterapeuts yrkesansvar är bland annat att förebygga risker 

som kan hindra människors förmåga till aktivitet och delaktighet (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, [FSA] 2012). I dagens samhälle är stress och aktivitetsobalans i den 

psykosociala arbetsmiljön en glasklar risk som ökar, och ett förebyggande arbete måste påbörjas 

(Arbetsmiljöverket, 2014). 

  

Hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv skapas genom “doing”, “being” och “becoming” 

(Wilcock, 2006). Doing är alla aktiviteter en människa utför i vardagen, och det är viktigt att det 

finns en balans mellan olika sorters aktiviteter. Exempelvis balans mellan arbete och fritid, men 

också balans i aktiviteterna som utförs på arbetet (Wilcock, 2006). Arbetsterapeuter kan 

möjliggöra för individer att åstadkomma ett bättre välbefinnande genom “doing” (Taylor, 2003). 

Being belyser vikten av att de olika aktiviteterna ger mening, syfte och tillhörighet till 

människan. Becoming handlar om att människan alltid strävar efter att utvecklas. Det är viktigt 

att miljön som människor vistas i stödjer detta, bland annat på arbetet (Wilcock, 2006). 

 

En faktor som kan utlösa stress är aktivitetsobalans, som beskriver en individs upplevelse av sitt 

aktivitetsmönster där hälsa och livskvalitet äventyras på grund av över- eller underaktivitet 
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(Wilcock & Hocking, 2015). Aktivitetsobalans beskrivs även som en konflikt mellan arbete och 

fritid, där det finns för många aktiviteter att göra under en alltför kort tid (Wilcock & Hocking, 

2015). Obalans uppstår när människor är stressade eller missnöjda med hur mycket tid de 

spenderar på olika aktiviteter (Matuska, 2012) och detta kan leda till stressrelaterad ohälsa. 

Stress är en vanlig komponent i aktivitetsobalans och stör aktivitetsmönstret i en människas liv 

(Wilcock & Hocking, 2015). 

  

Aktivitetsbalans däremot, belyser individens subjektiva upplevelse av att ha rätt mängd 

aktiviteter och variation mellan aktiviteterna. Aktivitetsbalans är viktigt för välbefinnande och 

hälsa (Erlandsson & Persson, 2014; Håkansson & Ahlborg, 2010; Wagman, Håkansson & 

Björklund, 2012; Wilcock & Hocking, 2015). Flera studier visar ett samband mellan 

aktivitetsbalans, hälsa och välbefinnande (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006; Stamm, 

Lovelock, Stew, Nell, Smolen, Machold et al., 2009; Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson 

& Falkmer, 2011). 

  

Value, Meaning and Occupations Model [ValMO] (Erlandsson & Persson, 2014), en teoretisk 

begreppsmodell som uppmärksammar betydelsen av att ha balans mellan alla vardagens 

aktiviteter, där arbete är en stor aktivitet att ta hänsyn och förhålla sig till. ValMO-modellens 

fokus ligger på aktivitetsutförande, aktivitetsmönster och meningsfullhet i förhållande till 

aktivitetsbalans. Upplevelsen av balans, meningsfullhet, hälsa och välbefinnande påverkas av 

vilket värde individen sätter på aktiviteten. Modellen kan med fördel användas av 

arbetsterapeuter i syfte att förhindra och förebygga aktivitetsobalans och stress. Utifrån ValMO-

modellen kan arbetsterapeuter utreda och analysera diverse faktorer i individens vardag som 

påverkar hälsan (Erlandsson & Persson, 2014). 

  

Siffran för sjukskrivningar på grund av stress i arbetet kostar samhället stora summor pengar 

varje år och bidrar till förlorad produktivitet och sämre folkhälsa (Regeringen, 2002; Nielsen, 

Rugulies, Smith & Hansen, Christensen & Kristensen, 2006). Stress i den psykosociala 

arbetsmiljön som pågår under för lång tid och utan återhämtning för individen skapar ohälsa. Det 

kan bland annat ge psykiska symptom som depression, ångest och apati (Angelöw, 2002; 

Theorell, 2012). Studier visar att människor är mer benägna att sjukskriva sig de arbetsdagar som  

skulle vara stressfyllda (Hjarsbech, Christensen, Andersen, Borg, Aust & Rugulies, 2013; Hultin, 

Hallqvist, Alexanderson, Johansson, Lindholm, Lundberg & Möller, 2011). Hur stress och 

arbetsbelastning upplevs av människor är olika från person till person (Lennéer & Thylefors, 

2005). Psykosociala faktorer på arbetsplatsen kan påverka välbefinnandet negativt och leda till 

psykiskt lidande (Bonde, 2008), och det finns evidens för att en skadlig psykosocial arbetsmiljö 

ökar sjukfrånvaron (Nielsen, Rugulies, Smith & Hansen, Christensen & Kristensen, 2006). Vad 

som bestämmer huruvida en individ trivs på arbetet är dennes upplevelse och värdering av hela 

sin arbetssituation, men att känna tillfredsställelse, hanterbarhet och meningsfullhet på 

arbetsplatsen är viktiga faktorer (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 
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Många människor önskar en livsstilsförändring av något slag, till exempel omorganisera sina 

dagliga aktiviteter och arbetsdagar, för att minska och förebygga stress (Erlandsson, 2012). Ett 

förebyggande arbete som påbörjas i tid, i syfte att främja den psykosociala arbetsmiljön och de 

anställdas hälsa är till stor nytta för samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Kostnader för 

långtidssjukskrivningar och belastning på hälso- och sjukvården skulle då minska (Regeringen, 

2002). Förbättring av den psykosociala arbetsmiljön kan även minska risken för framtida 

psykiska problem och förbättra produktiviteten på arbetsplatsen (Sanderson, Nicholson, Graves, 

Tilse, & Oldenburg, 2008). 

  

  

 Syfte 

Syftet var att kartlägga stress och aktivitetsobalans i den psykosociala arbetsmiljön samt hur 

arbetsterapi kan bidra till att förebygga stress och aktivitetsobalans i den psykosociala 

arbetsmiljön. 

  

 

Material & metod 

För att besvara frågeställningen i denna kandidatuppsats har en kvalitativ ansats i form av en 

systematisk litteraturstudie valts som metod. Det är ett strukturerat tillvägagångssätt för att 

sammanställa relevant kunskap inom det område studiens syfte avser (Forsberg & Wengström, 

2013). 

  

Datainsamling & urval 

Vid genomförandet av den systematiska litteraturstudien har arbetet utförts i strukturerade steg. 

Första steget var att identifiera ett problemområde. Utifrån problemområdet har ett syfte 

formulerats (Forsberg & Wengström, 2013). Det har besvarats med hjälp av strukturerade 

sökningar via databasen CINAHL, vilken är relevant för denna litteraturstudie eftersom den 

innehåller vetenskapliga artiklar om arbetsterapi, arbetsmiljö, hälso- och sjukvård, vilka berör 

denna studies kliniska frågeställning. Inklusionskriterierna var artiklar publicerade från år 2000 

till år 2015, för att få fram aktuell forskning, men ändå sträva efter att inte begränsa sökningen 

för mycket. Vidare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på engelska och “peer 

reviewed” (Forsberg & Wengström, 2013; Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån syftet har relevanta 

nyckelbegrepp och sökord identifierats för att kunna genomföra artikelsökningar. Sökord som 

användes var: everyday life,health factors, health promot*, occupational balance, occupational 

health, occupational imbalance, occupational therapy, occupational value, prevent*, 

psychosocial factors, psychological well-being, work*, work environment, work rehabilitation, 

workplace och stress. Sökningsprocessen dokumenterades i ett protokoll (se bilaga 1). 

Trunkering av vissa sökord användes för att få ett bredare urval av artiklar med olika böjningar 

av samma ord. Även booleska sökordet ”AND” användes för att avgränsa sökresultatet till ett 
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mer relevant och specifikt resultat (Friberg, 2012). Sökningarna som gjordes genererade fram ett 

stort antal artiklar. 

 

Databearbetning 

Vid första urvalet lästes artiklarnas titlar för att få en uppfattning av området. De artiklar som 

utifrån titeln verkade relevanta sparades (Friberg, 2012). Nästa steg var att granska titlarna och 

deras abstrakt för att se om de var väsentliga att läsas i sin helhet. Totalt lästes 24 artiklar i sin 

helhet och detta redovisas i ett flödesschema (se bilaga 2). Till resultatet har 17 artiklar hittats 

genom sökorden och tre artiklar genom snowballing, som är en urvalsmetod där andra artiklar 

hittas inom samma ämnesområde utifrån redan inkluderade artiklars referenslista (Graneheim & 

Lundman, 2004). Insamlad data har bearbetats genom innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004), som är en analysmetod där textens innehåll analyseras (se tabell 1). Första steget gjordes 

genom att läsa igenom varje artikel ett flertal gånger för att få en känsla för vad innehållet är. Det 

som var relevant utifrån litteraturstudiens syfte markerades med överstrykningspenna för att ge 

en överblick av essensen i innehållet. Därefter gjordes en kort sammanställning av varje artikels 

innehåll och resultat. Sedan identifierades meningsbärande enheter i varje artikel och utifrån 

dessa skapades kondenserade meningsenheter för att identifiera mönster, likheter och/eller 

skillnader och se hur artiklarna relaterar till varandra. Dessa sammanfattades till subkategorier 

och mynnade sedan ut till två huvudkategorier. Därefter skapades två övergripande teman (frisk- 

och riskfaktorer) som tydliggör framkommen data. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Huvudkategori  Tema 

Många faktorer 

påverkar en individs 

hälsa och den 

viktigaste 

hälsofrämjande 

komponenten är 

aktivitetsbalans som 

har starkast samband 

med upplevd 

tillfredställelse med 

livet, hälsa och 

välbefinnande  

Den viktigaste 

komponenten för 

upplevd hälsa är 

aktivitetsbalans 

Aktivitetsbalans & 

aktivitetsmönster 

Att känna 

tillfredsställelse med 

livet 

 Friskfaktor 
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Etiska överväganden 

Ett protokoll för etisk egengranskning vid examensarbete har fyllts i. Även de vetenskapliga 

artiklarna som inkluderats i litteraturstudiens resultat har granskats för att bland annat identifiera 

om studierna har blivit godkända av en forskningsetisk kommitté. Detta för att säkerställa att 

studierna följt etiska riktlinjer, där deltagarna fått information kring studiens syfte och att 

uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte samt att 

deltagarna har fått delta frivilligt och avbryta sitt deltagande i studien när som helst 

(Vetenskapsrådet, u.å.). I fem av totalt 20 artiklar framgår det dock inte om studierna blivit 

granskade och godkända av en forskningsetisk kommitté (se bilaga 3). 
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Resultat 

Vid analys av artiklarna framkom flera upplevelser och känslor hos yrkesverksamma gällande 

stress, psykosocial arbetsmiljö, aktivitetsobalans och vardagens aktiviteter. Resultatet visade 

olika faktorer både i den psykosociala arbetsmiljön och i vardagen, som utgör en risk för stress 

och aktivitetsobalans. Likaså visade resultatet på hälsofrämjande faktorer, vilka kan leda till 

aktivitetsbalans och minskad stress. Utifrån innehållsanalysen identifieras därför två teman; risk- 

och friskfaktorer samt två huvudkategorier; subjektivt upplevd hälsa och att känna 

tillfredställelse med livet. Den första huvudkategorin utformades utifrån två subkategorier; 

psykosocial arbetsmiljö & stress och hanterbarhet. Den andra huvudkategorin tog form utifrån 

subkategorierna aktivitetsbalans & aktivitetsmönster, delaktighet och meningsfullhet & 

aktivitetsvärde. Subkategorierna som framkom belyser olika faktorer som påverkar upplevelsen 

av tillfredställelse med livet och subjektivt upplevd hälsa. En översikt av tema och kategorier 

presenteras i Tabell 2 och Tabell 3.  

 

 

        Tabell 2. Subkategorier, huvudkategorier och tema som framkom i analysen. 
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        Tabell 3. Subkategorier, huvudkategorier och tema som framkom i analysen 

 

 

Subjektivt upplevd hälsa 

Riskfaktorer 

Psykosocial arbetsmiljö & stress 

Otrygghet på arbetet, psykologiska krav och bristande socialt stöd på arbetsplatsen är 

psykosociala faktorer som påverkar utveckling av ohälsa (Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg, 

& Jensen, 2009). Ledarskapet på ett företag har en stor påverkan i den psykosociala arbetsmiljön 

och därmed människors hälsa. Orättvisa chefer som inte uppmuntrar och stöttar ökar risken för 

de anställda att drabbas av ohälsa. Likaså är för höga krav på arbetet en faktor som är ohälsosam 

(Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg & Jensen, 2009; Schmidt, Loerbroks, Herr, Litaker, 

Wilson, Kastner & Fischer, 2014).  

 

Friskfaktorer 
Psykosocial arbetsmiljö & stress 

Det finns många faktorer som spelar en viktig roll för att skapa en hälsosam arbetsmiljö och 

mycket återfinns i den psykosociala arbetsmiljön. Indikatorer på en hälsosam arbetsmiljö är 

enligt de anställda bland annat; samarbete/teamwork, utveckling för individen, igenkännande, 

delaktighet, positivitet, stresshantering, tillgänglig och rättvis chef, autonomitet, möjliggörande, 

lämplig personal och säkert fysiskt arbete (Lindberg & Vingård, 2012; Berg,  Alavinia,  Bredt,  

Lindeboom,  Elders, & Burdorf, 2008). Chefer ska fungera som motivatörer, möjliggöra 

teamkänsla bland de anställda, vara lyhörda för de anställdas behov och skapa en tydlig vision 

för verksamheten och de anställda (Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg & Jensen, 2009; 

Schmidt, Loerbroks, Herr, Litaker, Wilson, Kastner & Fischer, 2014). Ett funktionellt ledarskap 

som respekterar, lyssnar på de anställda och är inte rädd för att ta itu med konflikter samt ger 

möjlighet för de anställda att vidareutbilda sig är indikatorer på en god arbetsmiljö (Arwedson, 

Roos, & Björklund, 2007). 
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Genom att vara optimistisk, positiv och ge stöd till sina kollegor kan stress motverkas, och det 

handlar om att lyfta varandras styrkor och positiva förmågor på arbetsplatsen. Individer som 

själva praktiserade detta i arbetet kände sig också mindre stressade och det skyddade dem mot 

stress (Page, Milner, Turrell, Giles-Corti & LaMontagne, 2014). Ett individuellt ansvar så som 

att vara intresserad och engagerad i sitt arbete bidrar till en hälsosam arbetsplats. Upplevd hälsa 

börjar med individen själv och dennes situation utanför arbetsplatsen (Arwedson, Roos, & 

Björklund, 2007). Den starkaste påverkansfaktorn för god subjektiv hälsa hos kvinnor är låg 

stress utanför arbetsplatsen och för män låg stress på arbetsplatsen (Håkansson & Ahlborg, 

2010). Att skapa ett gott socialt klimat på arbetsplatsen påverkar hälsan positivt. Det ger de 

anställda motivation och engagemang till sitt arbete (Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg, & 

Jensen, 2009). Ytterligare faktorer för god subjektiv hälsa bland kvinnor är att ha energi kvar för 

fritidsaktiviteter och hushållsarbete efter att ha lämnat sitt arbete (Håkansson & Ahlborg, 2010). 

  

Anställdas åsikt om vilka faktorer som formar en hälsosam arbetsplats är bland annat att det ska 

kännas kul att gå till jobbet. Det är viktigt med en god social stämning där det finns tid för att 

skratta och ha roligt och där arbetskamrater ställer upp för varandra. Att göra saker tillsammans 

både på och utanför arbetet är också en viktig faktor. En god arbetsstruktur formar en hälsosam 

arbetsplats, där möjlighet att styra sin egen arbetstid och utföra arbete som utvecklar individen är 

av betydelse. Att ge friskvårdsbidrag eller friskvårdstimmar till de anställda bidrar till en 

hälsosam arbetsplats. Hur livet ser ut utanför arbetet spelar också en viktig roll; att ha goda 

relationer med familj och vänner förebygger ohälsa (Arwedson, Roos, & Björklund, 2007). 

  

Att uppleva kontroll på arbetet och utföra meningsfulla arbetsuppgifter samt uppleva en allmän 

tillfredsställelse med vardagliga aktiviteter i kombination med låg stress har en positiv inverkan 

på hälsa och välbefinnande (Roll, Erlandsson, Carlsson, Horstmann, Gard & Holmström, 2012). 

Att uppleva hälsa är multidimensionellt och en subjektiv upplevelse (Marchand & Blanc, 2011). 

För att förebygga ohälsa och främja hälsa i arbetslivet borde mer åtgärder göras i verksamhetens 

psykosociala arbetsmiljö, och inte bara individuella åtgärder (Berg, Alavinia, Bredt, Lindeboom, 

Elders, & Burdorf, 2008). Genom den arbetsterapeutiska metoden Vardagsrevidering skedde en 

positiv förändring av den subjektiva synen på arbetsmiljön (Eklund, Wästberg & Erlandsson, 

2013). 

  

Riskfaktorer 
Hanterbarhet 

Oförmåga att hantera för höga krav bidrar till att individer känner stress, men genom att 

omorganisera sina dagliga aktiviteter motverkas stress (Håkansson & Matuska, 2010). 
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Friskfaktorer 
Hanterbarhet 

Genom att förändra aktivitetsmönstret identifieras nya sätt att utföra aktiviteter på som främjar 

hälsan (Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2013). Att lära sig acceptera att ha mindre kontroll över 

saker och på samma gång kunna sätta gränser, både hemma och på jobbet, ökar upplevd hälsa. 

Detta leder även till en ökad upplevelse av hanterbarhet i förhållande till aktivitetsmönstret, som 

i sin tur leder till högre upplevelse av tillfredsställelse med livet (Håkansson, Lissner, Björkelund 

& Sonn, 2009; Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2013). Att planera sina aktiviteter och förändra 

sina rutiner för att även få tid till vila, ökar upplevelsen av subjektiv hälsa och känslan av 

hanterbarhet. Detta leder till ett planerat och målmedvetet val av hur tiden tillbringas samt 

resulterar i en närmare överensstämmelse mellan önskad och faktisk användning av tid och 

energi. När aktiva val om hur och vad man ska tillbringa sin tid och energi på görs, ökar 

upplevelsen av kontroll över aktiviteter som är viktigast. Individer kan då släppa några av de 

självpåtagna och externa krav som kan orsaka stress (Håkansson & Matuska, 2010). 

 

Att känna tillfredställelse med livet 

Riskfaktorer 
Aktivitetsbalans & aktivitetsmönster 

Att ha ett liv i balans är en utmaning, då arbetet ofta tar upp det mesta av den tillgängliga tiden 

och energin. Ett för stort fokus på arbete leder till att individer inte ägnar sig åt andra aktiviteter, 

som till exempel återhämtnings- och fritidsaktiviteter (Håkansson & Matuska, 2010).  

 

Friskfaktorer 
Aktivitetsbalans & aktivitetsmönster 

Den arbetsterapeutiska metoden Vardagsrevidering, där fokus ligger på att förändra 

aktivitetsmönstret, ökar individers tro på sin egen förmåga (Wästberg, Erlandsson & Eklund, 

2013). Många faktorer påverkar en individs hälsa och den viktigaste hälsofrämjande 

komponenten är aktivitetsbalans som har starkast samband med upplevd tillfredställelse med 

livet, hälsa och välbefinnande (Håkansson, Björkelund & Eklund, 2011; Håkansson, Lissner, 

Björkelund & Sonn, 2009; Håkansson, Dahlin-Ivanoff  & Sonn, 2006; Wagman & Håkansson, 

2014). Att ägna sig åt aktiviteter som väljs fritt och som man tycker om att utföra är en viktig 

påverkansfaktor för att uppleva balans. Upplevelsen av balans ökar även vid utförandet av 

aktiviteter som anses vara kreativa, utmanande och varierande (Håkansson & Matuska, 2010). 

Förmågan att sätta gränser i livets alla områden, exempelvis att inte arbeta för mycket, är en 

effektiv strategi för att uppnå balans (Håkansson & Matuska, 2010). Dock är arbetet mycket 

betydelsefullt för hälsan. Att arbeta heltid leder till en bättre hälsa än att arbeta mindre än heltid 

(Erlandsson, Eklund & Persson, 2011). 
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Att uppnå aktivitetsbalans genom Vardagsrevidering är effektivt för att förbättra 

aktivitetsmönstret. Deltagarna i interventionen upplever att de har blivit mer medvetna om vad 

de gör under dagarna och hur de utför sina dagliga aktiviteter (Wästberg, Erlandsson & Eklund, 

2013; Eklund & Erlandsson, 2014). Medvetenhet kring hur fördelningen av aktiviteter under 

dagen ser ut underlättar arbetet med att förändra sitt aktivitetsmönster och därmed sättet att 

utföra aktiviteter på. Att analysera det egna aktivitetsmönstret, alltså vad som görs under dygnets 

alla timmar och hur dagliga aktiviteter utförs, är viktigt. Genom analysen identifieras vad man 

behöver och vill förändra, och det underlättar förändringen av aktiviteter. Genom denna 

arbetsterapeutiska metod tas det hänsyn till hela människan och dennes livssituation, detta 

upplevs som viktigt eftersom arbets- och privatlivet är relaterat till varandra (Wästberg, 

Erlandsson & Eklund, 2013). 

 

Människors uppfattning kring hur balans i livet uppnås är högst subjektiv, hälsorelaterad och 

multidimensionell. Det är fyra ståndpunkter som är viktigast för balans i livet; aktivitetsbalans, 

självförverkligande, självkännedom och ömsesidiga relationer. Det visar på betydelsen av att ha 

en heterogenitet gällande vad människor anser är viktigt för upplevd balans i vardagen 

(Wagman, Håkansson, Jacobsson, Falkmer & Björklund, 2012). Genom att arbeta med och 

förändra aktivitetsmönstret upplever individer förändringar i sig själva, såsom bättre hälsa, en ny 

självbild och större medvetenhet kring sin egen aktivitetssituation. De upplever att de kan 

hantera sina känslor av stress, är lugnare och gladare, får mer energi samt känner sig fysiskt 

bättre. Deras självbild har förändrats och blivit mer positiv (Wästberg, Erlandsson & Eklund, 

2013).  

 

Riskfaktorer 
Delaktighet 

Stress på arbetet, lågt inflytande, dåligt socialt stöd, höga mentala krav på individen, obalans 

mellan ansträngning - uppskattning  och osäker anställning är tecken på låg delaktighet för den 

anställda och ökar risken för mental ohälsa (Stansfeld & Candy, 2006). 

 

Friskfaktorer 
Delaktighet 

Delaktighet och tillfredsställelse med dagliga aktiviteter ökar vid förbättring av 

aktivitetsmönstret (Eklund & Erlandsson, 2014). En arbetsmiljö där det finns möjlighet till 

delaktighet upplevs vara hälsosam (Lindberg & Vingård, 2012; Berg,  Alavinia,  Bredt,  

Lindeboom,  Elders, & Burdorf, 2008). 

 

Friskfaktorer 
Meningsfullhet & aktivitetsvärde 

Hälsofrämjande faktorer för livstillfredsställelse är meningsfullhet och aktivitetsvärde 

(Håkansson, Lissner, Björkelund & Sonn, 2009; Håkansson, Björkelund & Eklund, 2011). När 
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människor väljer att engagera sig i aktiviteter de anser vara meningsfulla och som de själva 

väljer, leder det till upplevelse av balans i livet (Håkansson & Matuska, 2010). Upplevd 

meningsfullhet har ett positivt samband med hälsa. De människor som har högst aktivitetsvärde 

har tredubblad sannolikhet att även uppleva hög nivå av meningsfullhet (Erlandsson, Eklund & 

Persson, 2011). Att uppleva högre mening i sina aktiviteter är en viktig faktor för bra hälsa bland 

kvinnor (Håkansson & Ahlborg, 2010). Aktivitetsvärde är den viktigaste oberoende variabeln i 

förhållande till upplevd meningsfullhet (Erlandsson, Eklund & Persson, 2011). Aktivitetsvärde 

och tillfredsställelse med arbete samt fritid främjar känslan av livstillfredsställe (Håkansson, 

Björkelund & Eklund, 2011).  
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Diskussion 

  

Metoddiskussion 
Metod som valts för denna kandidatuppsats är systematisk litteraturstudie för att sammanställa 

relevant kunskap i förhållande till uppsatsens syfte. Tanken från början var att använda både 

AMED och CINAHL, men eftersom många dubletter framkom i AMED användes endast 

CINAHL, också för att denna databas har ett bredare utbud av artiklar och bättre sökfunktioner 

som exempelvis “peer reviewed” och “english language”. Denna databas var relevant för denna 

studie, då den innehåller vetenskapliga artiklar om bland annat arbetsmiljö, arbetsterapi, hälso- 

och sjukvård, vilka berör denna studies kliniska frågeställning. Detta ökar trovärdigheten på 

studien. Det underlättade sökprocessen och det var lättare att hitta artiklar som var relevanta för 

studiens syfte med CINAHLS sökfunktioner och utbud. Det har funnits svårigheter att hitta 

renodlade artiklar som svarar på syftet, då detta fortfarande är ett outforskat område för 

arbetsterapeuter, men också för att stress, aktivitetsobalans och ohälsa påverkas av hela 

livssituationen, inte bara situationen på arbetet. Dock har samtliga valda artiklar ett fokus som 

berör syftet och har fokus på människor som arbetar och det talar för att studien har en god 

validitet och reliabilitet. Författarna valde att använda sig av de 20 artiklar som hittats i 

ovannämnd databas, då dessa kändes mest relevanta i förhållande till ämnesområdet. När 

författarna ser tillbaka kunde syftet ha avgränsat ännu mer till exempelvis en viss bransch, som 

hälso- och sjukvårdspersonal eller kontorsarbetare. Detta för att lättare hitta specifikt relevanta 

artiklar och få en högre kvalité i resultatet. Författarna ville förvisso ha hög kvalité i resultatet 

men inte avgränsa sig till någon specifik bransch, utan ville göra en generell litteraturstudie inom 

området för att det fortfarande är ett relativt outforskat område för arbetsterapeuter att jobba 

förebyggande inom. Dessutom är faktorer i den psykosociala arbetsmiljön liknande i alla 

branscher och författarna såg ingen mening med en sådan avgränsning. Det kan ha påverkat 

studiens kvalité, men syftet har ändå besvarats på ett tillfredsställande vis med relevanta artiklar. 

  

Resultatdiskussion 
Ett av huvudfynden i resultatet var hur riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön bidrar till 

stress, aktivitetsobalans och ohälsa bland människor. Det som också framträdde i resultatet var 

att människor hade olika upplevelser av sina aktiviteter, men stress och aktivitetsobalans var 

mest förekommande, både på fritiden och på arbetet. En arbetsterapeutisk metod, 

Vardagsrevidering (Eklund & Erlandsson, 2014), som syftar till att förändra aktivitetsmönster 

och skapa balans mellan livets alla aktiviteter, framkom som en friskfaktor och minskar stress 

och aktivitetsobalans samt främjar en god hälsa. Att uppleva kontroll på arbetet och genomföra 

meningsfulla arbetsuppgifter, hälsosamt ledarskap, ha en allmän tillfredsställelse med vardagliga 

aktiviteter och ha balans mellan aktiviteterna minskade stressen och ses som friskfaktorer. 
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Resultatet visar tydligt att många riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön skapar stress och 

ohälsa (Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg & Jensen, 2009; Schmidt, Loerbroks, Herr, 

Litaker, Wilson, Kastner & Fischer, 2014). Stress i den psykosociala arbetsmiljön uppkommer 

när arbetets upplägg åsidosätter människors mentala och emotionella hälsa och välbefinnande 

(Lee, 2001). En viktig vägledare för att kunna skilja mellan den positiva och negativa stressen är 

lusten. Att utföra en aktivitet som kanske är stressfylld, men som ändå är lustfylld och 

meningsfull är positiv stress. Känns inte aktiviteterna lustfyllda och meningsfulla samtidigt som 

de är stressfyllda är det negativ stress som inte är hälsosam (Angelöw, 2002).  Det visar sig även 

i resultatet att stress och ohälsa inte enbart behöver bero på omständigheter på arbetet, utan det är 

multidimensionellt, precis som upplevd hälsa (Marchand & Blanc, 2011). För att förhindra och 

förebygga stress och ohälsa bör åtgärder göras både på ett individuellt plan men också 

organisatoriskt (Shain & Kramer, 2004). En av huvuduppgifterna i hälsofrämjande arbete är att 

förebygga ohälsa och sjukdom. Arbetsterapeuter har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande, och 

det kan rikta sig till individer, grupper, organisationer och samhällen (American Occupational 

Therapy Association [AOTA], 2008). Arbetsterapi handlar om att hälsa och välbefinnande 

uppnås genom aktivitet, och att ge människor möjlighet att utföra aktiviteter i vardagen som 

skapar meningsfullhet och syfte (Kielhofner, 2012). Många studier i resultatet visar att 

aktiviteterna på arbetet inte bidrar till detta (Stansfeld & Candy, 2006). 

  

En rapport från Unionen (2014) visar att kunskapen om vilka risker det finns i den psykosociala 

arbetsmiljön är låg och det finns behov av utbildning. Studier från resultatet visar att inflytande 

över sin arbetssituation är viktigt för upplevd hälsa, som är en annan förklaring på delaktighet 

egentligen (Arwedson, Roos, & Björklund, 2007). Det finns vetenskapligt stöd för att anställdas 

delaktighet i arbetet är bra för deras hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2013). Delaktighet beskriver 

människans engagemang i olika livssituationer. Ett arbete som möjliggör delaktighet och 

inflytande hos personalen kommer framkalla positiva känslor och utföras med större 

engagemang (Kielhofner, 2012). Resultatet visar att det är viktigt att känna glädje och lust inför 

sitt arbete och hitta tid att umgås och skratta med sina arbetskamrater (Arwedson, Roos, & 

Björklund, 2007). I resultatet framgår det att faktorer som skapar en hälsosam arbetsmiljö är 

delaktighet, meningsfullhet, teamwork/samarbete, utveckling för individen, positivt socialt 

klimat samt rättvist ledarskap (Lindberg & Vingård, 2012; Berg, Alavinia,  Bredt,  Lindeboom,  

Elders, & Burdorf, 2008). 

  

För att förebygga stress och ohälsa i den psykosociala arbetsmiljön är det viktigt att åtgärda de 

faktorer som riskerar människors fysiska, mentala och sociala hälsa (Wilcock, 2006), som 

exempelvis för höga krav på individen som skapar stress, för hög arbetsbelastning, dåligt socialt 

klimat, för mycket övertidsarbete och inskränkta möjligheter till inflytande och delaktighet över 

sin arbetssituation (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Angelöw, 2002). Arbetsterapeuter kan 

skapa möjligheter till delaktighet i arbetet, vilket leder till att de anställda känner tillhörighet och 

främjar aktivitetsbalans i arbetet (Wilcock & Hocking, 2015). En primär hälsofrämjande åtgärd 

är att utbilda anställda och chefer i arbetslivet kring hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, i 
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syfte att skapa delaktighet och meningsfullhet samt förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen. 

Utbildning av anställda och chefer kan ske utifrån förebyggande Vardagsrevidering, där man 

undervisar kring aktivitet och hur det påverkar hälsa (AOTA, 2008; Erlandsson, Dahlin-Ivanoff 

& Kroksmark, 2014; Kielhofner, 2012; Wilcock, 2006). Undervisningen ska ge anställda och 

chefer kunskap att omstrukturera sina aktiviteter, både på arbetet och i vardagen, i syfte att 

främja hälsa och en god arbetsmiljö (Erlandsson, Dahlin-Ivanoff & Kroksmark). Studier i 

resultatet visar att möjlighet till utveckling och utföra arbetsuppgifter som är meningsfulla är en 

viktig del i en hälsosam arbetsplats (Lindberg & Vingård, 2012; Berg, Alavinia, Bredt,  

Lindeboom, Elders, & Burdorf, 2008).  

 

Människor som arbetar behöver ofta anstränga sig för att balansera sina aktiviteter (Erlandsson & 

Persson, 2014). Obalans mellan de dagliga aktiviteterna kan orsaka stress och ohälsa (Wilcock, 

2006).  För arbetande individer är hela aktivitetsmönstret, både vardagslivet och arbetet starka 

faktorer som inverkar på hälsan. Förmågan att hantera det dagliga livet och uppnå en balans 

mellan sina vardagliga aktiviteter har blivit en utmaning för många människor. En del lägger all 

sin tid och energi på sitt arbete (Erlandsson & Persson, 2014). Resultatet visade att individer som 

lade mycket tid och fokus på sitt arbete lade inte tid på andra aktiviteter (Håkansson & Matuska, 

2010). Om arbetet tar för mycket tid från andra aktiviteter och man får för mycket att göra samt 

att det ställer för höga krav kan det leda till ohälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Resultatet 

visade även att balans kan uppnås genom att begränsa vissa aktiviteter, till exempel att inte jobba 

mer än nödvändigt, och att göra saker som man själv vill och tycker om (Håkansson & Matuska, 

2010). Det är dock viktigt att nämna att arbetet är viktigt för hälsan och välbefinnandet och 

därför är det viktigt att förebygga stress och aktivitetsobalans så att människor kan vara kvar på 

sitt arbete (Erlandsson, Eklund & Persson, 2011). Aktivitetsbalans ses inom arbetsterapi som en 

förutsättning för hälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Ett jämt och strukturerat aktivitetsmönster 

skapar aktivitetsbalans och är en förutsättning för att uppleva hälsa och tillfredsställelse i livet 

(Eklund & Erlandsson, 2014; Håkansson, Björkelund & Eklund, 2011; Håkansson, Dahlin-

Ivanoff  & Sonn, 2006; Håkansson, Lissner, Björkelund & Sonn, 2009; Wästberg, Erlandsson & 

Eklund, 2013). 

  

Flera studier i resultatet framhävde positiva hälsofrämjande effekter genom att jobba utifrån 

ValMO-modellen, som är ett redskap för arbetsterapeuter för att beskriva och analysera samt 

förstå individer i förhållande till deras aktiviteter och hur de upplever dessa. Fokus inom 

arbetsterapi är att förebygga och minska ohälsa samt begränsningar i samband med aktivitet 

(Erlandsson, 2012). I resultatet framkom det tydligt att den arbetsterapeutiska metoden 

Vardagsrevidering är effektiv i förändring av aktivitetsmönster för att uppnå balans i 

aktiviteterna (Eklund & Erlandsson, 2014; Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2013) och teorin 

bakom programmet Vardagsrevidering är ValMO-modellen (Persson, Erlandsson, Eklund & 

Iwarsson, 2001). Metoden utvecklades från första början för kvinnor med stressrelaterad lättare 

psykisk ohälsa. Metoden har dock testats på andra målgrupper och har visat sig vara användbart 

för alla grupper som upplever aktivitetsobalans (Erlandsson, Dahlin-Ivanoff & Kroksmark, 
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2014). I programmet ligger fokus på lärandet om aktivitetsmönster och kan utgöra en plattform 

för att främja hälsa och förebygga ohälsa. När människor själva förstår hur deras 

aktivitetsmönster är uppbyggt skaffar de sig verktygen för att göra ändringar i sin vardag. Vidare 

får de kunskap om olika dagliga aktiviteter, deras komplexitet och värde samt mening de ger som 

kan bidra till hälsofrämjande förändringar. Att analysera aktivitetsmönstret är ett sätt att 

upptäcka problem, men även identifiera resurser som är viktiga för människans hälsa och 

välbefinnande. För att främja hälsa är det viktigt att ha kunskap om komplexiteten i de aktiviteter 

man utför, eftersom på det sätt aktiviteter påverkar välbefinnandet och hälsan är avgörande för 

alla, oavsett om man har någon sjukdom eller inte. (Erlandsson, 2012).  

  

Betydelse för arbetsterapi 
Arbetsterapeutyrket är under konstant utveckling och har en kompetens som är efterfrågad inom 

ett flertal områden. Arbetsterapeuters kompetens används idag i arbetsmiljöarbete kring den 

fysiska arbetsmiljön, men arbetsterapeuter är även eftertraktade i förebyggande arbetsmiljöarbete 

kring den psykosociala arbetsmiljön med fokus på stress, aktivitetsbalans och psykosocial hälsa 

(Erlandsson & Persson, 2014). Hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete ingår i arbetsterapi 

och potentiella resultat av arbetsterapeutiska insatser är välbefinnande, hälsa och livskvalité 

(American Occupational Therapy Association [AOTA], 2002). När det gäller aktivitetsmönster 

och aktivitetsobalans arbetar arbetsterapeuter mest med redan sjukskrivna människor som 

behöver förändra sitt aktivitetsmönster för att minska obalans mellan de dagliga aktiviteterna. 

Vardagsrevidering används idag som en rehabiliterande metod för att minska sjukskrivning och 

öka arbetsåtergång (Erlandsson & Persson, 2014). Dock bör sådana arbetsterapeutiska insatser 

också användas för att förhindra dessa problem från att uppstå i första hand, bland annat för att 

förebygga sjukskrivning och ohälsa (Johansson & Isaksson, 2011). Arbetsterapeuter har 

kompetensen att coacha människor till en hållbar förändring och hjälpa individer att identifiera 

ett meningsfullt aktivitetsmönster som leder till hälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Utifrån 

studiens resultat bedömer författarna att metoden Vardagsrevidering kan användas för att 

förebygga stress och aktivitetsobalans, både i den psykosociala arbetsmiljön och i situationer 

utanför arbetet. Arbetsterapeuter kan med sin kompetens kring hur hälsa påverkas genom 

aktivitet, och med utgångspunkt i ValMO-modellen verka för ett förebyggande arbete genom att 

tydliggöra människors vardag och hjälpa de att identifiera ett aktivitetsmönster som leder till 

välbefinnande (Erlandsson & Persson, 2014). 

  

Under denna litteraturstudie har författarna kommit fram till att det behövs mer forskning kring 

psykosocial arbetsmiljö och hälsa med fokus på förebyggande åtgärder inom arbetsterapi. Idag 

finns det stort fokus på rehabilitering inom området, men det är viktigt att jobba förebyggande 

för att stoppa denna ökande problematik i samhället. Författarna tror på att detta utökade 

arbetsområde för arbetsterapeuter är viktigt både för individen, professionen och samhället, där 

den arbetsterapeutiska kompetensen, som tar hänsyn till hela människan, kan nyttjas för att 

uppnå en sund folkhälsa.  
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Slutsatser 
Under denna litteraturstudie har det framkommit att riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön, 

exempelvis höga arbetskrav, ofta kan leda till stress och aktivitetsobalans, men även 

livssituationen utanför arbetet påverkar. Genom detta kan det fastställas att stress och 

aktivitetsobalans är multidimensionellt och upplevs individuellt. Arbetsterapeuter har en viktig 

funktion att fylla i detta avseende och kan med sin kunskap kring hälsa och aktivitet förebygga 

ohälsa, både i den psykosociala arbetsmiljön och i situationer utanför arbetet. Utifrån ValMO-

modellen kan arbetsterapeuter jobba förebyggande mot stress och aktivitetsobalans. Resultatet 

visar att metoden Vardagsrevidering är en friskfaktor och kan förbättra både individuella 

aktivitetsmönster, men också aktiviteter på arbetsplatsen. Genom att ha kontroll på arbetet och 

genomföra meningsfulla arbetsuppgifter, ha en allmän tillfredsställelse med vardagliga 

aktiviteter och ha balans mellan aktiviteterna minskade stressen och är friskfaktorer. Med denna 

litteraturstudie hoppas författarna att en ökad förståelse har uppnåtts gällande att göra 

förebyggande insatser i den psykosociala arbetsmiljön, men också individuella insatser i 

människors vardag för att skapa aktivitetsbalans och minska stress. 
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Bilaga 1 

 Artikelsökningar i databasen CINAHL. 

 

Sökord  Träffar Dubletter Valda 

abstrakt 

Inklusion/ 

exlusionsk

riterier 

Valda 

artiklar 

 

“work 

environment” 

AND 

“occupational 

health”  AND 

“stress” 

142 2 8 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 
 

1 
 

“occupational 

therapy” AND 

“stress” 
AND “work” 
 

 

 

92 0 5 Inklusion: 
Publikationer 

mellan 2000-2015 
Engelska 
Peer reviewed 
 

Exklusion: 
Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 
Inte peer reviewed 
 

2 

 

 

“psychosocial 

factors” AND 

“stress” AND 

“workplace” 

203 0 7 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

2  
 

“stress” AND 

“occupational 

balance” 

11 0 4 Inklusion: 
Publikationer 

mellan 2000-2015 
Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

1 



 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

“occupational 

imbalance” AND 

“stress” 
 

 

6 0 2 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 

“stress” AND 

“prevent*” AND 

“occupational 

therap*” 
 

69 0 3 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 

“Occupational 

balance” AND 

“work” 

23 3 5 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 
 

“work 

rehabilitation” 

AND “stress*” 
 

 

42 2 4 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 

 

“psychosocial 

factors” AND 

“workplace stress” 

102 0 4 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

1 



 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

occupational 

therap* AND 

health promot* 

AND work* 
 

95 1 5 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 
 

“health factors” 

AND 

“psychological 

well-being” AND 

“stress” 
 

 

55 0 2 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 

“occupational 

value” AND 

“health” 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 

“psychosocial 

factors” AND 

“work 

environment” 

AND “stress” 
 

 

410 4 1 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2005-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2005 
Andra språk än 

engelska 

1 

“occupational 

balance” AND 

“psychosocial 

factors” 
 

17 0 4 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

1 



 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

“everyday life” 

AND “work” 

AND “balance” 

9 0 1 Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

1 

Snowballing från: 

Indicators of a 

healthy workplace 

   Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

Arwedson, I., 

Roos, S., & 

Björklund, A. 

(2007). 

Constituents of 

healthy 

workplaces. Work, 

28(1), 3-11. 

Snowballing: från 

artikeln: Does a 

Change in 

Psychosocial 

Work Factors 
Lead to a Change 

in Employee 

Health? 
 

 

   Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

engelska 

Berg, T., Alavinia, 

I., Bredt, J., 

Lindeboom, S., 

Elders, M., & 

Burdorf, F. 

(2008). The 

influence of 

psychosocial 

factors at work 

and life style on 

health and work 

ability among 

professional 

workers. 

International 

Archives of 

Occupational and 

Environmental 

Health, 81(8), 

1029-1036. 

Snowballing från: 

Marchand, A., & 

Blanc, M. (2011). 

Occupation, work 

organisation 

conditions and the 

development of 

chronic 

psychological 

distress. Work, 

   Inklusion: 

Publikationer 

mellan 2000-2015 

Engelska 
Peer reviewed 
 
Exklusion: 

Publikationer 

innan 2000 
Andra språk än 

Stansfeld, S., & 

Candy, B. (2006). 

Psychosocial work 

environment and 

mental health—a 

meta-analytic 

review. 

Scandinavian 

Journal of Work, 

Environment & 



 

40(4), 425-435. 
 

engelska Health, 32(6), 

443-462. 
 

Totalt antal:     20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Bilaga 2 

Flödesschema. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Artikelöversikt. 

 

 

Författare 

(år), titel, 

tidskrift 

Ämnesom

råde och 

land 

Syfte Deltagare Metod 

(insamling 

och analys 

av data) 

Etik Resultat 

/Slutsatser 

 

Lindberg, P., 

& Vingård, E. 

(2012). 

Indicators of 

healthy work 

environments - 

a systematic 

review. Work, 

413032-3038. 

Arbetsmiljöhäl

sa, Sverige. 
Syftet var att 

utifrån 

vetenskaplig 

forskning hitta 

faktorer i 

arbetsmiljön 

som främjar 

hälsa. 

Litteraturöversi

kt med 24 

inkluderade 

artiklar. 

Insamling av 

data gjordes 

genom sökning 

i olika 

databaser. 

Sökorden 

“HEALTH” 

och “WORK” 

var centrala 

begrepp. 
 
Innehållsanalys 

användes för 

att bearbeta 

datan och 

redovisas i en 

frekvenstabell. 

Framkommer 

ej 
Resultatet visar att 

verksamheter som 

erbjuder stresshantering 

till sin personal också i 

större utsträckning 

gjorde insatser för att 

främja hälsa, 

välmående samt 

säkerhet för de 

anställda.  
 
Resultatet visar också 

att faktorer som; 

upplevd delaktighet och 

utveckling för 

individen, 

samarbete/teamsamver

kan, lätttillgänglig och 

rättvis chef, bli 

behandlad med respekt, 

självständighet och 

möjlighet att påverka 

arbete som berör en 

själv, positiv social 

miljö, god facklig 

kommunikation, säker 

fysisk arbetsmiljö samt 

lämplig personal. 
 
Slutsatsen visar att 

ytterligare forskning i 

ämnet behövs göras för 

att frambringa enighet i 

vilka faktorer som 

skapar en hälsosam 

arbetsplats. Samt att det 

måste utvecklas väl 

utformade praktiska 

verktyg som 

verksamheter kan 

använda som hjälp att 

skapa en hälsosam 

arbetsplats. 
 

 



 

Håkansson, C., 

& Matuska, K. 

(2010). How 

life balance is 

perceived by 

Swedish 

women 

recovering 

from a stress-

related 

disorder: a 

validation of 

the life balance 

model... 

second part of 

two analysis 

phases. 

Journal Of 

Occupational 

Science, 17(2), 

112-119. 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet var att 

kartlägga  

erfarenheter 

och attityder 

kring 

aktivitetsbalans 

hos kvinnor 

som 

återhämtats 

från 

stressrelaterade 

besvär. 

Undersöknings

gruppen var 

kvinnor i 

arbetsför ålder. 

Kvalitativ 

metod - 

intervjuer 

baserade på 

fenomenologis

k metod. 

Undersöknings

gruppen fick 

man fram 

genom 

arbetsterapeute

r på fyra 

vårdcentraler i 

södra Sverige 

som 

identifierade 

och frågade 

berörda 

patienter om de 

vill medverka i 

studien. 
 

Deltagare fick 

muntlig och 

skriftlig 

information 

om studiens 

syfte samt att 

all insamlad 

data kommer 

att hanteras 

konfidentiellt. 

De 

informerades 

om att 

deltagandet i 

studien är 

frivillig och att 

man kan dra 

sig ur studien 

när som helst.  
 

Resultatet visade att 

den att aktivitetsbalans 

är den mest betydande 

hälsofrämjande faktorn. 

Deltagare upplevde att 

jobbet tar en stor del av 

vardagen. För att uppnå 

aktivitetsbalans var det 

viktigt att ha förmågan 

att sätta gränser. Balans 

i livet uppnåddes 

genom att utföra 

meningsfulla 

aktiviteter.  

 

 

 

Page, K. M., 

Milner, A. J., 

Martin, A., 

Turrell, G., 

Giles-Corti, B., 

& 

LaMontagne, 

A. D. (2014). 

Workplace 

Stress: What is 

the role of 

positive mental 

health? 

Journal Of 

Occupational 

& 

Environmental 

Medicine, 

56(8), 814-

819.  
 

Arbetsmiljövet

enskap, USA. 
Undersöka om 

Positiv Mental 

Hälsa (PMH) - 

En 

konstruktion 

fokuserad på 

positivt 

välbefinnande 

- lindrar 

jobbstress- 

psykologiska 

bekymmer 

sambandet. 

Undersöknings

gruppen var 

äldre, 

arbetande 

personer från 

Brisbane,  

Australien 

(n=3291). 

En 

longitudinell 

studie med två 

återblickar, och 

undersöknings

gruppen togs 

fram genom 

befolkningsreg

ister där 

inklusionskrite

rirna var 

‘äldre’, 

‘arbetande’ 

och ‘vuxna’ 

människor i 

Australien. 

Deskriptiv 

statistik 

användes för 

att analysera 

datan. 

Framgår ej. Resultatet visade ett 

signifikant samband 

mellan jobbstress och 

psykologiska 

bekymmer samt 

individens egna nivå av 

positiv mental hälsa. 

Individer med hög 

positiv mental hälsa 

hade lägst nivå av 

jobbstress och 

psykologiska 

bekymmer. 
 
Slutsatsen är att stärka 

de faktorer som främjar 

god mental hälsa, samt 

förebygga de faktorer 

som försvagar mental 

hälsa är det mest 

effektiva, och det kan 

göras åtgärder på 

makro- och mesonivå. 

Som exempelvis på 

arbetsplatsen, för 

ledarskapet men också 

för enskilda individer.  

Eklund, M., 

Wästberg, B. 

A., & 

Erlandsson, L. 

(2013). Work 

outcomes and 

their predictors 

in the 

Redesigning 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Undersöka 

metoden 

vardagsrevideri

ng och 

kartlägga 

förändringar i 

arbetssituation

en genom att 

följa deltagare 

84 kvinnor i 

arbetsför ålder 

som är 

sjukskrivna på 

grund av 

stress. 

Deltagarna 

valdes ut via 

Försäkringskas

san och 

delades in i en 

interventionsgr

upp och en 

kontrollgrupp. 

Faktorer som 

Studien 

godkändes 

av den 

regionala 

forskningsetisk

a kommittén 

vid Lunds 

universitet. 

Resultatet visade en 

positiv effekt gällande 

uppfattning av 

arbetsmiljö, medan 

uppfattning av 

arbetsrollen förblev 

opåverkad. Återgång 

till arbetet visade sig 

vara möjligt utan 



 

Daily 

Occupations 

(Re DO) 

rehabilitation 

programme for 

women with 

stress-related 

disorders. 

Australian 

Occupational 

Therapy 

Journal, 60(2), 

85-92.  

i 12 månader. undersöktes 

var 

arbetsåtergång 

och 

sjukskrivning 

samt 

individernas 

uppfattning om 

arbetsrollen 

och 

arbetsmiljön. 
 

förändring i deltagarnas 

uppfattning om 

arbetsrollen, utan det 

visade sig vara 

förändring av 

deltagarnas uppfattning 

av arbetsmiljön som 

möjliggjorde 

återgången.  
Programmet 

Vardagsrevidering 

visades vara en bra 

metod, med en positiv 

effekt på arbetsåtergång 

och minskning av 

sjukskrivning samt en 

positiv förändring av 

den subjektiva synen på 

arbetsmiljön.  

Eklund, M., & 

Erlandsson, L. 

(2014). 

Women's 

perceptions of 

everyday 

occupations: 

outcomes of 

the 

Redesigning 

Daily 

Occupations 

(ReDO) 

programme. 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy, 

21(5), 359-

367.  

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet var att 

bedöma 

resultaten av 

16 -veckors 

Vardagsrevider

ingsprogram 

för kvinnor 

som är 

sjukskrivna på 

grund av 

stressrelaterade 

sjukdomar och 

undersöka 

förhållandena 

mellan utfallen 

och 

arbetsåtergång. 
 

Totalt 42 

kvinnor som 

deltog i 

programmet 

Vardagsrevider

ing och 42 som 

fick vård som 

vanligt, ingick 

i en fall-

kontrollstudie 

med mätningar 

före och efter 

rehabilitering.  

Sjuttioåtta 

deltog vid båda 

tillfällena och 

genomförde 

självskattning 

utifrån ett 

frågeformulär 

angående de 

ovannämnda 

resultaten. 

Deltagarna 

valdes ut via 

Försäkringskas

sans register. 
 

 

Studien 

godkändes av 

den regionala 

etikprövningsn

ämnden och 

utfördes i 

samförstånd 

med 

Helsingforsdek

larationen. 

Deltagarna 

informerades 

om projektet 

och att 

de kan dra sig 

ur projektet när 

som helst. 

Resultatet visade att 

Vardagsrevidering var 

en effektivt metod för 

att förbättra 

aktivitetsmönstret och 

uppnå aktivitetsbalans. 

Deltagarna upplevde 

sig vara mer medvetna 

om sitt 

aktivitetsmönster. 
Vardagsrevideringsgru

ppen förbättrades mer 

än kontrollgruppen 

gällande 

tillfredsställelse med 

vardagliga aktiviteter 

och delaktighetsnivå. 
 

Håkansson, C., 

Lissner, L., 

Bjorkelund, C., 

& Sonn, U. 

(2009). 

Engagement in 

patterns of 

daily 

occupations 

and perceived 

health among 

women of 

working age. 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy, 

16(2), 110-

117. 
 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet med 

denna 

tvärsnittsstudie 

var att 

undersöka hur 

subjektiva 

upplevelser av 

att delta i 

dagliga 

aktiviteter 

associerades 

med upplevd 

hälsa bland 

kvinnor i 

arbetsför ålder. 

Totalt 488 

kvinnor i 

arbetsför ålder 

deltog i 

studien. 

Deltagarna fick 

besvara en 

enkät med 

frågor om 

bland annat 

deras 

upplevelse av 

aktivitet i 

relation till 

dagliga 

aktiviteter, 

upplevd hälsa 

samt 

socioekonomis

ka faktorer. 
 
Analysen 

gjordes genom 

icke-

parametrisk 

Den regionala 

etikprövnings 

nämnden har 

godkänt 

studien. 

Resultatet visade att en  

kombination av olika 

fakorer i ett 

aktivitetsmönster, det 

vill säga hanterbarhet, 

meningsfullhet och 

aktivitetsbalans, hade 

samband med upplevd 

hälsa bland kvinnor i 

arbetsför ålder. Kvinnor 

som upplevde högre 

hanterbarhet, kontroll 

och meningsfullhet i 

förhållande till deras 

aktivitetsmönster 

upplevde sin hälsa som 

väldigt bra. Kvinnor 

som upplevde högre 

meningsfullhet och 

aktivitetsbalans var 



 

statistik, och 

därefter 

undersöktes 

samband med 

de olika 

upplevelserna 

genom 

användning av 

Spearman´s 

rangordning av 

korrelationer. 
 

 

nöjdare med livet som 

helhet.  
Att kombinera dessa 

komponenter gör det 

möjligt för kvinnor att 

utveckla strategier för 

att främja hälsa och 

förebygga stress samt 

sjukskrivning. 

Marchand, A., 

& Blanc, M. 

(2011). 

Occupation, 

work 

organisation 

conditions and 

the 

development 

of chronic 

psychological 

distress. Work, 

40(4), 425-

435. 
 

Arbetspsykolo

gi 
Syftet med 

studien var att 

se hur de 

arbetsorganisat

oriska 

förhållandena 

på arbetet bidar 

till utvecklande 

av psykisk 

påfrestning 

som kan bli 

kronisk.  

5.500 

arbetande 

personer deltog 

i 

undersökninge

n. De var 

mellan 15-55 

år gamla och 

bosatta i 

Kanada. 

Datan som 

samlades in 

genom 

longitudiell 

metod och 

hade en 

hierakisk 

struktur 

gällande analys 

där multipel 

linjär 

regression 

användes som 

modell. 

Framgår ej. Resultatet visar att hela 

46,6% har någon gång 

under sin 

yreksverksamma tid 

upplevt psykiska 

påfrestningar, 23,5 % 

har upplevt det mer än 

en gång och 10,6% fler 

än tre gånger. 

Resultatet visar att 

dessa symptom minskar 

över tiden, dock var det 

signifikant variation 

mellan deltagarna. 

Psykiska krav, ingen 

anställningstrygghet, 

socialt stöd på 

arbetsplatsen var 

viktiga faktorer som 

bidrog till resultatet. 

Slutligen visade 

resultatet att faktorer 

utanför arbetet bidrog 

också till utvecklingen 

av psykisk påfrestning. 
 
Slutsatsen är att fortsatt 

forskning i ämnet 

behövs, för att hitta 

strategier i hur 

arbetsplatsdynamiken 

kan kartläggas, och 

också hur det påverkar 

de anställdas mentala 

hälsa. Slutligen behövs 

åtgärder som minskar 

risken för att drabbas 

av psykiska ohälsa på 

arbetet, men också 

åtgärder som inte är 

relaterade till arbetet, 

utan som ser till varje 

individs 

helhetssituation.  

Schmidt, B., Arbetsmiljövet Syftet är att Totalt ingick Data samlades Deltagarna Resultatet visar att det 



 

Loerbroks, A., 

Herr, R., 

Litaker, D., 

Wilson, M., 

Kastner, M., & 

Fischer, J. 

(2014). 

Psychosocial 

resources and 

the relationship 

between 

transformation

al leadership 

and employees' 

psychological 

strain. Work, 

49(2), 315-

324.  

enskap, 

Tyskland & 

USA.  

utforska 

sambandet 

mellan 

‘Transformatio

nal leadership’ 

[TI]  (översätts 

till föränderligt 

ledarskap) och 

stress, genom 

att undersöka 

hur ledarroller 

i verksamheten 

upprätthåller 

de 

organisatoriska 

och personliga 

tillgångarna 

som finns.  

500 personer i 

studien, varav 

320 fick 

tillgång till 

enkäten och 

285 utav dem 

fullföljde hela 

frågeformuläre

t 

in genom en 

tvärsnittstudie 

på ett stort 

kontorsföretag 

i Tyskland. 

Inklusionskrite

rierna var att 

företaget skulle 

ha ett etablerat 

hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbe

te igång, i syfte 

att kunna 

samla in data 

kring de 

anställdas 

upplevda hälsa. 

Detta var de 

enda företag 

som uppfyllde 

kriterierna. 

Genom en 

enkät samlades 

data in. 
 
Analysen 

gjordes genom 

linjär 

regression där 

variablerna var 

TI, 

psykosociala 

tillgångar och 

psykosocial 

stress. 

blev 

informerade 

innan studiens 

början om 

syftet samt att 

det var ett 

frivilligt 

deltagande, 

studien är 

godkänd av 

Helsingforsdek

larationen samt 

av företaget 

där studien tog 

plats. 

finns samband mellan 

TL och de anställdas 

upplevda stress på 

arbetet som var helt 

förlikat med hur de 

psykosociala 

tillgångarna värnades 

om. Ytterligare visar 

resultatet att TL 

påverkade de 

psykosociala 

tillgångarna positivt, 

och frånvaron av dessa 

tillgångar ledde till 

större psykisk stress. 
 
Slutsatsen är att TL 

förknippas med 

minskad upplevd stress 

på jobbet bland de 

anställda, samt en 

förmåga att iaktta de 

psykosocial 

tillgångarna som finns i 

organisationen och 

bland individerna. 

Slutligen kan TI 

användas som åtgärd i 

arbetslivet i syfte att 

förbättra anställdas 

hälsa.  

Håkansson, C., 

Dahlin-

Ivanoff, S., & 

Sonn, U. 

(2006). 

Achieving 

balance in 

everyday life. 

Journal Of 

Occupational 

Science, 13(1), 

74-82. 
 

Aktivitetsbalan

s & stress, 

Australien. 

Syftet med 

studien var att 

få en ökad 

inblick kring  

balans i 

vardagslivet 

bland kvinnor 

med 

stressrelaterade 

besvär. 

Frågeställninge

n var: Hur 

uppnås balans i 

vardagen och 

vad betyder det 

att ha balans i 

vardagen? 

19 kvinnor 

ingick i studien 

som alla gått 

igenom en 

första fas i 

rehabiliteringe

n från 

stressrelaterade 

besvär. 

Data samlades 

in kring 

deltagarna 

genom 

frågeformulär 

och 

fokusgrupper, 

som belyste 

syftet med 

studien. 
 
Intervjuerna 

spelades in på 

band, och 

transkriberades 

sedan 

ordagrant. 

Moderatorns 

anteckningar 

under 

fokusgruppern

a la också 

grund för 

analysen. All 

Alla deltagare 

blev 

informerade 

om studiens 

syfte, fritt 

deltagande och 

alla uppgifter 

hanteras 

konfidentiellt. 
 
Studien är 

godkänd av 

etiska 

kommittén på 

Lunds 

Universitet.  

Resultatet visar att 

deltagarna upplever en 

oavbruten följd mellan 

obalans och balans i 

vardagen. En dynamik 

mellan individens 

värderingar, behov och 

tillgångar; strategier att 

kunna hantera och 

kontrollera sin vardag; 

variation mellan 

aktiviteter samt tid för 

personligt meningsfulla 

aktiviteter 

sammanfattades till att 

vara faktorer som gav 

en balans i vardagen. 
 



 

data lästes och 

lyssnades 

igenom flera 

gånger för att 

få en överblick 

av all 

information. 

Därefter 

delades allt 

material in i 

koder och 

mynnade till 

slut ut i 

meningsbärand

e kategorier. 

Sista steget är 

att 

sammanfatta 

kategorierna 

med en 

tolkningsmetod 

som syftade till 

djupare 

förståelse. 
 

Wagman, P., 

Håkansson, C., 

Jacobsson, C., 

Falkmer, T., & 

Björklund, A. 

(2012). What 

is considered 

important for 

life balance? 

Similarities 

and differences 

among some 

working adults. 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy, 

19(4), 377-

384.  

Aktivitetsbalan

s, Sverige. 
Syftet med 

studien var att 

undersöka vad 

människor 

anser viktigt/ 

mindre viktigt 

för att uppleva 

balans i livet 

samt om det 

finns olika 

meningar om 

det bland 

människor. 

32 arbetande 

män och 

kvinnor ingick 

i studien, och 

ingen av dem 

har nyligen 

varit 

sjukskriven. 

Q-metodologi 

användes som 

metod för att 

samla in data. 

Deltagarna fick 

42 stycken 

påståenden om 

balans i livet, 

och skulle ta 

personlig 

ställning till 

dessa och 

placera dem i 

tre möjliga 

fack. Därefter 

skulle de ranka 

varje påstående 

gällande hur 

pass viktiga de 

var för egen 

upplev balans i 

livet.  
 
Varje 

deltagares svar 

sammanställde

s och 

analyserades 

statistiskt. 

Utifrån det 

tolkades 

resultatet för 

att hitta 

likheter och 

Studien är 

godkänd av 

etiska rådet i 

Linköping. 

Alla deltagarna 

informerades 

skriftligt och 

verbalt om 

studiens syfte 

och alla fick 

skriva på en 

samtyckesblan

kett innan 

studiens start.  

Resultatet visade fyra 

synpunkter som 

framförallt var av 

betydelse för upplevd 

balans i livet; 

Aktivitetsbalans, 

självförverkligande, 

självkännedom samt 

ömsesidiga relationer. 

Resultatet visar även att 

balans i livet är något 

högst subjektivt, multi-

dimensionellt och 

hälsorelaterat fenomen. 

Slutligen demonstrerar 

resultatet vikten av att 

ha relationer för 

upplevd balans i livet 

samt att ha en 

heterogenitet till vad 

människor upplever 

vara viktigt för balans i 

livet. 



 

skillnader i vad 

deltagarna 

upplevde var 

viktigt för 

balans i livet.  

Wagman, P., & 

Håkansson, C. 

(2014). 

Exploring 

occupational 

balance in 

adults in 

Sweden. 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy, 

21(6), 415-

420. 
 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet med 

denna studie 

var att beskriva 

relationen 

mellan 

aktivitetsbalans 

(mätt med the 

occupational 

balance 

questionnaire 

(OBQ) och 

självskattad 

hälsa samt 

livstillfredsställ

else. Ett 

sekundärt syfte 

var att 

undersöka 

skillnader i 

aktivitetsbalans 

bland vuxna i 

Sverige. 
 

153 deltagare 

(63% kvinnor). 

Deltagarna 

rekryterades 

genom 

bekvämlighets

urval. 
 

Deltagarna 

svarade på en 

enkät utifrån 

occupational 

balance 

questionnaire 

[OBQ] kring 

livstillfredsställ

else och 

självskattad 

hälsa. OBQ 

analyserades 

för att 

identifiera 

samband 

mellan 

livstillfredsställ

else och 

subjektiv hälsa. 

En analys 

gjordes även 

för att 

identifiera 

korrelation 

med ålder och 

för skillnader 

mellan män 

och kvinnor 

samt deltagare 

som har barn 

under 18 år 

jämfört med de 

som inte har 

barn under 18 

år. 
 

Studien har 

granskats av 

den 

forskningsetisk

a kommittén 

vid 

Hälsohögskola

n, Högskolan i 

Jönköping, och 

hade inga 

invändningar 

ur etisk 

synvinkel. 
 

Resultatet visade att 

aktivitetesbalans var 

signifikant positivt 

korrelerad med 

livstillfredsställelse och 

hälsa samt 

välbefinnande.. 

Skillnader i 

aktivitetsbalans, 

relaterade till huruvida 

deltagaren levde med 

eller utan barn hemma 

identifierades. Ingen 

signifikant korrelation 

mellan ålder och OBQ 

urskildes. 
 

Håkansson, C., 

Björkelund, C., 

& Eklund, M. 

(2011). 

Associations 

between 

women's 

subjective 

perceptions of 

daily 

occupations 

and life 

satisfaction, 

and the role of 

perceived 

control. 

Australian 

Occupational 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet var att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

subjektiva 

uppfattningar 

om dagliga 

aktiviteter och 

upplevd 

kontroll i 

förhållande till 

aktivitetsbalans

, 

meningsfullhet

, 

aktivitetsvärde, 

aktivitets- samt 

livstillfredsställ

488 svenska 

kvinnor i 

medelåldern. 

En enkät med 

frågor om 

uppfattningar 

av dagliga 

aktiviteter , 

upplevd 

kontroll och 

livstillfredsställ

else besvarades 

av ett 

slumpmässigt 

urval av 488 

medelålders 

svenska 

kvinnor. 

Multipel 

logistisk 

regressionsanal

Den regionala 

etikprövningsn

ämnden i 

Göteborg 

godkände 

studien. 
 

Kvinnor som upplevde 

en hög nivå av 

tillfredsställelse med 

arbete och fritid, 

aktivitetsbalans, 

meningsfullhet samt 

aktivitetsvärde 

upplevde större 

livstillfredsställelse än 

de andra kvinnorna. 

Upplevd kontroll var 

inte signifikant. 
Resultatet visade att 

aktivitetsbalans hade 

starkast anknytning 

med hög nivå av 

livstillfredsställelse. 



 

Therapy 

Journal, 58(6), 

397-404.  

else.  
 

ys användes 

för att testa 

sambandet 

mellan 

uppfattningar 

av dagliga 

aktiviteter och 

livstillfredsställ

else samt 

betydelsen av 

upplevd 

kontroll. 

 

Håkansson, C., 

& Ahlborg, G. 

(2010). 

Perceptions of 

employment, 

domestic work, 

and leisure as 

predictors of 

health among 

women and 

men. Journal 

Of 

Occupational 

Science: 

Australia, 

17(3), 150. 
  

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet med 

denna 

longitudinella 

studie var att 

analysera om 

uppfattningar 

kring 

lönearbete, 

hushållsarbete 

och fritid var 

påverkansfakto

rer för hälsa 

bland kvinnor 

och män samt 

om det var 

samma för 

båda könen. 
 

2683 deltagare 

i studien (2286 

kvinnor och 

397 män). 

Ett 

slumpmässigt 

urval 

bestående av 

2683 anställda 

inom den 

offentliga 

hälso- och 

sjukvården och 

Försäkringskas

san  i västra 

Sverige, 

svarade en 

enkät två 

gånger inom en 

tvåårsintervall. 
 

Den regionala 

etikprövningsn

ämnden i 

Göteborg 

godkände 

studien. 
 

Resultatet visade att 

upplevelse av låg 

stress, bra balans och 

hög meningsfullhet i 

aktiviteter i vardagen 

var indikatorer för både 

god självskattad hälsa 

och balanserat 

arbetsnärvaro bland 

kvinnor, men inte bland 

män. För män var den 

viktigaste 

påverkansfaktorn låg 

arbetsplatsstress för 

såväl god självskattad 

hälsa och balanserad 

frisknärvaro. 
 

Roll, S., 

Erlandsson, L., 

Carlsson, G., 

Horstmann, V., 

Gard, G., & 

Holmström, E. 

(2012). Health 

factors in the 

everyday life 

and work of 

public sector 

employees in 

Sweden. Work, 

42(3), 321-330 
 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet var att 

undersöka 

aspekter av det 

dagliga livet i 

förhållande till 

riskfaktorer 

och dess 

påverkan på 

välbefinnandet 

och den 

subjektiva 

hälsan hos de 

anställda inom 

den offentliga 

sektorn i 

Sverige.  
 

300 deltagare i 

studien (50 

män och 250 

kvinnor). 
 

Data samlades 

in genom en 

enkät från 

anställda vid 

sex 

socialförsäkrin

gskontor i 

Sverige.  

Studien 

godkändes av 

den regionala 

etikprövningsn

ämnden. 
 

Resultatet visade att 

inte ha monotona 

rörelser i arbetet och ha 

en stressfri miljö, 

allmän kontroll och 

tillfredsställelse med 

vardagliga aktiviteter 

samt låg stress, visar 

sig vara faktorer som 

påverkar 

välbefinnandet och 

subjektivt god hälsa  

med 46,3 %.  

Wästberg, B. 

A., Erlandsson, 

L., & Eklund, 

M. (2013). 

Client 

perceptions of 

a work 

rehabilitation 

programme for 

women: The 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet med 

studien var att 

undersöka 

deltagarnas 

uppfattningar 

om att delta i 

ett 

arbetsrehabilite

ringsprogram. 
 

38 kvinnor. Sju av de 38 

kvinnor som 

genomförde 

REDO-

programmet 

intervjuades 

under och 

efter 

programmet. 

Intervjuerna 

Studien 

godkändes av 

den regionala 

etikprövningsn

ämnden i 

Lund. 
 

Deltagarna var nöjda 

med innehållet i 

programmet 

Vardagsrevidering och 

det stöd de fått i 

programmet samt vid 

återvändandet till 
arbetet. Deltagarna 

hade blivit mer 

medvetna om vad de 



 

Redesigning 

Daily 

Occupations 

(ReDO) 

project. 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy, 

20(2), 118-

126. 

analyserades 

med en 

innehållsanalys

. 

gjorde under en dag 

och hur de utförde sina 

dagliga 
aktiviteter, vilket 

hjälpte dem att ändra 

sitt sätt att utföra dem 

och uppnå 

aktivitetsbalans. Att 

kunna sätta gränser 

visade sig vara en 

viktig faktor för 

upplevd hanterbarhet 

och hälsa. Metoden tar  

hänsyn till hela 

individen och 

deltagarna upplevde det 

som viktigt eftersom 

privat- och arbetslivet 

påverkar varandra. 

Deltagarna upplevde att 

de kunde hantera 

stressen, fått mer energi 

och större tro på sig 

själv. 
 

Lohela, M., 

Björklund, C., 

Vingård, E., 

Hagberg, J., & 

Jensen, I. 

(2009). Does a 

change in 

psychosocial 

work factors 

lead to a 

change in 

employee 

health?. 

Journal Of 

Occupational 

& 

Environmental 

Medicine, 

51(2), 195-

203.  

Arbetspsykolo

gi, Sverige. 
Syftet med 

studien var att 

identifiera 

psykosociala 

faktorer på 

arbetet som 

verkar för 

positiv 

förändring i de 

anställdas 

hälsa, samt 

faktorer som 

förebygger 

negativ 

förändring i de 

anställdas 

hälsa. 

1212 deltagare 

ingick i 

studien, och de 

var från fyra 

olika företag i 

Sverige.  

Data samlades 

in genom 

enkäter vid två 

tillfällen som 

berörde deras 

upplevelse av 

arbetsmiljö, 

självupplevda 

hälsa och 

livsstil (2000 

& 2003). 

Utöver det fick 

deltagarna 

under studiens 

tid vid tio 

tillfällen 

besvara en 

kortare enkät 

gällande deras 

upplevelse av 

livskvalité 

samt livsstil 

med fokus på 

hälsa. 
 
Analysen 

gjordes i tre 

steg. I steg ett 

gjordes en 

statistisk 

analys genom 

en koefficent, 

för att testa 

sambandet 

Allt deltagande 

var frivilligt 

och alla i 

studien fick 

skriven 

information 

om studiens 

syfte. Studien 

är godkänts av 

etiska 

kommittén på 

Karolinska 

institutet, 

Stockholm.  

Resultatet visar att en 

negativ förändring i 

ledarskap, 

organisatoriska 

åtagande och ökad 

jobbstress var 

riskfaktor för en 

negativ förändring av 

hälsan bland de 

anställda.  
 
Slutsatsen är att genom 

förbättringar i den 

psykosociala 

arbetsmiljön så finns 

det möjlighet att 

anställdas hälsa 

förbättras och samtidigt 

förebyggs ohälsa. 



 

mellan hälsa 

och 

psykosociala 

arbetsmiljöfakt

orer. I steg två 

gjordes en 

regression för 

hitta relevanta 

faktorer som 

förändrar 

anställdas 

hälsa. Den 

oberoende 

variabeln 

delades upp i 

tre kategorier; 

negativ 

förändring, 

ingen 

förändring och 

positiv 

förändring. I 

steg tre 

användes 

Akaikes- och 

Bayesians 

informationskri

terium. 

Berg, T., 

Alavinia, I., 

Bredt, J., 

Lindeboom, S., 

Elders, M., & 

Burdorf, F. 

(2008). The 

influence of 

psychosocial 

factors at work 

and life style 

on health and 

work ability 

among 

professional 

workers. 

International 

Archives of 

Occupational 

and 

Environmental 

Health, 81(8), 

1029-1036. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Arbetsmiljövet

enskap, 

Nederländerna 

(2008). 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

sambandet 

mellan 

psyksociala 

faktorer på 

arbetet, livsstil, 

stressfyllda 

händelser i 

livet och dess 

påverkan på 

hälsa och 

arbetsförmåga 

bland 

kontorsarbetare

. 

1141 personer 

som jobbade 

inom 

reklambransch

en. 

Data samlades 

in genom en 

tvärsnittsunder

sökning där 

deltagarna fick 

besvara ett 

frågeformulär 

som berörde 

arbetsförmåga, 

mental- och 

fysisk hälsa, 

individuella 

särdrag, 

psykosociala 

arbetsmiljön, 

stressfyllda 

händelser i 

livet och 

livsstil. De fick 

också göra en 

fysisk 

undersökning 

där deras 

syreupptagning

sförmåga, vikt, 

längd och 

bicepsstyrka 

dokumenterade

s. 
 
Analys gjordes 

först  genom 

Framkommer 

ej. 
Resultatet visar att 

deltagarnas 

arbetsförmåga var 

starkt associerat med de 

psykosociala faktorerna 

på arbetet så som 

teamwork, 

stresshantering och 

utveckling för 

individen. Mindre 

påverkan hade 

stressfyllda händelser i 

livet, övervikt och lite 

fysisk aktivitet. 

Faktorerna som 

påverkade den mentala 

hälsan hos deltagarna 

var liknande de faktorer 

som påverkade 

arbetsförmågan. 



 

 

 

 

  

 

beskrivande 

statistik för att 

se hur de 

enstaka 

effekterna 

påverkar de 

faktorer som 

finns med i 

studiens syfte. 

I andra 

analysen 

gjordes en 

regression för 

att se 

skillnader 

mellan de olika 

faktorerna, 

därefter 

gjordes en 

stratifiering 

uppdelat i tre 

åldersgrupper. 

Allt 

analysmaterial 

dokumenterade

s i 

statistikprogra

mmet SPSS. 

Erlandsson, L-

K., Eklund, M. 

& Persson, D. 

(2011). 

Occupational 

value and 

relationships to 

meaning and 

health – 

Elaborations of 

the ValMO-

model. 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy, 

18:72-80. 

Arbetsterapi, 

Sverige. 
Syftet var att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

aktivitetsvärde, 

upplevd 

meningsfullhet 

och subjektiv 

hälsa hos 

kvinnor och 

män i arbetsför 

ålder. 
  

 

50 män och 

250 kvinnor i 

arbetsför ålder. 

Aktivitetsvärde 

bedömdes 

genom 

Occupational 

Value-

instrumentet 

med 

fördefinierade 

teman. 

Upplevd 

meningsfullhet 

bedömdes 

genom av 

”Sense of 

Coherence 

measure” 

(KASAM). 
Subjektiv hälsa 

bedömdes av 

två frågor från 

SF-36-enkäten. 

Resultatanalys

en bestod av 

deskriptiv 

analys, 

korrelation och 

logistisk 

regressionsanal

ys där 

sociodemografi

ska variabler 

ingick. 

Den regionala 

etikprövningsn

ämnden i Lund 

godkände 

studien. 
 

 

Resultaten visade 

signifikanta samband 

mellan aktivitetsvärde 

och upplevd 

meningsfullhet. De 

kvinnor och män som 

hade högst 

aktivitetsvärde hade 

tredubblad sannolikhet 

att även uppleva hög 

nivå av meningsfullhet 

i livet.  
De deltagare som var 

sammanboende eller 

gifta hade dubbelt så 

stor sannolikhet att 

även uppleva 

meningsfullhet. Även 

upplevd meningsfullhet 

visade sig ha ett 

samband med subjektiv 

hälsa. Studien visade 

att aktivitetsmönster 

påverkar hälsan. Att 

arbeta heltid var den 

viktigaste faktorn som 

påverkade den 

subjektiva hälsan, 

jämfört med att arbeta 

mindre än heltid. 

Resultaten bekräftar 

antagandena i ValMO-



 

 modellen och vikten av 

att fokusera på 

aktivitetsvärde i klinisk 

praxis. 

S. Stansfeld 

and B. Candy, 

Psychosocial 

work 

environment 
and mental 

health-a meta-

analytic 

review, 
Scand J Work 

Environ Health 
32 (2006), 

443–462. 

Arbetsmiljövet

enskap, 

Storbritannien. 

Syftet med 

denna studien 

var att klargöra 

samband 

mellan de 

psykosociala 

stressfaktorern

a på arbetet 

och mental 

ohälsa. 

Litteratturstudi

e. 
Data samlades 

in genom en 

standardiserad 

sökningsstrateg

i med strikta 

inklusions- och 

kvalitetskriteri

er. 11 artiklar 

ingick i 

studien, och 

databaser som 

användes var 

CINAHL, 

AMED, 

EMBASE, 

PubMed, 

PsycINFO, 

SCI och SSCI. 
Data 

analyserades 

genom två 

stycken som 

sträckläste 

samtliga 

artiklar, och 

sedan 

diskuterades 

varje artikel 

sinsemellan. 

För att hitta 

nyckelbegrepp 

och 

meningsbärand

e koder för 

varje artikel, 

och allt resultat 

sammanfattas i 

standardiserad 

form. En 

checklista för 

kontroll av 

validitet 

gjordes för 

varje artikel. 

Framkommer 

ej. 
Resultatet visar att för 

höga krav på jobbet, 

lågt inflytande över sin 

arbetssituation, lågt 

socialt stöd från 

arbetsgruppen, höga 

psykologiska krav och 

otrygghet på 

arbetsplatsen hade 

samband med 

utveckling av mental 

ohälsa. 
  

Arwedson, I., 

Roos, S., & 

Björklund, A. 

(2007). 

Constituents of 

healthy 

workplaces. 

Work, 28(1), 3-

11. 

Arbetsmiljövet

enskap & 

Arbetsterapi, 

Sverige. 

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

vilka 

beståndsdelar 

som påverkar 

till en 

hälsosam 

arbetsplats 

enligt de 

anställda på 

27 deltagare 

ingick i 

studien. 

Data samlades 

in genom en 

öppen-sluten 

fråga; Vilka 

faktorer 

främjar 

upplevelsen en 

hälsosam 

arbetsplats 

tycker du? Där 

fick deltagarna 

Alla deltagare 

fick en skriftlig 

beskrivning av 

studiens syfte 

hemskickad en 

vecka före 

studiens start. 

Samma dag 

studien skulle 

genomföras 

fick alla en 

Resultatet visar på fyra 

huvudkategorier som är 

viktigt för en hälsosam 

arbetsplats; God 

arbetsmiljö, Förespråka 

träning och hälsosam 

kost, funktionellt 

ledarskap och 

individuellt ansvar både 

på och utanför 

arbetsplatsen. 



 

fyra företag 

med låg 

frånvaro på 

grund av 

ohälsa. 

skriva helt fritt 

på ett papper 

för att besvara 

frågan. De fick 

också skriva 

ner hur länge 

de varit 

anställda, 

vilken position 

på arbetet de 

har, 

födelsedatum 

samt kön. 
 
Analys gjordes 

genom 

transkribering 

och författarna 

läste igenom 

svaren flera 

gånger för att 

få en god 

överblick av 

resultatet. 

Varje 

hälsorelaterad 

faktor ströks 

under. Därefter 

granskades 

innehållet igen 

för att hitta 

likheter och 

skillnader i 

resultatet. 

muntlig 

genomgång 

också. De fick 

även 

information 

om att 

deltagandet är 

frivilligt och de 

kan när som 

helst välja att 

avsluta sin 

medverkan 

utan att uppge 

skäl samt att 

alla uppgifter 

hanteras 

konfidentiellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


