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 Abstrakt 
I denna studie undersöker vi företagshälsovårdsanställdas uppfattningar om 

samtal som metod i stressförebyggande arbete. Tidigare forskning visar bland 

annat i vilka situationer som stress kan uppstå, vilka negativa konsekvenser 

stress kan ha och varför det är viktigt att förebygga- och inte bara behandla 

stress. Största delen av tidigare forskning som gjorts tycks handla om olika 

metoder för att behandla stress, därför fokuserar vi i denna studie på hur 

samtalet kan användas i förebyggande arbete. Genom att intervjua sex personer 

som alla arbetar med företagshälsovård har vi fått ett resultat som visar att 

samtalet är en bra metod att använda i stressförebyggande arbete. 

 

Nyckelord: Stress, stressförebyggande arbete, företagshälsovård, samtal, 

samtalsmetoder.  
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 Inledning  
Enligt Vygotskijs (2003) sociokulturella perspektiv på pedagogiken är 

utgångspunkten för människan att hon föds in- och utvecklas i ett samspel 

med andra där kommunikation är länken mellan det inre och det yttre. 

Redskapen som används för att underlätta människans förståelse och 

hantering av sin tillvaro är enligt det sociokulturella perspektivet fysiska, 

intellektuella och språkliga redskap. Vygotskij ansåg också att individen 

handlar olika i olika situationer beroende på kunskap och erfarenhet men 

också beroende på omedvetna eller medvetna uppfattningar om vad 

omgivningen kräver, tillåter eller möjliggör. 

 

Dewey betonade att individens kunskaper och handlingar har sin grund- och 

utvecklas i en konstant pågående process där det egna medvetandet, 

tänkandet och omvärlden samverkar (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 

2001). 

 
“Pedagogik uppfattas som ett praktiskt verksamhetsområde och något som man med olika 

teoretiska och praktiska utgångspunkter ägnar sig åt för att förbättra människors 

möjligheter att utveckla kunskaper, värderingar och handlingsmönster” (Svederberg et al., 

2001, S. 17). 

 

Personliga erfarenheter har enligt Dewey ett samband med inlärning och i 

lärandesituationer bör fokus vara på lösningen av framtida individuella och 

kollektiva problem (Svederberg et al., 2001). Drivkraften för att vilja lära oss 

nya ting kan ses som en nödvändighet för att klara av att hantera situationer 

som uppstår i livet. Kognition är människans informationsprocesser, sättet 

varpå vi inhämtar information om världen och det som hjälper oss att 

kommunicera med andra (Lundh, Montgomery & Waern, 1992). Att lära sig 

någonting som enskild individ eller som en del av en grupp innebär att 

förändra sitt sätt att förstå omvärlden och lära sig att anpassa sina handlingar 

därefter. Arbetstagare och arbetsgivare kan vinna mycket på att utveckla sina 

kompetenser i samtalsmetodik eftersom kompetens som innefattar förmågan 

att kommunicera och samarbeta kan vara avgörande för arbetshälsan (Hård af 

Segerstad, Klasson & Tebeliu, 2007). 

 

I Arbetsmiljöverkets nittonde undersökning om besvär orsakade av arbete 

framgår resultat som visar att cirka var femte sysselsatt person i Sverige under 

de senaste 12 månaderna har haft arbetsrelaterade besvär av någon form. Av 

samtliga sysselsatta är det ungefär var tjugonde som uppger att de under det 

senaste året varit sjukfrånvarande på grund av besvär ifrån arbetet. Det 

innebär att cirka 229 000 sysselsatta varit frånvarande på grund av sjukdom 

som uppstått till följd av arbetsorsakade besvär någon gång under de senaste 

12 månaderna. 
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De vanligaste orsakerna till besvär i arbetet är stress och psykiska 

påfrestningar, mellan 1998-2003 ökade stressbesvären stadigt för både kvinnor 

och män. Arbetsmiljöverkets undersökning visar att det mellan år 2010 och 

2012 skedde en stor ökning av psykiska besvär jämfört med tidigare då det var 

vanligare med fysiska besvär (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Arbetsrelaterad stress har bevisligen stor inverkan på både den fysiska och 

psykiska hälsan med hjärtproblem och depression som de vanligaste 

stressrelaterade sjukdomarna. Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar att om 

människor inom en organisation mår bra så mår också organisationen bra 

vilket vidare skapar goda förutsättningar för effektivitet och lönsamhet. 

 
”Hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras förutsättningar, och det främjande 

förhållningssättet är nyckeln” (Johnsson et al., 2003, S. 7). 

 

Det handlar om att fokusera på att se möjligheter och att ha ett främjande 

förhållningssätt - ett så kallat främjande perspektiv. I Lidéns (2013) artikel 

baserad på uppgifter från en sifo-undersökning skrivs att var tredje person 

idag mår dåligt på grund av höga krav inom arbetet. Undersökningen 

konstaterade att arbetsgivare kan göra en hel del för att motverka problemet 

genom delaktighet och förebyggande arbete kring psykisk ohälsa vilket antas 

kunna få andelen som säger sig må dåligt att sjunka med en tredjedel. 

 
”Med ett öppnare diskussionsklimat, ökad delaktighet och mer hanterbara krav så mår 

många bättre och sjukskrivningarna kan minska” (Lidén, 2013, S. 4). 

 

Det är också allvarligt att 47 procent av de tillfrågade svarade att det inte 

förekommer något förebyggande arbete mot psykisk ohälsa (Lidén, 2013). 

Företagsläkaren Karin Nord säger i en intervju i Tidningen Ångermanland att 

det finns ett helt batteri av insatser att ta till när företagshälsovårdsanställda 

jobbar med patienter som lider av stress. Det kan vara allt ifrån enklare samtal 

till att patienten får ett eget stresshanteringsprogram. Problemet är enligt Nord 

att arbetsgivarna inte förstår hur mycket dyrare det är med rehabilitering och 

sjukvård jämfört med kostnaderna för ett förebyggande arbete, 

uppskattningsvis handlar det om en summa som är hundra gånger så stor 

(Lidén, 2013). 

 

Vi menar att genom kommunikation med andra så kan människan lära sig nya 

saker som kan leda till förändring och att samtalet är verktyget för att kunna 

byta erfarenheter och kunskaper. Vi tror att genom samtal så kan situationer 

som leder till stress undvikas eftersom människan i gemenskap med andra kan 

jobba stressförebyggande. Lindhe Söderlund (2006) skriver i sin artikel att det 

finns ett stort behov av att inom hälso- och sjukvård hitta nya arbetsformer 

som inte bara behandlar utan som också förebygger sjukdom. Med detta som 

grund så vill vi nu undersöka om samtal uppfattas kunna användas i 

stressförebyggande arbete – vilka uppfattningar har de 

företagshälsovårdsanställda? 
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Definitioner 

Stress: “Stress beskrivs som den påfrestning som människan utsätts för när krav och 

förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan. Stress uppstår inte bara vid 

alltför höga krav utan även vid den understimulering som till exempel ett alltför monotont 

arbete innebär” (Arbetsmiljöverket, 2012, S. 6). 

 

Arbetsrelaterad stress: Kan definieras som den grad av krav som kan störa en 

individs psykiska och fysiska hälsa. Kraven kan exempelvis vara tidspress, allt 

fler arbetsuppgifter och brist på resurser (Flynn, Knight & Landrum, 2011). 

Fortsättningsvis syftar vi på negativ och skadlig stress när vi använder 

begreppet i denna studie. 

 

Företagshälsovård: Företagshälsovården är den verksamhet som arbetsgivare 

anlitar för att förebygga att arbetsmiljörisker uppstår och med 

arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Samtal: När vi i denna studie skriver om samtal så syftar vi på Engquists 

(2007) definition av samtal som ett fenomen som varierar mellan att en person 

vid något tillfälle förmedlar kunskaper som en annan person behöver och att 

det är ett möte mellan människor. 

 

Förebyggande: Enligt Svenska akademiens ordbok (2009) så innebär 

förebyggande att åtgärder görs i förhand för att hindra något som är skadligt 

eller inte önskvärt (exempelvis en olycka). 
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 Bakgrund 
Stressfaktorer 

Stress är antingen något positivt eller negativt beroende på individens 

förhållningssätt till den. Det är när stressen leder till rädsla och obehagskänslor 

som den är skadlig. En del människor tycks klara av hur mycket som helst 

medan andra inte behöver utsättas för mycket påfrestningar innan de tycker 

att världen håller på att rasa samman (Carlsson, 2011; Zimsen, 1998). 

 

Riskfaktorer för stress kan bland annat vara hög arbetsbelastning, små 

påverkansmöjligheter, otydlig arbetsorganisation, återkommande 

förändringar, lågt socialt stöd, bristande kompetens, riskfyllt arbete, dåligt 

arbetsklimat samt påfrestande arbetstider. Forskning visar att tillfälliga 

arbetstagare ofta lider av kronisk arbetsrelaterad stress. Otryggheten med ett 

tillfälligt arbete förknippas med ökad dödlighet och en mängd fysiska och 

psykiska sjukdomstillstånd (Prevent, 2009). 

 

För att hantera stress på arbetsplatsen så är det bästa en kombination av 

individinriktade och organisationsinriktade tillvägagångssätt (Nakao, 2010). 

För mycket bortträngda känslor i det undermedvetna stjäl mycket kraft från en 

människa och förr eller senare så kommer det en dag när hon/han inte längre 

orkar med. Det kan till exempel bero på för mycket arbete under en period 

vilket kan leda till ångest som inte går att dämpa (Zimsen, 1998). 

 

Om arbetsrelaterad stress 

Inom samtalsterapi, stresshanteringsutbildning och kognitiv beteendecoaching 

så används ofta en kognitiv definition av stress. En av dessa definitioner är att 

stress är det som uppstår när den uppfattade pressen på en person överstiger 

hans/hennes förmåga att hantera den (Farrants, Gyllensten & Palmer, 2005). 

Människor med hög självtillit tenderar att se svåra uppgifter som en utmaning. 

Den tillit människor har till sig själva när det gäller att klara av att göra saker 

och ting påverkar hur de hanterar stress genom att en hög tillit till sig själv 

fungerar som ett ”skydd” mot de negativa effekterna (Flynn et al., 2011). 

 

Att ha en anställning är bra för hälsan men lågkonjunkturen har haft en 

negativ effekt på den mentala hälsan hos många anställda. En undersökning 

visar att 44 procent av arbetskraften i Storbritannien känner en större press i 

arbetet och två tredjedelar av den pressen kommer av att de oroar sig för att 

förlora jobben. I övrigt så kommer arbetsrelaterad stress oftast från långa 

arbetsdagar, dålig arbetsmiljö, överansträngning, arbetslöshet och 

relationsproblem eller någon annan form av obalans i privatlivet (Nakao, 2010; 

Sadler, 2009). 
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Flynn et al. (2011) menar att stressiga miljöer bidrar till att allt fler personer blir 

utbrända. De vanligaste stressfaktorerna är enligt dem arbetsrelaterade 

problem följt av hälsorelaterade och ekonomiska problem.  Karasek och 

Theorells (Prevent, 2009) krav-, kontroll- och stödmodell är en vanlig 

förklaringsmodell för stress som visar att: 

 

·         Höga krav, dåligt stöd och små påverkansmöjligheter kan leda till stress i 

arbetslivet. Höga krav i kombination med stora påverkansmöjligheter kan 

däremot ge motivation till inlärning och personlig utveckling. Dock så är det 

viktigt att också tänka på att någon som tycker om sitt arbete och därför 

arbetar för mycket samtidigt som han/hon glömmer bort att återhämta sig 

också kan hamna i en situation där arbetet slutligen blir för påfrestande. 

 

·         Låga krav i kombination med stora påverkansmöjligheter i arbetet 

begränsar individens utmaningar i arbetet. Situationer med låga krav och lite 

påverkansmöjligheter kan leda till en låg arbetsmotivation. 

 

·         Stöd kan fungera som skydd mot stress. Det kan vara i form av 

vägledning (från chefer eller arbetsledare men även från kollegor och vänner) 

genom samspel, trygghet och pålitlighet. Andra former av stöd kan bland 

annat vara tekniskt och administrativt stöd i arbetet. 

 

En bra arbetsplats är en arbetsplats där det finns balans, där individen jobbar 

under hanterbara kravnivåer, med goda möjligheter att påverka sin 

arbetssituation och där det finns ett bra socialt stöd inom organisationen. Den 

bästa situationen på en arbetsplats är kombinationen av hög kontroll, låga krav 

och ett bra stöd. Den sämsta situationen för hälsan är en så kallad ”iso-spänd” 

situation där höga krav kombineras med låg kontroll och lite stöd (Prevent, 

2009). 

Symptom och konsekvenser 

Forskning har visat att arbetsrelaterad stress kan kopplas till en rad fysiska och 

psykiska sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, sömnlöshet, 

ångest och depression. Arbetsförhållanden som leder till stress kan också 

indirekt påverka en individs välbefinnande genom att bidra till negativa 

beteenden som har negativa hälsoeffekter som exempelvis rökning och 

stillasittande (Nakao, 2010). Arbetsrelaterad stress märks oftast genom 

förändringar i resultat eller humör vilket individen i fråga själv inte lägger 

märke till utan uppmärksammas av arbetskamrater eller chefer (Sadler, 2009). 

Stressen kan ha konsekvenser på många olika nivåer, bland annat på: 

 

Beteendenivå 

Hos en enskild individ kan symptom visas på beteendenivå i form av 

”bråttombeteende”, ett beteende som karaktäriseras av att personen i fråga till 

exempel går fort, rör sig fort, pratar fort, äter fort, har svårt att vänta och så 

vidare. Även är brist på tålamod, att ha svårt att tolerera andras misstag eller 
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saker som inte fungerar optimalt, uppvisad ilska gentemot arbetskamrater och 

familjemedlemmar samt ökat drog- och alkoholintag är tecken på stress 

(Prevent, 2009; Sadler, 2009). 

Fysiologisk nivå 

Vid stress utsöndrar kroppen stresshormoner för att mobilisera energi, klara av 

att möta påfrestningar och aktivera system som återställer balansen när faran 

är över (Glise, Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2011). 

 
”Den fysiologiska stressreaktionen kan betraktas som en i normala fall övergående 

överlevnadsreaktion”(Glise et al., 2011, S. 1). 

 

Stressreaktioner på fysiologisk nivå kan bland annat vara hjärtklappning, 

muskelspänning, värk, huvudvärk allergi, hudåkommor, övervikt, diarré eller 

andra magproblem, sömnproblem, högt blodtryck och liknande (Prevent, 

2009). 

Mental nivå 

Mentalt kan stressen visa sig i form av koncentrations- och 

uppmärksamhetssvårigheter och en upplevd försämrad minnesfunktion 

(särskilt närminnet).  Tankar och energi fokuseras på speciella frågor och det 

leder vidare till svårigheter att koppla av (Prevent, 2009). 

På arbetsplatsen 

Typiska stressymptom på arbetsplatsen är bland annat missnöje med arbetet, 

att arbetsuppgifter inte blir utförda i tid eller inte håller den kvalitet som 

önskas, ökad övertid och mertid, ökad sjuknärvaro, ökad risk för arbetsskador 

exempelvis felhandlingar, tillbud och olyckor, samarbetssvårigheter och 

konflikter, ökad personalomsättning, kompetensförluster och 

produktionsstörningar (Prevent, 2009). 

 

Varför är det viktigt att förebygga stress? 

Sadler (2009) tar i sin text upp den första statsfinansierade granskningen av 

arbetskraften i Storbritannien som varnade för vilka samhälleliga och 

ekonomiska konsekvenser psykisk ohälsa bland anställda kan ha. 

Granskningen visade att det behövs ett ökat/förbättrat stöd på många plan för 

att en god psykisk hälsa ska kunna behållas. Detta har lett till ett större intresse 

för att utvärdera huruvida stresshanteringsinsatser kan ge en ökning av antalet 

personer som återgår till arbete efter sjukskrivning (Friebel, Ladegaard & 

Netterstrøm, 2012). 

 
"Att rehabilitera utbrända medarbetare kostar pengar. Mycket pengar. Först krävs alltså en 

attitydförändring som gör att det inte längre anses som ok att "jobba ihjäl sig”"(Carlsson, 

2011, S. 98). 
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Denna inställning borde komma från ledningen och den enskilde anställda då 

den har rättighet och ansvar att säga stopp (Carlsson, 2011). Genom att se över 

det personliga välbefinnandet och balansen i livet så kan potentiella 

stressrelaterade problem upptäckas och bearbetas så tidigt som möjligt. Det är 

fortfarande tabubelagt med psykiska problem (även av milda slag) så ett tidigt 

ingripande och inkopplande av företagshälsovård är avgörande. Ett bra 

ledarskap är också viktigt för att arbetsrelaterad stress ska kunna minska. 

 
”Employers need to track stress in their workforce even if it is at the lower end of the mental 

illness spectrum” (Sadler, 2009, S. 2). 

 

Om chefer sitter och är tysta när saker går fel så kommer stressrelaterade 

problem att öka, men även chefer har krävande jobb och behöver ibland stöd 

(Sadler, 2009). Att arbetsgivarna på ett tidigt stadium uppmärksammar 

indikationer på att något på arbetsplatsen inte står rätt till och kan vara 

psykiskt påfrestande för anställda är viktigt. Tecken på att situationen kan vara 

sådan är exempelvis otillfredsställande arbetsförhållanden, 

organisationsproblem eller missförhållanden i samarbetet. Det kan vara 

nödvändigt att chefer och arbetstagare har enskilda samtal för att signalerna 

ska kunna fångas upp, något som också kräver både tid och kunskap hos 

arbetsgivaren (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Redan under 2001 skapade regeringen en handlingsplan i syfte att förbättra 

arbetsmiljöarbetet och där påpekades att tydlig information, kommunikation, 

möjlighet till reflektion, delaktighet och socialt stöd är några viktiga faktorer 

som avgör huruvida vi kan hantera den stress som uppstår vid exempelvis 

större förändringar på arbetsplatsen. Individen måste idag anpassa sig till 

konstanta förändringar allt eftersom mängden arbetsuppgifter och 

svårighetsgraden på dessa ändras (Näringsdepartementet, 2001). 

 

Orsakerna till ohälsa, olycksfall samt allvarligare tillbud ska utredas och inför 

eventuella förändringar så ska det göras en riskbedömning för att visa på hur 

en förändring skulle kunna påverka riskerna för ohälsa och olycksfall 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Samtal som metod 

Insatserna för att lindra arbetsrelaterad stress har mångdubblats under de 

senaste två decennierna. Resultaten som insatserna har lett till är dock svåra att 

jämföra eftersom de är väldigt olika när det bland annat kommer till typ av 

ingripande, ingripandets volym samt på vilken nivå ingripandet görs (till 

exempel på individ- eller organisationsnivå) (Friebel et al., 2012). Vissa 

organisationer använder sig till exempel av ”face-to-face”-behandlingar och 

stöd från företagshälsovården eller liknande yrkesgrupper när problemen 

upptäcks medan vissa företag har en tradition av att använda 

företagshälsovårdstjänster kontinuerligt för att ta hand om sina anställda. 
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Samtalsmetodik är en tvärvetenskaplig kompetens där individens förmåga att 

föra samtal tränas så att samtalspartnern känner sig bemött med respekt, 

förståelse och empati (Karolinska institutet, 2013). 

 
“Syftet med information, budskap och rådgivning är att det som uttrycks skall mottas på ett 

sätt som leder till förändring av kunskaper, värderingar och handlingar” (Svederberg et al., 

2001, S. 22). 

 

Zimsen (1998) menar att det ofta är ett långvarigt och svårt arbete för att hjälpa 

någon ur stressrelaterade emotionella svårigheter. Ju djupare problemen är 

desto mer kommer individen i fråga också att försvara sig mot att de reds ut då 

många människor är rädda för att prata om sina känslor.  Farrants et al. (2005) 

tar i sin forskning upp att både chefer och anställda många gånger har en 

negativ uppfattning av samtalsterapi generellt sett vilket också har 

rapporterats i andra studier. Många tror att de ska förknippas med mental 

sjukdom om de deltar och de oroar sig även för konfidentialiteten. Vidare så är 

många också osäkra på om det är ett bra sätt att lösa problem där stress är 

inblandat eftersom det är en metod som uppfattas gå ut på att ”bara” lyssna. 

 

Samtalsterapi har visats vara hjälpfullt vid rehabilitering av personer som lider 

av stress och erbjuds ofta till de personer som drabbats av ohälsa genom 

ansträngning i arbetet. Vissa hävdar dock att samtalsterapi inte kan motverka 

den arbetsrelaterade stressen och inte heller minska sannolikheten för att 

fenomenet kommer att fortsätta existera, medan andra hävdar att det kan vara 

väldigt missvisande att anta att samtalsterapi inte har någon som helst effekt 

(Farrants et al., 2005). 

 
”En samtalsmetod kan liknas vid en verktygslåda som innefattar olika sätt/tekniker som kan 

vara till hjälp i kommunikationen. Tekniken/metoden är endast ett medel inte ett mål i sig! 

Den viktigaste grundförutsättningen är relationen mellan hjälparen och den som söker 

hjälp” (Reuter, 2011, S. 6). 

 

Professionella samtal skiljer sig från de samtal som förs i det vardagliga livet. 

Det är den som söker hjälpen och hans eller hennes problem som fokus ligger 

på (Zimsen, 1998). Det finns ett antal olika samtalsmetoder men de vanligaste 

är: 

Kartläggande samtal 

Syftet med kartläggande samtal är att hjälpa en individ att bli mer medveten 

om sin egen situation samt möjligheter och begränsningar. Detta tillför en ökad 

verklighetsförankring och en känsla av att själv kunna styra över sin tillvaro. 

Samtalsledarens mål kan till exempel vara att hjälpa individen att beskriva sin 

aktuella tillvaro och situation men också med att formulera en framtidsbild 

och tillslut också försöka förmedla kunskaper som kan hjälpa individen att 

uppnå sina nya realistiska mål med livet (Engquist, 2007). 
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Motiverande samtal 

MI (Motivational interviewing eller motiverande samtal) är en samtalsmetod 

som kan påverka en människas livsstil och levnadsvanor. Det är en metod som 

blir en del i ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket gör individen till 

medproducent av sin egen hälsa genom att hon eller han ges en ökad 

delaktighet (Lindhe Söderlund, 2006). 

 
”Den grundläggande tanken i MI är att är att hjälpa människor att förstå och göra 

någonting åt sina problem (Lindhe Söderlund, 2006, S. 4). 

 

Detta genom att rådgivare använder ett individanpassat förhållningssätt för att 

individen ska kunna uttrycka sin ambivalens till att förändras och därigenom 

hitta sin inre motivation till förändring. Det innebär att rådgivaren är 

lösningsfokuserad genom att leda samtalet mot förändring (Lindhe Söderlund, 

2006).  

 

MI används vid sjukdomsbehandlingar men framför allt vid förändring av 

livsstilar och vissa riskfyllda levnadsvanor (exempelvis rökning eller 

alkoholmissbruk). Fokus ligger på att hitta motivationen till att genomföra 

förändringar (Lindhe Söderlund, 2006). Samtalsedarens uppdrag är 

sammanfattningsvis att hjälpa klienten med att få en egen förståelse av sitt 

problem, formulera egna argument för förändring och att stärka individen i 

dennes beslut och genomförandet av förändringen (Engquist, 2007). 

 

Stödjande samtal 

Stödjande samtal är en samtalsmetod som har sitt ursprung i psykologen Carl 

Rogers idéer om att varje individ bär på en positiv tillväxtkraft (Reuter, 2011). 

Metoden kan fungera som ett stöd för en individ som vill genomföra någon 

form av förändring. Ett sätt att genomföra stödjande samtal är ställa frågor 

som kan fungera som ett psykologiskt stöd och som en feedback i planeringen. 

 
”Vi vet var och en av oss vad som är bäst för oss och vi kan påverka vår omgivning. Vi har 

en inbyggd strävan mot självförverkligande och mot att finna en balans mellan omvärldens 

förväntningar, krav och värderingar och egna behov och önskningar i vårt handlande. Ett 

sätt att hjälpa/lotsa individen att finna den kraften och förmågan är att vara närvarande i 

ett icke styrande, lyssnande och stödjande samtal!” (Reuter, 2011, S. 3). 

 

Syftet med stödjande samtal är att individen med tiden kommer att fungera 

självgående, behålla sitt nya sätt att leva och därefter bara behöva kontakt med 

samtalsledaren vid enstaka tillfällen. Det stödjande samtalet kan även fungera 

som en avrundning efter motiverande samtal eller kartläggande samtal som 

från början ledde fram till viljan att genomföra en förändring (Engquist, 2007). 

Lösningsfokuserande samtal 

Den lösningsfokuserade samtalsmetoden är utformad efter en speciell 

intervjumetodik som tar fasta på att den sökande själv formulerar mål och 
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lösningar på exempelvis arbets- och yrkesvalsfrågor. Den speciellt utformade 

intervjuprocessen/frågetekniken styr individen bort från det förflutna och från 

problemen mot framtiden och de mål som formulerats. Att genomföra denna 

process tar olika lång tid beroende på individens behov och förutsättningar. 

Med denna metod så antas det att ett förändrat beteende även leder till 

förändringar i tankar och känslor. Metoden kan tillämpas både i enskilt samtal 

eller i grupp (Olsson & Olsson, 2013). 

 

Zimsen (1998) menar att vi alla har stor erfarenhet av samtal genom 

kommunikation med familj och vänner men att det är skillnad mellan vanliga 

samtal och samtal som tjänsteutövning. Det viktigaste inom de professionella 

samtalen är att kunna sätta sina egna problem åt sidan och verkligen lyssna på 

den som ber om råd och vägledning. 

 
”Under ett professionellt samtal skall vi stötta, vägleda och upplysa. Vi skall lyssna och 

minnas de upplysningar vi får. Vara aktiva och vänligt tillmötesgående. Vi skall indirekt 

vara den som leder och styr samtalet” (Zimsen, 1998, S. 42).    

 

Den som lyssnar i det professionella samtalet ska vara den givande och 

förhoppningsvis hjälpa, det är därför viktigt att normer, fördomar och egna 

upplevelser hålls utanför samtalet (Zimsen, 1998).      

 

De företagshälsovårdsanställdas roll 

Företagshälsovårdsanställda arbetar med att förebygga att arbetsmiljörisker 

uppstår samt med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit 

sjuka. Vid organisationsförändringar så kan det vara viktigt att 

företagshälsovårdsanställda får en möjlighet att medverka och se över på vilka 

sätt förändringarna skulle kunna påverka arbetet.  Ett effektivt sätt att använda 

sig av företagshälsovårdens tjänster kan vara att anlita dem fortlöpande och 

inte bara till enstaka tjänster, på så sätt så kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet i 

många fall säkras på lång sikt.  Möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker ökar 

även vid ett samarbete med företagshälsovården över tid.  Arbetsplatserna kan 

bland annat få hjälp med rutiner för hur tidiga tecken på ohälsa kan fångas 

upp och även hur kontakten med sjukskrivna bör skötas. Arbetsmiljöverket 

kan ställa krav på att arbetsgivaren, om det inte finns tillräcklig kompetens 

eller kunskap inom en arbetsplats för att kunna lösa arbetsmiljöproblem, ska 

anlita sakkunnig hjälp utifrån. I första hand så ska då 

företagshälsovårdsanställda eller andra motsvarande konsulter kopplas in 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

De företagshälsovårdsanställda har en nyckelroll i förverkligandet av ”det 

goda livet” vilket kräver kompetens och förmågan att se helheten (Johnsson et 

al., 2003). I hälsoarbetet i organisationer och företag så används många olika 

metoder beroende på problematik och individ. 
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 Syfte 
Syftet med studien är att studera företagshälsovårdsanställdas uppfattningar 

om samtal som metod för att förebygga stress. 

 

Frågeställningar 

a) Vilka metoder används i stressförebyggande arbete? 

b) Hur kan samtal användas som metod i stressförebyggande arbete? 

c) I vilka situationer är samtal som metod inte lämpligt att använda? 

d) Varför kan det vara viktigt att lära ut samtal som metod? 
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 Metod 
Ansats 

Eftersom vi vill undersöka hur världen uppfattas och tolkas av människor och 

varje människa uppfattar sig själv och olika situationer på olika sätt så har vi 

valt en hermeneutistisk ansats med en kvalitativ undersökningsmetod. Denna 

metod finner vi mest lämplig eftersom uppfattningar, vilket vi undersökt, inte 

kan mätas kvantitativt. Kvalitativa metoder är undersökningsmetoder som 

används för att få en uppfattning om vad människor gör, tänker, vet och 

känner (Hartman, 2004; Merriam, 1994). Vi har valt att göra intervjuer för att 

kunna samla in de kvalitativa data som vi behöver för att komma åt 

uppfattningar hos företagshälsovårdsansällda angående samtal som metod för 

att förebygga stress. Vidare så har vi valt att göra en icke-experimentell 

forskning vilket vi argumenterar för genom detta citat: 

 
“Icke-experimentell, eller deskriptiv forskning som det ofta kallas, används när man strävar 

efter beskrivning och förklaring snarare än förutsägelser som baseras på orsak och verkan. 

Detta angreppssätt kan användas när det inte är möjligt att manipulera potentiella orsaker 

till handlingar samt när variablerna är svåra att identifiera eller alltför insnärjda i den 

företeelse man studerar. Målet för deskriptiv forskning är att studera skeenden eller 

företeelser” (Merriam, 1994, S. 22). 

Urval 

Vi har genomfört intervjuer med sex stycken företagshälsovårdsanställda och 

valde att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval för att kunna göra rätt 

urval för studien. Ett icke-sannolikhetsurval lämpar sig bäst för att lösa 

kvalitativa problem och den vanligaste formen är ett målinriktat eller 

ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval med typfallsurval kräver enligt 

Merriam (1994) att vi beskriver de kriterier som intervjupersonerna ska 

uppfylla för att hjälpa oss att nå syftet med studien. Vi valde att intervjua 

personer inom företagshälsovård som arbetar med stressrelaterad problematik 

och som har arbetat med det i minst 3 år.  

 

Här följer en kortfattad beskrivning av respektive respondent:  

Respondent nr 1: Företagshälsovårdsspecialist med inriktning mot arbetsmiljö 

och rehabilitering. 

Respondent nr 2: Sjukgymnast och ergonom som jobbar med bedömning och 

behandling av rörelseapparaten (problem med rörelseapparaten kan bero på 

stress). Jobbar även med stress på gruppnivå. 

Respondent nr 3: Koordinator inom företagshälsovård för aktiviteter, arbetar 

också som konsult för att skapa friska arbetsplatser. 

Respondent nr 4: Arbetar som företagsläkare inom företagshälsovård. 

Respondent nr 5: Företagsläkare med 14 års erfarenhet av företagshälsovård. 

Respondent nr 6: Legitimerad Psykolog inom företagshälsovård (arbets- och 

organisationspsykolog). 
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Vidare information om respondenterna anser vi inte är relevant för vår studie 

eftersom kön, ålder, etnicitet och liknande inte är avgörande för resultatet och 

inte heller är någonting som vi avsett att undersöka. 

 

Vi valde att kontakta respondenter i första hand i närområdet på grund av 

tillgängligheten men eftersom de var så få som kunde delta i studien på grund 

av stor arbetsbelastning så valde vi att kontakta verksamma vid 

företagshälsovårdsmottagningar på andra orter i Sverige. Vi utförde två 

intervjuer på plats på företagshälsovårdsmottagningar och de fyra övriga via 

mailkontakt på grund av att det då inte fanns möjlighet att träffa alla fysiskt. 

Urvalet baserade vi på den tidsbegränsning vi hade samt på att all data som 

samlades in skulle vara möjlig att hantera men samtidigt ge oss tillräckligt med 

information för att vi skulle kunna dra slutsatser. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer kan uppfattas vara den bästa, kanske den enda metoden för “att få 

reda på vad någon vet eller vad någon tänker på ” (Merriam, 1994, S. 100). 

 

Den typ av intervju vi använt oss av utformade vi som en halvstrukturerad 

intervju. Halvstrukturerade intervjuer har en lägre grad av strukturering men 

däremot så har de en högre grad av standardisering genom att ett antal frågor 

ställs i ordning men respondenterna har möjlighet att formulera sina svar fritt 

(Hartman, 2004). 

 

Eftersom den halvstrukturerade intervjumetoden är relativt fri så var vi 

tvungna att säkerställa att vi samlade in relevant information för vår studie. 

Detta gjorde vi genom att förbereda en intervjuguide utifrån det som Hartman 

(2004)  benämner “den omvända trattekniken”. Vi inledde intervjuerna med 

precisa frågor och sedan lät vi samtalet övergå till mer generella frågor. Denna 

metod ansåg vi var mest lämplig eftersom vi inte hade så mycket egen 

kunskap i ämnet. Tack vare de halvstrukturerade intervjuernas flexibilitet så 

fanns det möjlighet för oss att få information som senare i studien kunde vara 

relevant att använda (Bell, 2006; Hartman, 2004). 

 

Instrument 

Intervjuerna spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner i de fall då 

respondenterna godkände det. Detta gjordes för att säkerställa att vi skulle få 

med relevant information för studien. Som en extra säkerhet så antecknade vi 

också en det allra viktigaste under intervjuerna. Vid de intervjuer som inte 

kunde genomföras muntligt så har vi använt oss av mail, där vi också bifogade 

intervjuguiden som respondenterna använde som underlag för sina svar och 

sedan skickade tillbaka till oss. 
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Vidare så markerades det insamlade materialet genom numrering, detta 

eftersom vi utlovat konfidentialitet men också för att vi skulle kunna hålla god 

ordning i det insamlade materialet. 

 

Procedur 

Vi kontaktade intervjupersonerna via telefon och mail. Vi informerade om 

varför vi kontaktade dem och vad vi hade för syfte med vår studie.  Efter 

samtycke till att delta i studien så bestämde vi ett lämpligt tillfälle och en bra 

plats för att kunna genomföra intervjuerna på alternativt skickade ut frågorna 

till de som svarade via mail. Inför varje intervju skickade vi ut ett missivbrev 

(se bilaga 1) som säkerställde att alla informanter tog del av samma 

information och därmed fick samma förutsättningar. I en pilotintervju med 

anhöriga så undersökte vi också om intervjuguidens innehåll var lämpligt och 

övade på intervjuteknik. 

 

Vi räknade med att de muntliga intervjuerna skulle ta ca 30 minuter vardera 

att genomföra förutsatt att vi fick medgivande till att göra inspelningar. Under 

intervjuerna så läste vi av våra anteckningar och uppfattningar av svaren med 

respondenten för att säkerställa att vi uppfattat informationen korrekt. Detta 

gjorde vi inte med respondenterna som svarade via mailade eftersom vi anser 

att de svarat tydligt nog och dessutom valt bort frågor som de själva ansåg att 

de inte hade kompetens nog att svara på. Genom att vara sakliga och ha ett 

neutralt förhållningssätt till respondenterna så kunde vi hålla 

tidsbegränsningen för intervjuerna men ändå ge respondenterna tid till att 

tänka och utveckla sina svar vilket enligt Bell (2006) och Merriam (1994) är bra.  

Analysmetod 

Vi har gjort en kvalitativ studie med bakgrund i vårt syfte och har således 

också gjort en kvalitativ analys av insamlat material. Enligt Patton (2002) så 

möjliggör en kvalitativ analys en omvandling av insamlat data till 

slutsatser/resultat. Analytisk induktion är en typ av kvalitativ analys som 

innebär att dataanalysen görs först när all data är insamlat. Detta görs för att 

hålla insamlandet så neutralt som möjligt och inte styrt efter någon teori 

(Hartman, 2004). Inte förrän samtliga muntliga intervjuer var genomförda och 

de skriftliga svaren var insamlade så lyssnade vi igenom inspelningarna och 

läste igenom de övriga svaren. Vi läste också igenom de anteckningar som vi 

gjort vid de muntliga intervjuerna för att kontrollera att vi inte missat någon 

fråga eller gjort något annat fel i insamlandet av data. 

 
”Börjar man analysera för tidigt, är det tänkt, så finns risken att tidiga idéer påverkar hur vi 

intervjuar och vad vi observerar i alltför hög grad” (Hartman, 2004, S. 287). 

 

Den analytiska induktionen sker i två moment. Det första momentet är att 

genom kategorisering reducera data vilket också kallas för att koda (Hartman, 

2004). Vi valde att benämna respondenterna med varsin siffra för att inte 

blanda ihop dem vid sammanfattningen och reducering av informationen. Vi 

sammanställde resultaten från varje intervju, först var för sig och sedan till en 
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helhet för att kunna söka efter mönster i svaren. Utifrån våra fyra 

forskningsfrågor så fann vi svar i intervjuerna som var möjliga att kategorisera 

under rubrikerna “metoder som används i stressförebyggande arbete”, “hur 

samtal som metod kan användas i stressförebyggande arbete”, “situationer där 

samtal som metod inte är lämpligt att använda” samt “varför det kan vara 

viktigt att lära ut samtal som metod”.   

 

Det andra momentet i analysen är att tolka insamlat data. Hartman (2004) 

menar att det är i detta moment som en förståelse för det som undersökts bör 

framträda, att det är i detta moment vi får svaren på studiens 

problemformulering och forskningsfrågor. Genom att ta fasta på begrepp som 

vi funnit intressanta och som varit mest framträdande i respondenternas svar 

så har vi hittat det som vi anser är viktigt att ta med i resultat- och 

diskussionsdelen av arbetet och vi var även öppna för att vi kunde upptäcka 

andra kategorier. 

 

Etiskt ställningstagande 

Att vara tydlig med information kring studien och med de överenskommelser 

som görs med respondenterna är vad forskningsetiken handlar om (Bell, 2006; 

Patton, 2002). Därför skickade vi, innan intervjuerna, ut ett missivbrev (se 

bilaga 2) där vi förtydligade vad syftet med studien var, vem informationen är 

till för, hur informationen ska komma att användas, vad frågorna i huvudsak 

kommer att handla om samt att vi garanterar konfidentialitet. Detta gjordes för 

att låta respondenterna ta del av viktig information och visa respekt för dem.  

 

Vi skickade inte ut de färdiga frågorna innan de muntliga intervjuerna 

eftersom det då kunde finnas en risk för att svaren kan blev för genomtänkta 

och inte så spontana som vi önskade och därmed också kunde ge ett 

missvisande resultat. När det gäller de intervjuer som genomförts via mail så 

har inte frågorna heller skickats ut förrän ett svarsdatum bestämts med 

respondenterna. Detta gjordes för att undvika tveksamheter hos 

respondenterna till att medverka i studien. 

 

De forskningsetiska principerna vi redovisar här nedan har till syfte att ge 

riktlinjer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att det finns en balans mellan 

forskningskravet och individskyddskravet enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet 
“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, S. 7). 

 

Vi har informerat våra respondenter om deras roll i studien och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Vi har vidare informerat om att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när helst de vill. 

Missivbrevet omfattade allt om den aktuella studien som rimligen kunde 
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tänkas påverka respondenternas vilja till att delta så som: information om vilka 

vi är, studiens syfte, vad resultatet av studien skulle komma att användas till 

och så vidare. 

Samtyckeskravet 
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002, S. 9). 

 

Eftersom respondenternas medverkan i studien är frivilligt så krävde vi även 

ett samtycke från dem som intygade att de ville delta i studien och i vilken 

omfattning deltagandet gällde. Det är även på grund av detta samtyckeskrav 

som vi valde att skicka ett missivbrev med relevant information till de 

respondenter som vi kontaktat för att de skulle få god tid på sig att tänka 

igenom beslutet om sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem”(Vetenskapsrådet, 2002, S. 12). 

 

För att respondenterna ska känna sig trygga i sitt deltagande och för att de ska 

kunna uttrycka sina verkliga åsikter så är konfidentialitet viktigt att uppfylla 

(Bell, 2006, Vetenskapsrådet, 2002). Inga personuppgifter har varit av betydelse 

för vår studie och därför så har vi inte heller bett om några sådana uppgifter i 

samband med våra intervjuer. Deltagarna benämns i texten på ett sådant sätt 

att de inte kan spåras för att vi vill skydda varje individs egna åsikter och rätt 

till konfidentialitet. 

Nyttjandekravet 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, 2002, S. 14). 

 

All information som samlats in till studien kommer endast att användas i detta 

självständiga arbete och kommer att förstöras när arbetet är examinerat och 

godkänt. Respondenterna har erbjudits ett exemplar av det färdiga arbetet om 

så önskades. 
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 Resultat  
I redogörandet av resultatet av intervjuerna har vi valt att göra rubriker 

baserade på våra forskningsfrågor. Vi har även valt att fokusera på att ta med 

citat från respondenterna för att kunna redovisa ett tydligt och trovärdigt 

resultat. 

 

De företagshälsovårdsanställdas uppfattningar om att 
förebygga stress 

Att ta hand om stressrelaterade problem när problemen och konsekvenserna 

redan är ett faktum är, enligt respondenterna, att göra det för sent. 

 
”Förebyggande är viktigt, för när en person har börjat tappa energi, så vet den personen inte 

om det innan förlusterna är betydande och det krävs kraftfulla åtgärder för att vända 

processen som tex sjukskrivning på hel eller deltid [...] Det är också viktigt för det är ett 

oerhört slöseri med resurser att ”låta” någon ”gå i väggen” (Respondent nummer 4). 

 

Det är det förebyggande arbetet som respondenterna anser gör skillnad. 

 
”Skapar man en arbetsplats där man inte behöver stressa så mår medarbetarna bättre och 

kan också prestera mer. När man väl kommer in i en stressig situation under lång tid så kan 

det få stora negativa konsekvenser både för individ och organisation” (Respondent nummer 

3). 

 

En av respondenterna menar att det förebyggande arbetet behövs “för att färre 

ska drabbas” (Respondent nummer 5) av stressrelaterad problematik. En 

annan lyfter i sitt svar fram att det är viktigt med det förebyggande arbetet: 

 
“För att kunna se människan och vart denne är och befinner sig, för att kunna göra ett bra 

arbete” (Respondent nummer 1). 

 

Även om bakgrunden till ett uppkommet behov av ett stödjande/förebyggande 

arbete för att motverka stress i många fall är ungefär densamma så skiljer sig 

bilden av vad det egentligen innebär och vad som är de viktigaste delarna att 

fokusera på. En av respondenterna menar att: 

 
“Stödjande arbete handlar mycket om att hitta och bekräfta styrkor och förmågor hos 

individer och grupper. Det kan också vara pedagogiskt arbete, dvs att beskriva generella 

aspekter hos människor och händelser/beteenden. Sen innebär förebyggande arbete att öka 

individers eller gruppers självkännedom, öka deras kunskap om det område som är aktuellt, 

se på risker utifrån egna tidigare erfarenheter, samt utifrån graden av oro för en viss 

situation” (Respondent nummer 6). 

 

En annan anser att: 

 



  

 

18 

   

”Förebyggande arbete är det som finns i arbetsmiljölagen. Man identifierar hälsorisker och 

olycksrisker för att undvika att de händer. Vi arbetar med främjande arbete dvs vad kan man 

göra för att främja människors hälsa och att de samtidigt har det bra på jobbet och goda 

förutsättningar att göra sitt jobb” (Respondent nummer 3). 

 

En tredje respondent lyfter fram vad förebyggande arbete innebär för denne 

rent praktiskt i arbetet. 

 
“I mitt dagliga arbete ägnar jag alltid tid åt det (förebyggande arbete, vår anmärkning) för 

alla som beskriver att läget är ”lite pressat”. Jag försöker se om jag med min kunskap kan 

hjälpa den jag har hos mej att få bra balans i livet, mellan arbete och övrigt liv” (Respondent 

nummer 4). 

 

Stressförebyggande arbete kan ske på organisations-, grupp- och individnivå. 

En av respondenterna uppger i intervjun att denne väljer att fokusera på hur 

individen vill ha det när det är som bäst i livet och på arbetet. 

 

”Man bör se problemet. Hur ser arbetssituationen ut?” (Respondent nummer 1). 

 

Respondenten fokuserar då också på vad som krävs för att organisationen i 

fråga ska kunna möjliggöra för alla anställda att ha en rimlig arbetsbelastning, 

få tillräcklig kunskap, skapa goda relationer och annat som gör att de inte 

upplever stress. Det nämns av respondent nummer två att det också är viktigt 

att lära sig förstå sitt eget jag och tänka på frågor som; hur kan jag förhindra-, 

hur kan jag förändra och hur kan jag agera för att undvika stress? 

 
”Mycket handlar det om att lära sig att hantera, lära sig att veta lite mer om “hur fungerar 

jag?” [...] Bli lyhörd på de där signalerna. Undvika att trigga igång eller lära mig bromsa 

och ändra någonting då det är någonting, lära sig stoppa i tid och då handlar det om att lära 

sig själv så att jag vet vart jag har de där gränserna?” (Respondent nummer 2). 

 

Tydlighet och struktur är något som anses vara viktigt i förebyggande arbete 

liksom utbildning för alla inblandade och det är också tydligt att 

respondenterna anser att cheferna är den viktigaste personen i det 

förebyggande arbetet. 

 
“Man kan som arbetsgivare vara tydlig med vad man förväntar sig av den anställde, det är 

ofta oklart som leder till ”överprestation” hos individ. Man kan också som arbetsgivare vara 

tydlig i att man inte förväntar sig att den anställde arbetar på ledig tid (om man nu inte gör 

det)” (Respondent nummer 4). 

 

Respondenterna menar att om det inte görs något åt stress på arbetsplatser så 

leder det till stora konsekvenser på flera nivåer.   

 
“Långvarig stress är så skadlig och att den kan vara kostsam både för individ och 

arbetsplats, ekonomiskt och psykologiskt” (Respondent nummer 6). 

 

Respondenterna uppger att det krävs en medvetenhet om att stress faktiskt är 

ett vanligt förekommande problem på de allra flesta arbetsplatserna. Det 
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behöver inte alla gånger egentligen bero på arbetsplatsen utan alla individer 

har även sitt privata som de tar med sig på jobbet, ibland bär inombords och 

ibland utagerar så att andra blir påverkade. Att se tidigare signaler, ha en 

hanterbar arbetssituation i överlag och känna sina medarbetare är enligt 

respondenterna viktigt för att kunna ha ett bra förebyggande arbete mot stress. 

 
”Ja, tyvärr kan jag ju konstatera att det får gå alldeles för långt, alldeles för lång alltså. Och 

det är för att när dom kommer till mig så är…är dom, många gånger så är dom både 

deprimerade och mer långdraget utmattade och det är ju förskräckligt att det är så. Jag tror 

alltså att det beror mycket på att cheferna själva är så pass pressade så att det är väldigt 

många yrkeskategorier särskilt dom jag har nämnt nu (vård och skola, vår anmärkning) som 

har frånvarande chefer. De har för många järn i elden, för lite inne i verksamheten, dom 

hinner inte reagera på att deras medarbetare försöker signalera utan dom tänker att “det 

löser sig, jaja, jaja” och så springer dom och så har de inte hört. Och så går det alldeles för 

långt, det är tråkigt alltså men jag tror att det beror på att de är alldeles för belastade plus 

att de har för stora arbetsgrupper under sig [...] Det går inte som arbetsledare att ha bra 

medarbetarsamtal med mer än ca 20-30, jag har aldrig varit med om någon på 28 år som 

grejar att ha medarbetarsamtal med 50-60 utan vad de berättar för mig i smyg är att dom 

delegerar hälften till någon annan utan att det vet om så att...man kan inte vara personlig 

på det sättet man behöver” (Respondent nummer 1). 

 

När vi vid intervjuerna har pratat om huruvida det blivit vanligare att 

förebygga- och inte bara behandla stress eller inte så har respondenterna bland 

annat svarat: 

 
”Nej, det tycker jag inte [...] När det liksom brinner då släcker man elden. Tyvärr så är det 

så fast vi vet så mycket idag om det här och att det är ett stort problem nästan överallt” 

(Respondent nummer 2). 

 
”Inte så vanligt som vi skulle önska tyvärr. Man tror att man kan ta en genväg och spara 

pengar men i slutändan kostar det mer än vad de hade tänkt spara genom genvägen, man 

hoppas att problemen löser sig/försvinner tyvärr” (Respondent nummer 1). 

 
“Vi vill ju jobba mycket förebyggande som företagshälsovård men förebyggande är inte 

alltid någonting som arbetsgivaren måste göra, fastän man kan påvisa hur mycket, kanske 

att det är ekonomiskt effektivt, människor mår bättre [...] När det liksom är ett faktum att 

någon rasar ihop, då tar man den kostnaden”. Långtidssjukskrivning, rehabilitering, 

vikarier, tappad produktion blir ju väldigt stort” (Respondent nummer 2). 

 

Två av respondenterna uppger dock att medvetenheten har ökat även om det 

lämnar en hel del att önska. 

 
”Medvetenheten har ökat och det finns mycket forskning inom området som visar på vikten 

att förebygga. Dessutom har stressrelaterade sjukdomar ökat, vilket gör att det är stort fokus 

på att minska sjukfrånvaron” (Respondent nummer 3). 

 
”Allmänt har man nog hos arbetsgivarna en större kunskap om att stress är en riskfaktor, 

men man har svårt att se den i tid [...] Jag kanske inte tycker att det är vanligare att man 

förebygger men däremot kommer patienterna tidigare, för alla vet numera vad det är att 
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”gå i väggen” och chefer, arbetskamrater och familj säger ifrån tidigare och då blir 

rehabiliteringen kortare”(Respondent nummer 4). 

 

Att ha ett väl fungerande förebyggande arbete i organisationer både på 

organisations- och individnivå anses vara av stor vikt för att färre ska drabbas. 

Att förebygga anses av respondenterna innebära utbildning och kompetenser i 

vad stress är, hur man kan undvika det, kunskaper om symptom och signaler. 

I ett förebyggande arbete måste man först lära sig hur man kan identifiera 

faktorer som kan framkalla stress för att kunna undvika dem. Det är också 

viktigt att lära sig förstå sitt eget jag och tänka på frågor som; Hur kan jag 

förhindra, hur kan jag förändra och hur kan jag agera för att undvika stress? 

 

Metoder som används i stressförebyggande arbete 

Det finns en uppsjö av metoder att använda vid stressförebyggande arbete 

samt ett antal faktorer som medverkar till att arbetet fungerar. Respondenterna 

anser dock att den metod/de metoder som används bör väljas beroende vad 

det är man har att jobba med och de individer som berörs. Det gäller att se 

varje situation som unik och det är viktigt att tänka på att den metod som 

passar på en person kanske inte passar en annan. 

 
”Metoden beror också på ärendets art och vi gör en individanpassning, det som passar på en 

person kanske inte passar på nästa och det är vi medvetna om” (Respondent nummer 1). 

 

Det tycks inte finnas så många fel om varje situation ses som unik. Det är inte 

heller ovanligt att man blandar metoder. 

 
”Jag har arbetat med stressade personer med goda resultat med en blandning av olika 

metoder. Det viktigaste är att få personen medveten om sina mönster och att skapa 

förtroende för att det ska hända nåt” (Respondent nummer 3). 

 
”Det finns säkert andra företagshälsovårder och företagshälsovårdpersonal som kör någon 

speciell metod enligt något schema men jag går på intuition och öppenhet och så är jag sådär 

pang på rödbetan, så jag frågar” (Respondent nummer 1). 

 
”Sitter jag och funderar på någonting så frågar jag, blir personen ledsen eller arg så tar jag 

hand om det och jag gör det utifrån att jag ser att det går och jag har inga problem att be om 

ursäkt, för mig är det fel att sitta och fundera om jag vågar att fråga. Jag gör det för att jag 

vill människor väl” (Respondent nummer 1). 

 

Samtliga respondenter som deltagit i vår studie anser att stressförebyggande 

arbete till stor del handlar om utbildning och kompetens i vad stress faktiskt är 

och vad det kan leda till. De menar att det exempelvis kan behövas kunskap 

om hur det går att undvika stress samt om hur symptom och varningssignaler 

kan identifieras. Respondent nummer fem anser att det behövs ”kunskap på 

alla nivåer om människokroppen o hur den fungerar så att människor kan 

tolka sina signaler!” (Respondent nummer 5). 

 

Respondent nummer sex menar att det är: 
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“Viktigt att ge information om kroppens funktioner, förståelse för egna sätt att hantera 

stress tidigare i livet, eventuell sårbarhet man bär med sig (t ex upplevelse av att behöva 

prestera för att duga, känsla av att inte ha rätt att säga nej). Undersöka arbetsmiljö, privat 

miljö, livssituationsrisker. Se på vilket socialt stöd som finns kring personen” (Respondent 

nummer 6).  

 

Det sociala stödet berörs också till viss del av respondent nummer tre som 

betonar att:  

 
”Att ha en bra chef är viktigt och goda arbetskamrater i arbetslivet. Att ha ett bra socialt 

nätverk och att ha kulturella aktiviteter är också viktigt och inte så uppmärksammat” 

(Respondent nummer 3). 

 

Nyckelpersonen i det stressförebyggande arbetet anses vara en god ledare som 

kan föra kunskaperna vidare. För att uppnå en förändring så måste det gå att 

påverka individen som behöver förändringen vilket kräver en bra relation med 

ett starkt förtroende. Respondenterna uppger att det måste finnas personer i 

omgivningen som kan fungera som ett bollplank för individen. Detta för att 

individen ska få insikt om att en förändring måste till i beteendet för att 

framtida stressituationer ska kunna hanteras på ett annorlunda sätt. 

 
”Man kan tex arbeta med stressföreläsningar för chefer och anställda och individinventering 

på alla som är i arbetslivet som tex vi på FHV träffar på [...] Föreläsningar är bra för det gör 

att symtomen blir ”kända”; viktigt att arbetsgivare vet vad de skall fråga sina medarbetare 

om vid utvecklingssamtal eller annars och viktigt att medarbetar vet vilka symtom som är 

farliga! Man sprider kunskap om problemet som ju är så allmänt idag” (Respondent 

nummer 4). 

 
“Individinventering är viktig även på arbetsplatsen vid tex utvecklingssamtal. Ofta är 

individerna som råkar ut för detta inte särskilt ”pratbara” ur eget perspektiv men man kan 

så frön som går att använda senare, om problem blir aktuellt” (Respondent nummer 4). 

 

Respondent nummer 4 menar vidare att: 

 
”Man kan arbeta med mindfullness eller kroppsaktiviteter som syftar till 

avslappning/nedvarvning, och lära in det som rutin i dagliga livet [...] Jag pratar om de 2 

friskfaktorer som finns för att inte drabbas av stressproblem; daglig motion och goda sociala 

kontakter, som är skyddande. Jag talar om att kroppen gillar rytmer och regelbundenhet vad 

gäller sömn, mat och också att återhämtning. Återhämtning i form av ”utloggning” från 

stressorer från jobbet är viktigt” (Respondent nummer 4). 

 

I våra intervjuer så nämner respondenterna de metoder som vanligen används 

i stressförebyggande arbete såsom: 

 
“Ledarskapsutbildning” (Respondent nummer 5). 

 
”Föreläsningar för personal och chefer, mindfullness eller andra ”stressgrupper”. Massage 

på arbetsplatsen (passiv metod). Möjlighet till motion/träning på arbetsplatsen men också 

tid för avslappningspass (aktiv metod), premiering av det genom bidrag [...] Man kan 
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stänga tillgång till arbetsplatsers datorer viss tid, för att inte människor skall kunna jobba 

när som helst = påtvingad utloggning/återhämtning, men det hör inte till de vanligare 

åtgärderna” [...] Bra att fånga upp personer tidigt som har symtom eller börjar få, ju 

tidigare desto bättre. Hjälpa dessa personer med att få balans i livet igen, som kan ske genom 

ändrat arbetsbeting, olika gruppaktiviteter enl ovan och uppföljning att det blir bättre. Se 

om man kan stötta med stödsamtal i situationen eller även KBT för att bryta ”dåliga” 

mönster” (Respondent nummer 4). 

 

Tydlighet och struktur är viktigt i förebyggande arbete och utbildning för alla 

inblandade för att nå ett bra resultat. Metoden beror på ärendets art och 

individerna det berör. Vanligt är också samtal i grupper för att tillsammans 

hitta lämpliga vägar att gå och nå problemen. Gemensamt från respondenterna 

är att utbildning är det främsta verktyget för att kunna arbeta förebyggande 

mot stress och nyckelpersonen tycks vara en god ledare som kan föra 

kunskaperna vidare. För att nå förändring måste man nå individen som 

behöver den, där krävs en bra relation med stort förtroende samband. 

 

Hur samtal som metod kan användas i 
stressförebyggande arbete 

Samtalsmetoder i olika former tycks enligt våra respondenter vara den 

vanligaste metoden vid stressförebyggande arbete även om en del av dem 

även lyfter fram andra konkreta alternativ enligt ovan. Det är också vanligt att 

använda samtal i grupper för att tillsammans hitta lämpliga vägar för att nå 

problemen. 

 
”KBT används främst i behandling, Balans i livet lär vi ut och vi har en stresskurs som lär 

individen att se signalerna innan symptomen [...] Vi arbetar med rådgivande samtal, 

strategisk rådgivning och det är viktigt att vi arbetar återkommande även om vi kan se det 

som ett kvitta att kommer de inte tillbaka så är problemet löst, men inget problem löses på 

första försöket” (Respondent nummer 1). 

 

De flesta av respondenterna är insatta i de allra vanligaste samtalsmetoderna 

(exempelvis KBT) och har också erfarenhet av att använda samtal i sitt arbete. 

Coaching och medarbetarsamtal pratas det också om som vanliga metoder för 

att fånga upp signaler för stress. På frågan om vilka samtalsmetoder som 

respondenterna känner till så fick vi bland annat svaren: 

 
”KBT, Psykosyntes, ACT, Coaching, Kroppsterapier, Appreciative inquiry för att nämna 

några. Det viktigaste oavsett metod är att det finns ett äkta engagemang hos den som utövar 

det och att personen som är stressad vill ha en förändring” (Respondent nummer 3). 

 
”Har i arbetet huvudsakligen kommit i kontakt med KBT och ACT, men ibland behövs rena 

stödsamtal” (Respondent nummer 4). 

 

Samtliga respondenter anser att samtal är en bra metod för att förebygga 

stress. Företagshälsovårdsanställda arbetar inte bara med enskilda individer 

utan även i grupper där det då är samtalet som är det främsta verktyget för att 

utbyta erfarenheter och förmedla kunskap. 
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”Vi jobbar ju mycket i grupp och då tycker vi liksom att just gruppbehandling, att göra det i 

grupp har ju ytterliga vinster men självklart samtal också, det tror jag. I grupp lär man sig 

av varandra, det är ett ämne som är skönt att prata om” (Respondent nummer 2). 

 

”Samtal är bra, bra samtal är bra för stressförebyggande. Det är det naturligtvis” 

(Respondent nummer 1). 

 

”Jag tror absolut att någon form av ”samtal” behövs, av terapeut eller via web för att man 

skall kunna få hjälp med lösningar, som personen själv inte har tillgång till och som 

han/hon behöver. Andra metoder som träning eller mental avslappning är bra men bara 

symtomlindrande, KBT gör att man kan ändra mönster” (Respondent nummer 4). 

 

”Människor söker oftast hjälp först när de har begynnande symtom, besvär. Förr kallade vi 

detta sekundärprevention - det är förmodligen då människor är mest lyhörda för info samt 

motiverade att ändra sitt beteende. Samtal om orsakssamband - alltid viktigt. Finns det 

något alternativ?” (Respondent nummer 5). 

 
“Definitivt ja. Därför att man har möjlighet att ta reda på hur man själv fungerar, man kan 

dela med sig av sina tankar och känslomässiga upplevelser och få en ökad förståelse för olika 

val man gör. Kunskap utan känslor, utan upplevelser har inte samma starka påverkan på 

vårt beteende” (Respondent nummer 6). 

 

Respondenterna uppger att mål och kompetensutveckling med fokus på 

förebyggande av stress anses vara viktigt för alla på arbetsplatsen. Hela bilden 

måste ses över för att problemet ska kunna förebyggas. Respondenterna 

uttrycker även gemensamt att det inte bara är på en nivå som problemet finns 

utan det berör både organisation och individ. På grund av detta så är det inte 

alltid möjligt att rätta till ett problem om man endast försöker reda ut det i ena 

änden utan kunskap om fördelarna med samtal och ett väl fungerande 

samarbete behövs. När vi ställt frågan om vad som krävs av arbetsgivare och 

anställda för att ett stressförebyggande arbete ska fungera i längden så tar flera 

av respondenterna upp samtal och kommunikation i sina svar. 

 
”Ja dels så ska alla ha kunskapen men sedan att man har ett regelbundet samtal om det. 

Arbetsgivaren har ju medarbetarsamtal men kanske på apt (Arbetsplatsträff, vår 

anmärkning) så kanske man borde ha en stående punkt där man tar upp den psykosociala 

arbetsmiljön” (Respondent nummer 2). 

 

”Förståelse för människans villkor i arbetslivet, att man ser livet som en helhet dvs 

småbarnsföräldrar har vissa behov, en person på 64 år andra behov. Att det finns tillit och 

respekt på arbetsplatsen och en god, öppen kommunikation” (Respondent nummer 3). 

 

”En medvetenhet hos alla och öppenhet om att förändringar av alla slag kan medföra risk för 

överbelastningar som leder till problem, riskkalkyl som chefen gör och dialog mellan chef och 

arbetstagare” (Respondent nummer 4). 

 

Kommunikation uppges alltså vara en viktig faktor för ett gynnsamt 

arbetsklimat som motverkar stress och respondenterna uppger även att 

mycket handlar om att lära sig att våga- och kunna säga nej. 
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”Stress på individnivå beror ofta på hur personen tänker, agerar, reagerar och vilka invanda 

mönster man har. Det gäller att bli medveten om hur man själv kan förändra sitt sätt att 

tänka och agera samt att tänka på sig själv (många som är stressade har problem med att 

säga NEJ och tänker mycket på andra människor och glömmer ibland bort sig själv ex. 

vårdyrken)” (Respondent nummer 3). 

 

”Att individen inser att den kan begränsa sig och kan säga nej [...] Våra stresskurser går ju 

mycket ut på att det att “behöver du vara alla till lags?” Behöver du alltid säga att du kan? 

Lära sig att på något sätt sätta gränser som är bra för dig” (Respondent nummer 1). 

 

I företagshälsovård så arbetar man med samtal i både grupper och med 

enskilda individer och de uppger att samtal är en bra metod i 

stressförebyggande arbete. 

 

Situationer där samtal som metod inte är lämpligt att 
använda 

I många situationer är samtal en bra metod om samtalet används på rätt sätt. 

 
”När personen är helt utbränd, då måste hen vila och koppla bort allt för att kroppen ska 

komma igen. Då är det negativt att börja med samtal och kan tom göra det mycket värre” 

(Respondent nummer 3). 

 

”I början av sjukdom är ibland patienterna för sjuka [...] Det kan vara svårt att nå personer 

i riskgrupp med samtal, men jag tror att man kan inleda ett ”tänk” som kan göra att man är 

mer öppen för att pratat vidare längre fram” (Respondent nummer 4). 

 

Respondenterna poängterar att det finns situationer när man bör undvika att 

samtala kring problem, särskilt när det har gått för långt. 

 

Varför det kan vara viktigt att lära ut samtal som metod 

Genom att lära chefer/ledare att kommunicera med sina medarbetare på rätt 

sätt så anser respondenterna att kunskap kan tas tillvara på på rätt sätt och 

motverka problem. En av respondenterna menar att det är viktigt att: 

 
”Lära sig om tidiga signaler, utbilda chefer i det samt att chefer vågar ta upp och diskutera 

med personen. En bra relation med tillit mellan chef och medarbetare brukar ofta fungera. 

Då kan medarbetaren ta upp saker med sin chef och diskutera vad som kan förbättras” 

(Respondent nummer 3). 

 

“Kunskapen som företagshälsovården lär ut ska inte stanna hos en person, den ska läras ut, 

förmedlas och användas av alla i organisationen” (Respondent nummer 1). 

 

”Det är ett svårt ämne- alla reagerar så olika på olika stressorer o har därför ofta svårt att 

förstå varandra - Chefen utgår från sig o sina reaktioner...Det borde gå att göra mer! 

Förmodligen är det bästa att chefen har bra samtal om mål med verksamheten och med en 

öppen attityd hjälper sina medarbetare att prioritera när det kör ihop sig! (Respondent 

nummer 5). 
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En annan av respondenterna anser att:  

 
”Arbetsgivare måste lära sig vilka som är risksituationerna tex nyckelpersoner/spindlar i 

nätet vid omorganisationer, nerdragningar, nystartade tjänster, avdelningar, verksamheter” 

(Respondent nummer 4). 

 

Och att arbetsgivarna sedan bör fokusera på “Dialog med riskpersoner om 

arbetssituation och hålla koll på sjukfrånvaro och fråga hur personerna sover” 

(Respondent nummer 4). 

 

På frågan om de anser att arbetsgivare generellt sett satsar tillräckligt mycket 

resurser på stressförebyggande arbete så fick vi bland annat svaren: 

 
”Nej, det tycker jag inte” (Respondent nummer 2). 

 
”Jämför man med Norge där jag arbetat mycket de senaste åren så satsar vi i Sverige mycket 

mindre. I Norge har man ett stort fokus på att sänka sjukfrånvaron och skapa bra 

arbetsplatser med allt från arbetsrotation, trivsel mm. Det är ett av få länder i världen som 

har inskrivet i arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska ”skapa meningsfullt arbete”...kommer 

inte ihåg det exakta uttrycket, men de har med att främja hälsa. I Sverige är det bara 

förebyggande arbete som finns med. Och det är en stor skillnad på främjande och 

förebyggande arbete” (Respondent nummer 3). 

 

”Nej jag tycker att man fortfarande har en dålig kunskap om risksituationer, och jag skulle 

helst vilja att man kontaktade FHV innan man gör ngn förändring för att prata om vad man 

har att förvänta. Tyvärr känns det ganska långt bort” (Respondent nummer 4). 

 

Respondenterna anser att arbetsgivare måste bli bättre på att upptäcka stress 

bland sina anställda och även satsa mer på förebyggande. De anser att 

arbetsgivare kan bli bättre på att upptäcka stress genom att: 

 
“Ha planer och riktlinjer för hur man ska göra det. T ex ha en bra frekvens på 

medarbetarsamtal, ha koll på siffror som korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro, ha en tydlig 

gemensam linje uppifrån och ner hur personalens hälsa kan stärkas och hur ohälsa ska 

hanteras” (Respondent nummer 6). 

 

”Genom ökad kunskap. Screening o erbjuda stöd vid tidiga signaler” (Respondent nummer 

5). 

 

Samtal är viktigt att lära ut, framförallt till chefer då det är de som kan påverka 

en hel arbetsgrupp och enskillda individer. Samtal som metod i 

stressförebyggande arbete är en fungerande metod och bör därmed läras ut till 

fler. Samtalet är ett bra verktyg för att undvika konflikter, stressfyllda 

situationer, öka gemenskapen och förbättra kommunikationen som kan ligga 

som god grund i ett stressförebyggande arbete, även andra arbetsmiljömässiga 

frågor. 
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 Diskussion 
Eftersom vi inte är fullärda forskare så inser vi att det kan finnas brister i vår 

studie men vi har försökt att hålla oss till begrepp som både vi och 

respondenterna är vana vid för att försäkra oss om att det vi efterfrågar också 

är det vi får vetskap om. Vi har varit tvungna att tänka på att vi studerar hur 

någon upplever världen och det är då vår uppgift att presentera en trovärdig 

återgivning av det som respondenterna uppgett för oss. Vi har varit väl 

medvetna om att vi intervjuat personer med olika yrkestitlar och erfarenheter, 

vi har också tagit hänsyn till att detta kan ha medfört att de tolkat våra frågor 

på olika sätt. 

 

Det kan anses att vi, genom att intervjua företaghälsovårdsanställda, kanske 

inte skulle få några svar som antydde att samtal inte är en bra metod i 

stressförebyggande arbete. Vi tänker dock att alla som arbetar inom 

företagshälsovården inte använder sig av samtal i sitt arbete eftersom det finns 

många olika metoder och att det faktiskt är möjligt att de har skilda åsikter om 

hur användbart det är med samtal.  

 

Studiens reliabilitet och validitet 

”All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt 

godtagbart sätt” (Merriam, 1994, S. 174) och denna studie är inget undantag från 

detta syfte. 

 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning denna studies resultat kan 

upprepas. Vi och andra personer ska kunna göra samma studie upprepade 

gånger med samma instrument och procedur vid olika tillfällen och få samma 

resultat för att studien ska nå hög reliabilitet (Bell, 2006; Hartman, 2004). De 

svar vi fått nu och de svar vi hade kunnat få vid andra tillfällen kan skilja sig 

eftersom respondenterna kan bli påverkade av att detta ämne är ett aktuellt 

ämne som det idag förs många diskussioner om så vill vi påpeka att studiens 

reliabilitet kan uppfattas som låg. 

 

Validitet är studiens giltighet, ett mått på om man mätt och beskrivit det som 

man tänkt mäta och beskriva (Bell, 2006). Denna studie är bristfällig i sitt 

omfång, vi har samlat in bra och användbar data men ifrån ganska få 

respondenter inom ett område som innefattar många fler och där med kan det 

anses att studien inte kan bidra till att några generella slutsatser kan dras. 

 

Bias 

Enligt Bell (2006) finns det alltid en risk för att man får en viss skevhet i 

resultaten vid en undersökning. Olika saker kan leda till detta och det kan vara 

både omedvetet och medvetet. Att olika personer håller i intervjuerna kan 
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bland annat vara en orsak liksom att man väljer ut litteratur efter eget intresse, 

använder sitt eget ”språk” och liknande. 

 

Vi har försökt att begränsa bias genom att vara väl förberedda inför 

intervjuerna, dels genom vår intervjuguide men också genom pilotintervjuer 

vilket Bell (2006) och Hartman (2004) anser är bra för att undersöka 

intervjufrågornas lämplighet och för att öva på intervjuteknik. 

Pilotintervjuerna gjorde vi med hjälp av anhöriga. 

 

Som tidigare nämnts så gav vi respondenterna samma förutsättningar inför 

intervjuerna genom att ge dem likvärdig information om studien. För att 

undvika missuppfattningar så har vi även, som också nämnts, både spelat in 

och antecknat intervjuerna. Vi båda var med vid intervjutillfällena vilket vi 

ansåg skulle kunna begränsa risken för bias (Bell, 2006; Hartman, 2004). 

 

Vi fick ändra lite i våra planer då vi endast lyckades träffa två av sex 

respondenter fysiskt då alla vi varit i kontakt med var tvungna att prioritera 

sitt arbete framför deltagandet i vår studie. Vi valde att spela in intervjuerna 

med de två personer som vi träffade men vi hade då i åtanke att det skulle 

kunna bidra till att respondenterna blir nervösa och mer medvetna om sina 

svar. Vi anser dock inte att detta bör påverka resultatet i sin helhet. Vi har 

kontrollerat våra tolkningar med respondenterna vid intervjuerna för att 

säkerställa att vi uppfattat informationen rätt. Det kan tänkas att andra 

personer skulle tolka materialet från intervjuerna på andra sätt än vi gjort men 

detta är vår tolkning.  

 

De övriga fyra personerna har vi varit tvungna att intervjua via mail då det var 

det enda möjliga sättet att genomföra intervjuerna på vid 

tillfället.  Intervjuguiden fick de skickade till sig och de fick möjligheten att 

fylla i sina svar och skicka dem tillbaka till oss. Vi är medvetna om att detta 

kan ha påverkat svaren då de som svarat skriftligt har haft möjlighet att 

fundera längre och därmed rent teoretiskt även kunnat svara mer utförligt än 

de andra två personerna som vi hade muntlig kontakt med. Men när vi 

sammanställt resultaten så kan vi inte se någon direkt skillnad mellan 

mailintervjuerna och de muntliga intervjuerna. De flesta av respondenterna 

som svarat via mail har uttryckligen påpekat att de bara haft tid att gå igenom 

frågorna lite snabbt och vi har därför antagit att denna förändring som vi var 

tvungna att göra inte har haft någon större påverkan på vår studie. 

 

Vi vill även påpeka att de som fått möjligheten att svara skriftligt även har valt 

att svara på de viktigaste frågorna. Detta har vi använt till vår fördel, då vi 

anser att dessa kunniga personer inom området som studien berör har lagt 

fokus på viktiga delar av våra intervjufrågor. I efterhand har vi även blivit 

medvetna om att alla frågor kanske inte var fullt så viktiga för resultatet som vi 

från början trodde. Vi förstår också att frågorna vi skickade ut kanske var lite 

många i förhållande till hur mycket tid vissa av respondenterna egentligen 
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hade att ge till detta arbete och vi är därför otroligt tacksamma att de ändå tog 

sig tid att besvara det de tyckte var väsentligt.  

 

Vi anser själva att vi kunde ha underlättat för våra respondenter genom att 

vara ute i bättre i tid och påminna dem tidigare vid uteblivna svar. Detta hade 

även underlättat för oss då vi alldeles för sent insåg att vi skulle få in ganska 

lite material till vårt resultat även om vi fick svar från sex respondenter vilket 

var innanför våra ramar. Hade vi vetat att alla inte ansåg sig kunna svara på 

alla frågor så hade vi kunnat kontakta fler personer i tid. 

 

Stressförebyggande arbete 

Trots att det inte tillhörde någon av våra forskningsfrågor från början så 

förstod vi under uppbyggnaden av vår intervjuguide att det kunde vara viktigt 

att få företagshälsovårdsanställdas uppfattningar om huruvida det är viktigt 

med stressförebyggande arbete eller ej eftersom det är en stor del i bakgrunden 

till denna studie och även har en stark koppling till våra forskningsfrågor. 

Därför valde vi att fråga respondenterna om detta. Samtliga poängterade de att 

förebyggande arbete är viktigt, att det kan motverka många stressrelaterade 

problem och indirekt också leda till att stora och kostsamma konsekvenser av 

stress på såväl individ- som organisationsnivå inte behöver bli ett faktum. 

 

Genom att arbeta förebyggande mot stress på arbetsplatser så främjas hälsan 

hos de anställda och de kan göra ett bättre arbete. En av respondenterna 

nämner till exempel att prestationerna kan öka på en arbetsplats där de 

anställda inte behöver stressa. Det kan tänkas att det uppfattas som en aning 

motsägelsefullt att prestationerna ska öka samtidigt som stressen minskas, 

men genom andra respondenters svar så får vi en förståelse för att det till stor 

del handlar om att lära anställda att hantera pressade situationer på rätt sätt 

vilket också leder till att de kan klara av att hantera en större arbetsbörda. 

Respondenterna menar att det även är viktigt att lära sig känna igen signalerna 

för stress för att kunna undvika framtida problem vilket också bekräftas av 

Sadler (2009) som skriver att individer kan upptäcka och bearbeta 

stressrelaterade problem om de får lära sig om det personliga välbefinnandet 

och hur man finner balansen i livet. 

 

Stödjande och förebyggande arbete har lite olika innebörd för respondenterna 

även om de är i samma bransch och det är samma ämne som diskuteras. 

Svaren tycks också skilja sig en aning i vad respondenterna anser vara det 

viktigaste att fokusera på och vad som är meningen med ett förebyggande 

arbete. Skillnaderna i deras uppfattningar kan tänkas bero på att 

respondenterna har varierande yrkeserfarenheter. Även om samtliga jobbar 

med företagshälsovård så har de fortfarande olika områden som de är 

specialiserade inom och därmed är det kanske inte så konstigt att de har lite 

olika uppfattningar om vad som är det viktigaste med förebyggande arbete. 

 



  

 

29 

   

Sadler (2009) menar att ett tidigt ingripande och inkopplande av 

företagshälsovård är viktigt. De flesta av respondenterna i studien anser att det 

inte görs tillräckligt på arbetsplatser för att stressen ska förebyggas, det tycks 

inte bli vanligare att förebygga stressen än det är att behandla den även fast 

det anses att det bör vara det. Vissa av respondenterna uppger att 

medvetenheten trots allt har ökat men att fler åtgärder och mer kunskap 

behövs. Detta anser vi motsäger det som Friebel et al. (2012) uppger, att 

insatserna för att lindra stress kopplat till arbete har mångdubblats under de 

senaste två decennierna. Om det är så att insatserna för att lindra stress har 

mångdubblats, hur kommer det då sig att de stressrelaterade problemen och 

kostnaderna för att behandla dessa ökar?  

 

Vi funderar på hur det här kan komma sig. Är det så att chefer uppger att de 

satsar mer på arbete för att förebygga ohälsa på arbetet men att det i praktiken 

ser annorlunda ut? Beror det helt enkelt på okunskap, finns det en risk att 

människor blandar ihop begreppet behandling med förebyggande och tror att 

det är samma sak. Kan det leda till missvisande resultat i rapporter och 

utredningar? Vi har genom studien upptäckt att de sex personer som vi 

intervjuat har olika uppfattningar om begreppet “förebyggande” och vi kan då 

endast spekulera i hur många olika tolkningar det finns och att det kan leda till 

missförstånd. 

 

I studien påpekar respondenterna att det förebyggande arbetet inte är 

någonting som det arbetas aktivt med inom företagen som de jobbar mot. Vi 

anser att detta också kan få stöd i arbetsmiljöverkets rapport (2012) där det 

skrivs att chefer och arbetsledare behöver lära sig om vilka arbetsförhållanden 

som kan leda till problem för att ett förebyggande arbete ska fungera. 

 

Metoder som används i stressförebyggande arbete 

Företagshälsovårdsanställda tycks jobba på ett sätt som skulle kunna ses som 

kartläggande eftersom respondenterna uppger att de utgår från individ och 

situation i val av samtalsmetod vid stressförebyggande arbete. Genom att ta 

hänsyn till de behov som finns så bestäms till exempel om det räcker att arbeta 

med en metod eller om flera metoder måste kombineras. Det viktiga är att det 

resulterar i att individen blir medveten om sin egen situation och att det 

skapas en vilja till att arbeta hälsofrämjande, till det målet kan det finnas 

många vägar. 

 

Utbildning och kompetens anses vara viktiga faktorer i det stressförebyggande 

arbetet eftersom det behövs kunskap om vad stress kan leda till. De metoder 

som respondenterna tagit upp i våra intervjuer som de vanligaste i 

stressförebyggande arbete är i huvudsak de samtalsmetoder som också tagits 

upp i bakgrunden. 

 

I den litteratur som vi har läst inför denna studie så har vi fått ta del av ett 

antal olika samtalsmetoder som används i behandling av stress. Vi hade dock 
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lite svårigheter att hitta artiklar och böcker som berörde samtalsmetoder i 

stressförebyggande arbete. En del av samtalsmetoderna används både i 

behandlingsarbete och förebyggande arbete men litteraturen tycks till största 

delen vara riktad mot behandling. 

 

Sadler (2009) skriver om aromaterapi, yoga och andra metoder inom friskvård 

som kan motverka stress. När vi frågade respondenterna om vilka metoder de 

använder i stressförebyggande arbete så tog dock endast en av sex upp andra 

alternativ än samtal. Detta uppfattar vi kan ha att göra med personens 

yrkesroll då respondenterna har olika uppgifter i sitt arbete med 

företagshälsovård. Vi tänker oss också att det kan ha att göra med kundkretsen 

som just denne respondents mottagning vänder sig till. Kan det kanske också 

bero på att de är vana att arbeta med samtal som metod och inte är så insatta i 

andra alternativ, eller är det så att deras svar påverkades av att samtalet är en 

stor del i studien även om vi efterfrågat kommentarer om alternativa metoder?  

 

Vygotskij (2003) menar att individens egna kunskaper och erfarenheter 

påverkar handlingar i olika situationer, men att handlingar också påverkas av 

vad som omedvetet eller medvetet uppfattas som att omgivningen kräver. 

Enligt dessa idéer så skulle det kanske också kunna vara så att vi omedvetet 

har påverkat respondenterna att svara på ett visst sätt och att de därför pratat 

mest om samtal. 

 

Hur samtal som metod kan användas i 
stressförebyggande arbete 

Enligt Zimsen (1998) så har alla individer erfarenhet av samtal på ett eller 

annat sätt. Det påpekas dock att det är skillnad på det som benämns som 

vanliga samtal och professionella samtal där det är viktigt att den som håller i 

det professionella samtalet kan sätta egna normer, fördomar och problem åt 

sidan. Viss forskning som vi tagit upp i bakgrunden visar att det inte är helt 

ovanligt med negativa uppfattningar om samtal eftersom många tror att ett 

eventuellt deltagande i samtalsterapi ska förknippa dem med psykisk ohälsa. 

Man kan genom detta tolka det som att samtal som förs hemma med familj, 

vänner och liknande är lättare för en individ att hantera medan de 

professionella samtalen är svårare. Det är också möjligt att anta, med bakgrund 

i detta, att det skulle kunna innebära svårigheter för de 

företagshälsovårdsanställda att påverka individer genom professionella 

samtal. Efter intervjuerna med våra respondenter så är vi dock av den 

uppfattningen att samtal är en viktig- och fungerande del i stressförebyggande 

arbete. 

 

Genom resultatet av intervjuerna så går det att förstå att samtal till och med 

kan ses som den vanligaste metoden vid stressförebyggande arbete. Det tycks 

vara genom samtal som individen kan få den största möjligheten till att 

reflektera över sitt beteende och det är ett bra verktyg i arbetet med att 

tillsammans undvika framtida problem samt uppmärksamma hur människan 
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reagerar på stress. Samtal anses också vara en viktig del i att ett förebyggande 

arbete blir hållbart i längden och givande för alla parter. 

 

Det kan dock tänkas att hur användbart det är med samtal som metod i 

stressförebyggande arbete kan ha att göra med vem det är som håller i 

samtalen. Vi tänker oss att om samtalsledaren är bra på att motivera och kan 

ge en positiv inverkan så går individen säkerligen därifrån mer inspirerad till 

att förändra sitt beteende än vad han/hon skulle göra om samtalsledaren inte 

varit fullt lika bra på att använda samtalet på rätt sätt. Det kan också tänkas att 

det skulle kunna finnas en viss skillnad i åsikterna om hur bra samtalet är i 

stressförebyggande arbete beroende på om frågan ställs till en företagsläkare 

eller till en psykolog exempelvis. De kanske ser samtalet på lite olika sätt 

utifrån vad de anser är viktigast i just deras arbete men vi har genom vår 

studie sett att samtliga respondenter, oberoende av yrkestitlar, har samma 

uppfattning om att samtal är en användbar metod i stressförebyggande arbete. 

 

Vi anser att samtal är nyckeln till att nå individens innersta eftersom en stor 

del av kommunikation bygger på att individen uttrycker sina tankar och 

åsikter så klart som möjligt, något som också respondenterna bekräftar. 

Människans informationsprocesser, kognition, är sättet vi inhämtar 

information om världen och det som hjälper oss att kommunicera med andra 

(Lundh et al., 1992). Engqvist (2007) anser att kommunikationens främsta syfte 

är att tillfredsställa människans bekräftelsebehov och skapa en känsla av 

sammanhang. Vår tanke är också att individen i samtal kan känna att hon/han 

blir tagen på allvar och kan få de rätta verktygen för att kunna ta kontrollen 

över både akuta och mindre akuta situationer för att i framtiden kunna 

antingen undvika stressituationer eller hantera dem rätt. 

 

Situationer där samtal som metod inte är lämpligt att 
använda 

Genom våra intervjuer så har vi förstått att det inte tycks finnas så många 

situationer där samtal inte är en metod som är lämplig att använda i 

stressförebyggande arbete förutsatt att samtalsmetoderna används på rätt sätt. 

Detta innebär inte att samtal alltid är bra, i vissa situationer där stressen redan 

har tagit över och resulterat i för stora problem bör samtal inte användas. 

Zimsen (1998) menar att det ofta är ett långvarigt och svårt arbete för att hjälpa 

någon ur stressrelaterade emotionella svårigheter. Ju djupare problemen är 

desto mer kommer personen i fråga också att försvara sig mot att de reds ut då 

många människor är rädda för att prata om sina känslor. 

 

Vår tanke är att samtalet behövs för att kunna komma fram till var problemen 

ligger men att samtalet i sig inte alltid är lösningen då det finns riskfaktorer 

både på psykiska och fysiska nivåer. En del personer är inte heller alltid 

mottagliga för samtal och kommunikation vilket kan leda till ännu mer 

konflikter än det från början var tänkt, därför är det åter igen viktigt att ha en 

förståelse för att varje situation är unik. 
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Varför det kan vara viktigt att lära ut samtal som metod 

God kommunikation på arbetsplatser hjälper anställda som lider av psykisk 

ohälsa att återhämta sig och återgå till arbetet fullt ut (Nakao, 2010). Kanske 

kan problem som uppstår i arbetslivet lösas genom att lära människor att 

kommunicera med varandra. Kanske kan man genom att ta fasta på samtalet 

som ett positivt verktyg lära människan om attityder och värderingar, 

återkoppling och kritik, positiva förändringar, förbättrat samarbete samt att 

lyssna, att ställa frågor, att säga nej, att hantera känslor, att skapa samförstånd 

och goda relationer för att förebygga stress. 

 

Samtalsmetodik kan enligt Svederberg et al. (2001) definieras som en 

kompetens där förmågan att samtala tränas så deltagande individer känner sig 

bemötta med respekt, förståelse och empati. Målet är att samtalet är att det ska 

kunna leda till en positiv förändring. Vi uppfattar det som att det främsta 

verktyget i företagshälsovård är just samtalet och att det används i arbetet 

kunder både i grupper och individuellt. Stress anses kunna vara antingen 

positivt eller negativt beroende på hur individen förhåller sig till den 

(Carlsson, 2011; Zimsen, 1998) och vi anser att det är viktigt att lära sig samtala 

för att individen ska kunna hantera stressen på rätt sätt. Genom samtal så är 

det möjligt att hjälpa en individ att bli mer medveten om sin egen situation, 

sina möjligheter och begränsningar, men det kan tänkas att en förutsättning för 

detta är att lära ut de rätta metoderna för att kunna kommunicera med andra 

på ett givande sätt. 

 

I bakgrunden går det att finna att orsaker till ohälsa och olycksfall på 

arbetsplatser, enligt Arbetsmiljöverket (2012), ska utredas. Stress kan, som 

tidigare tagits upp, ge både fysiska och psykiska skador och vi tänker oss att 

om alla inom ett företag eller organisation har kompetens i hur samtal 

lämpligast fungerar så skulle det kunna förebygga framtida problem. Det 

behövs enligt Sadler (2009) ett ökat/förbättrat stöd på många plan för att en 

god psykisk hälsa ska kunna behållas och att arbetsgivare och anställda får 

mer kunskap om hälsa och framförallt stress är enligt oss rätt väg att gå. Vi 

anser, liksom Svederberg et al. (2001), att det är genom interaktion och 

kommunikation som individen får möjlighet att uttrycka sig, få en förståelse 

för andra och kan lära av andra. 

 

Genom intervjuerna så kan vi klart och tydligt se att respondenterna anser att 

arbetsgivare måste jobba mer på att upptäcka stress bland personalen och även 

satsa mer på det stressförebyggande arbetet. Den pedagogiska möjligheten att 

utbilda människan för utveckling av kunskaper, värderingar och 

handlingsmönster är enligt oss en viktig del i förebyggande arbete och bör tas 

tillvara på. En förutsättning för att samtal ska fungera som metod anser vi, 

liksom Kress (2000) är att individen väljer hur hon/han uttrycker sig. Samtalet 

behövs för att konflikter ska kunna undvikas och för att alla inblandade blir 

mer medvetna om vad som kan framkalla stress, därför behövs också kunskap 
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om samtalsmetoder. Respondenterna anser att det är genom samtal som 

kunskap bäst kan tas tillvara på och att samtalsmetoder är något som ska 

förmedlas. Att utbilda chefer i ämnet gör oftast att de anställda känner mer 

tillit och får lättare för att ta upp sina problem vilket alla parter vinner på. 

 

Farrants et al. (2005) skriver i forskningen som vi tagit upp i bakgrunden att 

många tycks vara osäkra på om samtal verkligen är en bra metod att använda 

för att lösa stressrelaterade problem eftersom det uppfattas som en metod som 

går ut på att bara lyssna. Vi menar att detta är en felaktig uppfattning och 

funderar vidare på om det skulle kunna vara en anledning till att många 

företag inte satsar på stressförebyggande arbete vilket respondenterna uppger. 

Behövs det kanske mer information om metoden till arbetsgivare och 

anställda? 

 

Även kunskap om vad stress är och vad det kan leda till anses av 

respondenterna vara viktigt då det underlättar för chefer att upptäcka stress 

bland sina anställda. Respondenterna anser att chefer oftast har för dålig 

kunskap trots att det pratas allt mer om stress. Det genomförs också många 

förändringar på arbetsplatser utan att det vägs in vad förändringarna kan 

resultera i. Arbetsgivare kan enligt respondenterna bli bättre på att upptäcka 

stress och om de ska kunna föra en dialog med riskpersoner och övriga 

anställda om arbetssituationer så tänker vi oss att det krävs kunskap i att föra 

givande samtal som leder till förändring. 

 

Slutsats 

Slutsatserna som vi kan dra av studien är att de företagshälsovårdsanställda 

som svarat på våra frågor anser att samtal är en metod som fungerar bra i 

stressförebyggande arbete. Det förutsätter dock att det finns en möjlighet för 

chefer och medarbetare att lära sig om de metoder som kan vara användbara i 

olika situationer utifrån olika förutsättningar.  Det är genom samtalet som det 

är möjligt att nå fram till kunderna och föra fram den kunskap som ska 

förmedlas, även om det ibland också används praktiska övningar och andra 

metoder. 

 

Samtal kan enligt respondenterna användas som metod för att förebygga stress 

eftersom det är något som lär människan att kommunicera, utbyta erfarenheter 

och finna lösningar i samarbete med andra. Detta kan också motverka framtida 

stressituationer eftersom individen genom att samtala om stress kan lära sig 

om situationer som skulle kunna innebära en risk för hälsan. 

 

Att lära chefer att samtala leder oftast till goda relationer och en positiv 

öppenhet mellan chefer och medarbetarna. Det tycks behövas mer information 

om fördelarna med stressförebyggande arbete, mycket i bakgrunden tyder på 

att ett för sent ingripande blir kostsamt och även respondenterna bekräftar 

detta och menar att det behövs mer stressförebyggande insatser. 
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Samtalet bör enligt de företagshälsovårdsanställda användas mer i det 

stressförebyggande arbetet. Även om det idag kanske sker till viss del så tycks 

inte alla vara riktigt medvetna om hur viktigt det är med stressförebyggande 

arbete och att samtala med varandra, att finna ett fungerande sätt att 

kommunicera på så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga. Samtalet bör 

dock ske på individens villkor, respondenterna poängterar att det är individen 

och den givna situationen som är avgörande i valet av lämplig metod. 

 

Framtida studier 

Stress är idag ett väldigt aktuellt ämne och vi skulle gärna se framtida studier 

som kan stärka vilka fördelar stressförebyggande arbete kan ha. Vi anser att 

det kan finnas en poäng med att studera hur det är möjligt att påverka 

arbetsgivare så att de blir mer inriktade på stressförebyggande arbete istället 

för behandling när problemen redan är ett faktum. En intressant vinkling 

skulle vara att se detta från företagens sida, hur ser man på stressförebyggande 

arbete och de metoder som används? Anses det vara värt att lägga ner resurser 

på? 
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BILAGA 1: Missivbrev 

Hej!   
 
Just nu undersöker vi företagshälsovårdens tankar och åsikter om samtal som 

metod för att förebygga stress. Vi skulle därför behöva göra intervjuer med 

några personer inom er verksamhet för att få svar på våra forskningsfrågor.   

 

Forskningsfrågorna berör arbetsrelaterad stress, metoder för att förebygga 

arbetsrelaterad stress och samtalsmetoder. 

 

Intervjuerna kommer att ske med hjälp av en intervjuguide men följdfrågor kan 

förekomma. Vi räknar med att en intervju kommer att ta cirka 20-30 minuter att 

genomföra. Era svar kommer i första hand att bandas om ni ger ert tillstånd till 

det, vi kommer även att göra anteckningar vid intervjutillfället för att inte 

riskera att missa viktig information. Information som lämnas till oss kommer 

endast att behandlas av oss, det är bara vi som kommer att använda det i 

forskningssyfte och era namn hålls hemliga enligt de konfidentialitetskrav som 

ska uppfyllas. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst, utan särskild förklaring, 

avbrytas. 
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 BILAGA 2: Intervjuguide 
1. Beskriv kort vilken yrkestitel du har samt vad du gör i ditt arbete.  

2. Vad innebär stödjande/förebyggande arbete enligt dig?  

3. Varför är det viktigt med stressförebyggande arbete?  

4. Hur kan stressförebyggande arbete se ut?  

5. Anser du att det blivit vanligare att förebygga och inte bara behandla stress? 

Vad tror du i så fall har bidragit till att det blivit vanligare? 

6. Vilka metoder används vanligen i stressförebyggande arbete?  

7. Vilken/vilka metoder anser du fungerar bäst i stressförebyggande syfte? 

8. Anser du att samtal som metod kan användas för att förebygga stress?  

-Om JA: På vilket sätt är det en bra metod att använda enligt dig? 

-Om Nej: Vad gör samtalet till en mindre bra metod enligt dig? 

9. Vilka samtalsmetoder känner du till? 

10. Vilka erfarenheter har du av samtal som metod i praktiken?  

11. I vilka situationer är samtal mindre lämpligt som metod?  

12. Hur effektivt är det med samtal kontra andra metoder?  

13. Hur kan arbetsgivare bli bättre på att upptäcka stress bland anställda?  

14. Vad krävs av arbetsgivare och anställda för att ett stressförebyggande arbete 

ska kunna fungera i längden och gynna alla parter på bästa sätt?  

15. Anser du att arbetsgivare generellt sett satsar tillräckligt med resurser på 

stressförebyggande arbete?  

16. Har du något som du vill tillägga eller som du känner är viktigt att vi får med i 

vårt arbete?   

 


