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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Interaktion och bemötande är viktiga i vården. Hur en person uppfattar ett 

bemötande är individuellt och beror på tidigare erfarenheter och social status. Bio-psyko-

sociala faktorer kan ha inverkan på interaktionen då patienters beteende kan påverkas av 

sjukdomstillstånd och tidigare erfarenheter. 

 

Syfte: Att undersöka hur fysioterapeuter som arbetar inom Akademiska sjukhuset och Uppsala 

kommun upplevde att de blivit kränkande bemötta av patienter utifrån sitt kön och om 

patientens sjukdomstillstånd och ålder har betydelse i bemötandet. 

 

Design och metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med en komparativ och deskriptiv design. 

Sammanlagt 84 fysioterapeuter från Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun besvarade 

en egenkonstruerad webbenkät. Resultatet analyserades med beskrivande statistik, Chi-2 test 

och kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: En hög andel av fysioterapeuterna (83%) hade erfarenheter av kränkande bemötande 

och ingen signifikant skillnad sågs mellan könen eller arbetsplats gällande dessa erfarenheter. 

Störst andel av de manliga fysioterapeuterna rapporterade att de upplevt hot och våld från 

patienter medan kvinnliga fysioterapeuter uppgav att de fick utstå mer sexuella trakasserier. 

Patienter med smärta eller demens var de patientgrupper som flest fysioterapeuter upplevde sig 

blivit kränkande bemötta av.  

 

Konklusion: Kränkningar mot fysioterapeuter är vanligt förekommande oavsett kön. 

Patientens sjukdomstillstånd har stor betydelse vid kränkande beteende mot fysioterapeuten. 

Det är viktigt att uppmärksamma ämnet både i utbildning och inom yrkeslivet. Fler studier 

krävs för att styrka resultatet. 

 

Keywords: Physiotherapist; gender; patient interaction; violation; health care. 

 

  



 

Abstract 

 

Background: Interaction and communication are important in health care. How a person 

perceives a response is individual and depends on past experiences and social status. Bio-

psycho-social factors can affect the interaction as patients' behavior is affected by disease states 

and previous experiences. 

 

Purpose: To investigate how physiotherapists working at Akademiska Sjukhuset and Uppsala 

municipality experienced how they were treated by patients based on their gender and if the 

patient's disease states and age can affect the interaction. 

 

Design and method: A quantitative cross-sectional study with a comparative and descriptive 

design. A total of 84 physiotherapists from Akademiska Sjukhuset and Uppsala municipality 

answered a self-designed web questionnaire survey. The result was analyzed with descriptive 

statistics, Chi-2 test and qualitative content analysis. 

 

Result: A high proportion of physiotherapists (83%) had experience of abusive treatment and 

no significant difference was seen between the sexes or the workplace regarding these 

experiences. Largest share of male physiotherapists reported that they experienced threats and 

violence from patients while female physiotherapists stated that they suffered more sexual 

harassment. Physiotherapists experienced the most abusive treatment of patients with pain or 

dementia. 

 

Conclusion: Violations against physiotherapists are commonplace regardless of gender. The 

patient's disease condition is of great importance in the case of offensive behavior against the 

physiotherapist. It´s important to pay attention to the subject both in education and in 

professional life. More studies are required to strengthen the results. 

 

 

Keywords: Physiotherapist; gender; patient interaction; violation; health care. 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1. BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

1.1 Inledning ......................................................................................................................... 1 

1.2 Fysioterapeuter i Sverige ............................................................................................... 1 

1.3 Bemötande ...................................................................................................................... 1 

1.3.1. Definition ............................................................................................................................. 1 

1.3.2 Subjektiv uppfattning av bemötande ..................................................................................... 2 

1.3.3 Diskrimineringslagen ............................................................................................................ 2 

1.3.4 Härskartekniker ..................................................................................................................... 3 

1.4 Genus ............................................................................................................................... 3 

1.5 Kön .................................................................................................................................. 4 

1.6 Bio-psyko-sociala faktorer hos patienten..................................................................... 4 

1.7 Problemformulering ...................................................................................................... 5 

1.8 Syfte ................................................................................................................................. 5 

1.9 Frågeställningar ............................................................................................................. 6 

2. METOD ................................................................................................................................ 6 

2.1 Design .............................................................................................................................. 6 

2.2 Urval ................................................................................................................................ 6 

2.3 Datainsamlingsmetod .................................................................................................... 7 

2.4 Genomförande ................................................................................................................ 7 

2.5 Databearbetning ............................................................................................................. 8 

2.6 Etiska överväganden ...................................................................................................... 8 

3. RESULTAT .......................................................................................................................... 8 

3.1 Undersökningsgrupp ..................................................................................................... 8 

3.2 Manliga och kvinnliga fysioterapeuters uppfattning av kränkande bemötande 

från patienter ........................................................................................................................ 9 

3.3 Skillnaden mellan manliga och kvinnliga fysioterapeuters upplevelser av 

kränkande bemötande från patienter .............................................................................. 10 

3.4 Skillnaden mellan fysioterapeuter anställda på kommunen respektive på 

akademiska sjukhuset i hur de upplever kränkande bemötande från patienter ......... 11 

3.5 Ålder, kön och sjukdomstillstånd hos patienter som fysioterapeuter upplever som 

mest kränkande i bemötandet........................................................................................... 12 

3.6 Fysioterapeuter anställda inom Uppsala kommun och på akademiska sjukhuset i 

Uppsalas kommentarer vad gällande bemötande mellan patient och fysioterapeut ... 14 

4. DISKUSSION ..................................................................................................................... 15 

4.1 Resultatsammanfattning ............................................................................................. 15 

4.2 Resultatdiskussion........................................................................................................ 16 

4.2.1 Skillnad på Manliga och kvinnliga fysioterapeuters upplevelser ........................................ 16 

4.2.2 Arbetsplats och sjukdomstillstånd ....................................................................................... 17 

4.2.3 Tankar om bemötande ......................................................................................................... 18 

4.3 Metoddiskussion ........................................................................................................... 18 

4.3.1 Val av metod ....................................................................................................................... 18 

4.3.2 Klinisk relevans och nytta med studien ............................................................................... 20 



 

4.3.3 Etisk diskussion ................................................................................................................... 21 

4.4 Konklusion .................................................................................................................... 21 

5. REFERENSER ................................................................................................................... 22 

 

Bilaga I 

Bilaga II



 1 

1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Inom hälso- och sjukvården sker interaktioner mellan människor varje dag. Bemötandet är 

avgörande hur relationen mellan två människor utvecklas. En stor debatt i dagens samhälle 

berör könsidentitet och genusfrågor, detta blir även aktuellt inom vårdyrken då dessa till stor 

del är kvinnodominerade (1). Om fysioterapeutens kön har inverkan på bemötandet från 

patienten är okänt. 

1.2 Fysioterapeuter i Sverige 

I Sverige arbetade år 2014, 12 387 fysioterapeuter inom privat och offentlig sektor. Inom 

Uppsala län var 495 legitimerade fysioterapeuter anställda, varav 382 var kvinnor och 113 män 

(1). Då yrket till stor del är kvinnodominerat resulterar det i att kvinnliga patienter troligen till 

största del kommer att träffa kvinnliga fysioterapeuter medan manliga patienter inte till lika 

stor del kommer att träffa en manlig fysioterapeut. 

 

1.3 Bemötande 

1.3.1. Definition 

Interaktion är en viktig och stor del av vården, dels hur patienten upplever bemötandet av 

vårdgivaren och hur patienten i sin tur bemöter vårdgivaren. Utöver patientkontakten integrerar 

en vårdgivare med andra professioner på en arbetsplats. I en studie gjord på läkare om hur 

patienterna ser på kontakten från vårdgivaren beroende på läkarens kön, framkom det att 

manliga och kvinnliga läkare har olika tillvägagångssätt i sitt bemötande med patienter och att 

det skiljer sig mellan hur patienterna upplever sin vård i förhållande till läkarens kön (2). Vidare 

har det visats i olika studier gjorda på läkarstudenter att kvinnliga studenter är bättre på att 

kommunicera och att genomföra en patientcentrerad vård än sina manliga kollegor. Oavsett 

kön så var läkarstudenterna mer intresserade i vården av patienter av samma kön som de själva 

(3–5). 

 

Patientens uppförande mot vårdgivaren kan påverka hur behandlingen uppfattas. Det har visat 

sig i en studie att om en man uppför sig hotfullt och sexistiskt mot en kvinnlig läkare kommer 

mannen att tolka osäkerheten, som läkaren uttrycker, som en mindre tillfredsställande vård. 

Patienten förväntade sig inte heller ett positivt utfall av besöket hos läkaren (6). 
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1.3.2 Subjektiv uppfattning av bemötande 

Ett bra bemötande är svårt att definiera då alla människor upplever bemötande på olika sätt. 

Vissa individer föredrar större personlig sfär än andra. Hur ett bemötande uppfattas är 

subjektivt och beror på tidigare erfarenheter och upplevelser. Ett bra bemötande kan definieras 

som respekt mellan parterna, att personen uppfattas som trevlig, att personen är inkännande 

och intresserar sig av vad den andra personen har att säga, har ögonkontakt och ett positivt 

kroppsspråk (7). Det finns även belägg för att manligt och kvinnligt förhållningssätt i 

bemötandet mellan patient och vårdgivare skiljer sig åt när det gäller kommunikation (8). 

Manliga läkare är mer dominerande och ger mer instruktioner och råd medan kvinnliga läkare 

är mer bekräftande och undersökte i större grad psykosociala problem (4,8). Detta beteende 

kan i många fall, då genusmönster synliggörs, bygga på de stereotypiska könsrollerna som till 

exempel att en kvinna är svagare och underordnad mannen (8).  

 

Vad en kränkning är upplevs på olika sätt beroende på personens sociala status (9). Individer 

med hög social status upplever i större utsträckning kränkningar, till exempel skam, vid kontakt 

med sjukvården. Det är lättare för en person som upplever skam att ta ut det i ett utåtagerande 

beteende. Oavsett så är det individens känsla som får avgöra om det är en kränkning eller inte. 

Trakasserier kan klassas in olika områden, exempel på dessa grupperingar är: inkräktande i den 

personliga sfären, otrevlighet i form av respektlöshet, objektifiering och diskriminering utifrån 

kön och etnicitet (9). Diskriminering utifrån kön kan vara att motarbeta individer under jobb 

eller studier. Det kan även röra sig om verbala kommentarer eller skämt som berör 

könstillhörighet eller har sexuell innebörd (10). Studier som berör sexuella trakasserier 

definierar innebörden av en sexuell trakassering olika vilket gör det svårt att jämföra 

studieresultat (8). 

1.3.3 Diskrimineringslagen  

I Sverige finns det en lag som skyddar mot diskriminering och för att främja rättigheter 

oberoende på kön, etnicitet, sexuell läggning eller religiös trosuppfattning. Sexuella 

trakasserier och andra trakasserier täcks även de av Diskrimineringslagen (11):  

 

”Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” (11).  
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1.3.4 Härskartekniker 

En vanligt förekommande form av kränkande bemötande är härskartekniker. Denna form av 

kränkning finns överallt till exempel inom familjen, i sportklubben och på arbetsplatsen. Berit 

Ås klassade dessa tekniker i två skilda kategorier; de Civiliserade teknikerna och de Starka 

teknikerna. I sin bok beskriver Ås följande fem tekniker, de så kallade Civiliserade teknikerna, 

osynliggöra, förlöjliga, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av 

skuld och skam. Det krävs kunskap om de civiliserade teknikerna för att kunna gå vidare och 

handskas med de starka teknikerna som benämns som objektifiering, våld och hot om våld. 

Oftast används de Civiliserade teknikerna för att öka slagkraften i de Starka teknikerna. De 

Starka teknikerna är mer tydliga från ett utomstående perspektiv. Ett verbalt eller fysiskt hot 

mot en annan människa är enklare att uppmärksamma av personer i omgivningen än subtila 

signaler i form av kroppsspråk eller utfrysning. Genom att förstå de Civiliserade teknikerna 

ökar chansen att stoppa de Starka teknikerna. Dessa tekniker kan vara orsak till att personer 

inte känner sig väl bemötta (12). 

 

I denna studie kommer kränkande bemötande definieras som ”en subjektiv upplevelse av ett 

bemötande som upplevts kränkande och som kan vara både psykisk och fysisk kränkande”. En 

individs egna tankar, känslor och tidigare upplevelser kan påverka den subjektiva upplevelsen 

(13). 

1.4 Genus 

Genus kommer från det engelska ordet gender och började användas för att skilja på den 

upplevda könsidentiteten och det biologiska könet. Genus syftar på konstruktionen av socialt 

och kulturellt sammanhang beroende på könstillhörighet. Genus står för de uttryck, normer, 

föreställningar och egenskaper som präglar individen beroende på omgivningen (14–16). I 

samhället idag hänger könstillhörighet och könsidentitet samman och påverkar varandra, även 

om det biologiska könet och genus inte stämmer överens med människans könsnormer (17).  

 

WHO definierar genus: “socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes that a 

given society considers appropriate for men and women” (18) och enligt Vetenskapsrådets 

genuskommittés definieras genus så här: ”Genus är en social och kulturell konstruktion. Det 

betyder att genus skapas genom ett kontinuerligt samspel mellan strukturella förhållanden och 

uppfattningar relaterade till kvinnligt och manligt. Genus som struktur är uttryck för hur kön 

knyts till makt, till exempel privilegier i samhället. Vidare problematiserar genusforskning 
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relationer och beroende mellan kvinnor och män som individer. Nyckelbegrepp inom 

genusforskning är konstruktion, hierarki (maktordning), relation och social situation” (19). 

1.5 Kön 

Det biologiska könet kan definieras genom vilken typ av kromosomer som identifieras i 

individens DNA (20). En kromosom är den del av cellen som innehåller arvsmassa. Denna 

struktur är uppbyggd av dubbelspiraler av DNA. Hos människan är genomet uppdelat i 23 

kromosompar. Totalt 22 av dessa kromosompar är i stort sett identiska men det sista är unikt 

beroende på om du är man eller kvinna. För kvinna bildas könskromosomerna av två X-

kromosomer medan hos en man en X-kromosom och en Y-kromosom (20).  

 

Juridiskt och medicinskt delas könstillhörighet upp i två grupper, kvinnor och män. De behöver 

inte alltid överensstämma med varandra. Det biologiska könet för med sig förväntningar från 

samhället och kan påverkas av sociala maktordningar och resultera i biologiska konsekvenser 

till exempel stressrelaterade sjukdomar (17). Individuella upplevelser av kön och 

könsrelationer kan variera beroende på situation och sammanhang. Termen “kön” antyder på 

biologiska karaktäristiska drag om vad som är manligt och kvinnligt (21). Gränsen mellan vad 

som kategoriseras som kön och som genus är omdiskuterat och även yrkessamma 

genusforskare använder begreppen på olika sätt (14,17). 

 

Denna studie kommer att fokusera på det kön som samhället uppfattar att en individ har och 

om det har en inverkan på hur människor blir bemötta inom vården och framför allt i rollen 

som fysioterapeut.  

1.6 Bio-psyko-sociala faktorer hos patienten 

Det finns ett antal diagnoser som har inverkan på frontalloben t.ex. demens, traumatiska 

hjärnskador och stroke. När frontalloben drabbas av sjukdomar kan det sociala 

hänsynstagandet bli påverkat vilket kan leda till ett opassande bemötande (22). Prevalensen av 

demens ökar vid högre ålder (23). Med stigande ålder påverkas även kognitionen, till exempel 

försämras minnet (24) vilket hypotetiskt kan leda till irritation och ett kränkande bemötande 

gentemot fysioterapeuten.   
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Smärta påverkar även hur människan uppträder i sociala sammanhang. Enligt ”The cognitive-

neoassociationistic model of aggression” kan smärta orsaka ett utåtagerande beteende i form 

av aggressivitet (25). Fysisk smärta till följd av en behandling leder till att patienten upplever 

vårdgivaren som mer likgiltig och kylig (26).  Det finns stark evidensen för att långvarig smärta 

ger ökad risk för våldsamt beteende mot vårdgivare (27). Inom kommun och landsting återfinns 

olika patientgrupper med olika bakomliggande sjukdomstillstånd vilket i sig kan påverka 

bemötandet. 

1.7 Problemformulering 

Vid litteratursökning gällande bemötande mellan patient och vårdgivare framkom det att den 

största delen av forskningen skett inom läkaryrket. De studier som hittades undersöker hur 

patienten uppfattar bemötandet från läkaren (3–5). I dessa studier efterfrågades även forskning 

från läkarens perspektiv och dennes uppfattning om bemötandet. Detta tyder på att bemötande 

mellan patient och vårdgivare ur vårdgivarens perspektiv är ett i stort outforskat område. Inga 

studier om hur fysioterapeuter uppfattar sig bli bemötta av sina patienter har hittats. I dagsläget 

saknas forskning inom detta område och kunskapsluckan är påtaglig. Därför var det av intresse 

att utföra en studie med utgångspunkt utifrån hur fysioterapeuten upplever sig bli bemött av 

patienter. Det är även av intresse att undersöka om det finns skillnader mellan fysioterapeuter 

som arbetar inom Uppsala kommun då de olika arbetsplatserna arbetar med skilda 

patientgrupper. 

 

Studiens hypotes är att kvinnliga fysioterapeuter upplever kränkande bemötande från patienter 

i större utsträckning än manliga fysioterapeuter, att manliga patienter upplevs som mer 

kränkande än kvinnliga patienter och att sjukdomstillstånd har inverkan på bemötandet.  

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fysioterapeuter som arbetar inom Uppsala 

landsting och Uppsala kommun upplever att de blir bemötta av patienter utifrån sitt kön samt 

om patientens sjukdomstillstånd och ålder kan vara av betydelse i bemötandet.  
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1.9 Frågeställningar 

1. I vilken omfattning har kvinnliga och manliga fysioterapeuter upplevt kränkande 

bemötande från patienter?  

2. Vilken var skillnaden i omfattning mellan manliga och kvinnliga fysioterapeuters 

upplevelser av kränkande bemötande från patienter?  

3. Vilken var skillnaden mellan fysioterapeuter anställda i kommunen respektive på 

Akademiska sjukhuset i hur de upplever kränkande bemötande från patienter?  

4. Vad karaktäriserade patienterna gällande ålder, kön och sjukdomstillstånd vilka 

fysioterapeuter upplever kränkande bemötande ifrån? 

5. Vilka kommentarer har fysioterapeuter anställda inom Uppsala kommun och Akademiska 

sjukhuset gällande bemötandet mellan patient och fysioterapeut? 

2. METOD 

2.1 Design 

Denna studie var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en komparativ och deskriptiv design. För 

att öka förståelsen av upplevelsen av kränkande bemötande från patienter har vi bemött 

frågeställning 5 med en kvalitativ ansats.  Vid en tvärsnittsstudie undersöks en viss population 

vid ett tillfälle gällande olika utvalda variabler (28). En komparativ studie är inriktad på att 

redogöra för likheter och skillnader mellan grupper medan deskriptiv studie har som uppgift 

att beskriva fenomen hos en grupp personer (28). Jämförelsen i denna studie innefattade 

manliga och kvinnliga fysioterapeuters uppfattning om kränkande bemötande från patienten 

beroende på fysioterapeutens kön samt om det är någon skillnad mellan anställda inom 

kommun och landsting. 

2.2 Urval  

Sammanlagt 145 fysioterapeuter fick en förfrågan om att vara med i studien, 110 enkäter gick 

ut till Akademiska sjukhuset och 35 stycken till Uppsala kommun. Målet var att få en 

proportionerlig fördelning mellan män och kvinnor och utifrån varje arbetsplats. På 

Akademiska sjukhuset fick alla fysioterapeuter (n=110) frågan om att vara med i studien. 

Deltagare inom Uppsala kommun rekryterades via bekvämlighetsurval genom handledarens 

kontaktnätverk. Inom Uppsala kommun arbetade år 2014 236 fysioterapeuter (1), en mer 

aktuell sida påträffades inte. 
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Inklusionskriterier: Yrkessamma fysioterapeuter inom Uppsala kommun och på Akademiska 

sjukhuset. För att delta i studien måste deltagaren kryssat i ”man” alternativt ”kvinna” samt 

fullständigt fyllt i enkäten, undantaget fråga 7 som var frivillig. 

Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier eftersom studien ville innefatta så 

många fysioterapeuter som möjligt med varierande bakgrunder och erfarenheter.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Vid insamling av data till denna studie användes en egenkonstruerad webbenkät (se bilaga II). 

För att testa enkätens förstålighet, i validitetssyfte, skickades den ut till fem fysioterapeuter 

som inte ingick i studien innan den skickades ut till urvalsgruppen. Inga ändringar i enkäten 

utfördes efter validitetsprövning. 

 

Enkäten bestod av sju frågor som berörde om fysioterapeuten blivit kränkande bemött av 

patienter under arbetstid. Av frågorna i enkäten var sex av sju slutna JA/NEJ frågor. Frågorna 

berörde områden såsom fysiska och psykiska kränkningar från patienter beroende på 

fysioterapeutens kön. Enkäten avslutades med en öppen fråga för att samla den svarandes 

tankar och åsikter om ämnet. 

 

Frågeställning 1 besvarades med enkätfrågor 1–5. Frågeställning 2 och 3 besvarades med 

enkätfrågor 1–5. Frågeställning 4 besvarades med enkätfråga 6.  Frågeställning 5 besvarades 

av enkätfråga 7. 

2.4 Genomförande 

Deltagare rekryterades genom att författarna tillsammans med handledaren kontaktade 

verkställande chef på Fysioterapin på Akademiska sjukhuset samt respektive chef inom 

kommunen för att få ett godkännande om att ta kontakt med anställda på Akademiska sjukhuset 

samt i Uppsala kommun. Webenkäten distribuerades ut till de anställda genom mail via 

verkställande chefer på respektive arbetsplats. Mailet innehöll information om studien och en 

länk till enkäten. Svaren samlades automatiskt i en databas som endast författarna hade tillgång 

till. Deltagandet var således helt anonymt. Genom att svara på enkäten godkände deltagarna att 

ingå i studien. Påminnelser skickades ut efter sju dagar. 
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2.5 Databearbetning 

Bearbetningen av data genomfördes i Excel. Frågeställningar 1–4 bearbetades statistiskt. 

Frågeställning 1 och 4 sammanställdes med deskriptiv statistik i frekvenser och procent och 

redovisades i stapeldiagram alternativt cirkeldiagram. För att analysera skillnader mellan 

grupper i frågeställning 2 och 3 analyserades data med Chi2-test på grund av dikotoma 

variabler (28). Vald signifikansnivå för denna studie var p-värde ≤0.05. Frågeställning 5 

bearbetades med Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalys av kvalitativ data (29). 

Alla svar lästes ett flertal gånger. Därefter kondenserades kommentarerna till meningsbärande 

enheter för att sedan sorteras in i grupper efter likartat innehåll. De kondenserade 

kommentarerna grupperades i olika kategorier och underkategorier som lyfter fram det centrala 

budskapet. Exempel på kommentarer ges i resultatet under respektive kategori. 

2.6 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien fick skriftlig information om vad studien innebar (se bilaga I). Ämnet 

kunde uppfattas som laddat och integritetskränkande för de som svarade på enkäten därav var 

deltagandet i studien helt frivilligt. Deltagarna garanterades konfidentialitet då data bearbetades 

och presenterades på gruppnivå. Data förvarades på lösenordskyddade datorer.  

3. RESULTAT 

3.1 Undersökningsgrupp 

Antal deltagare i studien var 88 personer. Fyra personer plockades bort ur studien med 

anledning av ofullständigt ifylld enkät. Av den slutgiltiga populationen på 84 var 62 av dessa 

kvinnor och 22 män. Medianålder på de deltagande i studien var svarsintervallet 41-45 år. 

Svarsfrekvensen för fysioterapeuter som arbetade på Akademiska sjukhuset var 53 (48%) 

personer och i Uppsala kommun 31 (89%) personer (se tabell I). Medelvärdet på 

yrkesverksamma år i hela populationen var 15,5 år (SD 11,3). 
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Tabell I.  

Deskriptiv data av urvalsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Manliga och kvinnliga fysioterapeuters uppfattning av kränkande 

bemötande från patienter 

Utifrån frågorna i enkäten visade det sig att stor del av anställda inom både Akademiska 

Sjukhuset och Uppsala kommun har upplevt att de utsatts för kränkande bemötande från 

patienter någon gång under sina yrkesverksamma år. Sammanlagt 83% (n=70) av alla 

deltagare, oavsett kön, har upplevt kränkande bemötande från patienter (se figur 1). Det visade 

sig inte vara någon signifikant skillnad mellan kvinnliga och manliga fysioterapeuter gällande 

andelen som upplevt kränkande bemötande. Av de kvinnliga deltagarna har 84% (n=52) någon 

gång upplevt kränkande bemötande från en patient. Motsvarande siffra för de manliga 

deltagarna var 82% (n=18) (se figur 2). 

Undersökningsgrupp Antal n= (%) 

Antal deltagare 84 

Kön:  

Kvinnor  62 (74) 

Män 22 (26) 

Ålder (år):  

Median 41-45 år 

20-25 år 2 (2,4) 

26-30 år 14 (16,9) 

31-35 år 14 (16,9) 

36-40 år 7 (8,4) 

41-45 år 12 (14,5) 

46-50 år 4 (4,8) 

51-55 år 11 (13,3) 

56-60 år 10 (12,0) 

>61 år 9 (10,8) 

Arbetsplats:  

Kommun 31 (37) 

Akademiska sjukhuset 53 (63) 
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Figur 1.  

Andel fysioterapeuter i hela den studerade gruppen som upplevt kränkande bemötande från 

patienter. 

 

Figur 2. 

Andel manliga respektive kvinnliga fysioterapeuter som upplevt kränkande bemötande från 

patienter. 

3.3 Skillnaden mellan manliga och kvinnliga fysioterapeuters upplevelser 

av kränkande bemötande från patienter 

Det var en skillnad mellan hur män och kvinnor uppfattade att de hade blivit förminskade i sin 

roll som fysioterapeut då kvinnor upplevde sig signifikant mer förminskade på grund av sitt 

kön. Manliga fysioterapeuter blev i större utsträckning nekade att träffa patienter än deras 

kvinnliga kollegor. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad i manliga eller kvinnliga 

fysioterapeuters upplevelser gällande verbala trakasserier från patienter utifrån sitt kön eller 

om det blivit fysiskt antastade på arbetstid. Det gick heller inte att se någon statistisk signifikant 

skillnad på om manliga eller kvinnliga fysioterapeuter blev verbalt eller fysiskt hotade på 

arbetstid (se tabell II) 
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Tabell II. 

Sammanställning av enkätsvar. Skillnad mellan manliga och kvinnliga fysioterapeuter. 

* P-värde beräknat mellan könen. 

 Kvinna n= Man n= Totalt n= P-värde 

Har du någonsin upplevt att du blivit förminskad i din 

roll som fysioterapeut på grund av ditt kön? 

 

Ja; n (%) 21 (33,9) 1 (4,5) 22 (26,2)  

Nej; n (%) 41 (66,1) 21 (95,5) 62 (73,8)  

Antal 62 22 84 0,007* 

Har du någon gång blivit fysiskt sexuellt antastad 

under arbetstid av en patient? 

 

Ja; n (%) 20 (32,3) 3 (13,6) 23 (27,4)  

Nej; n (%) 42 (67,7) 19 (86,4) 61 (72,6)  

Antal 62 22 84 0,092* 

Har du någonsin blivit verbalt trakasserad av en 

patient på grund av ditt kön? 

 

Ja; n (%) 20 (32,3) 5 (22,7) 25 (29,8)  

Nej; n (%) 42 (67,7) 17 (77,3) 59 (79,2)  

Antal 62 22 84 0,401* 

Har du någon gång blivit nekad att träffa en patient 

på grund av ditt kön? 

 

Ja; n (%) 8 (12,9) 11 (50,0) 19 (22,6)  

Nej; n (%) 54 (87,1) 11 (50,0) 65 (77,4)  

Antal 62 22 84 <0,001* 

Har du någon gång blivit hotad (verbalt eller fysiskt) 

av en patient under arbetstid? 

 

Ja; n (%) 25 (40,3) 13 (59,1) 38 (45,2)  

Nej; n (%) 37 (59,7) 9 (40,9) 46 (54,8)  

Antal 62 22 84 0,129* 

3.4 Skillnaden mellan fysioterapeuter anställda på kommunen respektive 

på akademiska sjukhuset i hur de upplever kränkande bemötande från 

patienter 

Ingen signifikant skillnad visades mellan arbetsplatserna gällande om fysioterapeuter känt sig 

förminskade i sin roll på grund av sitt kön. Inte heller de andra enkätfrågorna gällande om 

fysioterapeuter blivit sexuellt antastad, verbalt trakasserad, hotad eller nekad att träffa patient 

utifrån sitt kön visade någon skillnad mellan fysioterapeuterna på Akademiska sjukhuset 

respektive Uppsala kommun (se tabell III). 
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Tabell III. 

Sammanställning av enkätsvar. Skillnad mellan anställda på Akademiska sjukhuset respektive 

Uppsala kommun. *P-värde beräknat på Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun. 

 Uppsala 

Kommun  

n= antal 

Akademiska 

sjukhuset  

n= antal 

Totalt  

n= antal 

P-värde 

Har du någonsin upplevt att du blivit förminskad i din 

roll som fysioterapeut på grund av ditt kön? 

 

Ja; n (%) 8 (25,8) 14 (26,4) 22 (26,2)  

Nej; n (%) 23 (74,2) 39 (73,6) 62 (73,8)  

Antal 31 53 84 0,951* 

Har du någon gång blivit fysiskt sexuellt antastad under 

arbetstid av en patient? 

 

Ja; n (%) 7 (22,6) 16 (30,2)  23 (27,4)  

Nej; n (%) 24 (77,4) 37 (69,8) 61 (72,6)  

Antal 31 53 84 0,450* 

Har du någonsin blivit verbalt trakasserad av en 

patient på grund av ditt kön? 

 

Ja; n (%) 11 (35,5) 14 (26,4) 25 (29,8)  

Nej; n (%) 20 (64,5) 39 (73,6) 59 (70,2)  

Antal 31 53 84 0,380* 

Har du någon gång blivit nekad att träffa en patient på 

grund av ditt kön? 

 

Ja; n (%) 7 (22,6) 12 (22,6) 19 (22,6)  

Nej; n (%) 24 (77,4) 41 (77,4) 65 (77,4)  

Antal 31 53 84 0,994* 

Har du någon gång blivit hotad (verbalt eller fysiskt) av 

en patient under arbetstid? 

 

Ja; n (%) 15 (48,4) 23 (43,4) 38 (45,2)  

Nej; n (%) 16 (51,6) 30 (56,6) 46 (54,8)  

Antal 31 53 84 0,657* 

3.5 Ålder, kön och sjukdomstillstånd hos patienter som fysioterapeuter 

upplever som mest kränkande i bemötandet 

Vilken ålder- och könsgrupp som fysioterapeuterna i störst utsträckning upplevde sig 

kränkande bemött av framgår i figur 3. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga patienter var 

tydlig då manliga patienter i alla åldersgrupper upplevdes hade utfört kränkande handling i 

större uträckning än kvinnliga patienter i motsvarande åldersgrupp. Manliga patienter >60 år 

är den grupp som deltagarna oftast upplevdes kränkande i bemötande. I figur 4 visas de 

sjukdomstillstånd som fysioterapeuterna angav hos de patienter de blivit kränkande bemötta av 

där smärtpatienter (50%) var den största patientgruppen. Demens (20%) och patienter med 

psykisk störning (17%) var även ofta nämnda patientgrupper. 
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Figur 3. 

Fördelning av ålder och kön på de patienter som fysioterapeuter upplevt kränkande 

bemötande från, enligt enkätsvar. 

 

Figur 4. 

Fördelning av sjukdomstillstånd på de patienter som fysioterapeuter upplevt kränkande 

bemötande från, enligt enkätsvar. 
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3.6 Fysioterapeuter anställda inom Uppsala kommun och på akademiska 

sjukhuset i Uppsalas kommentarer vad gällande bemötande mellan patient 

och fysioterapeut 

I enkätens sista fråga, som besvarades utav 48 (54%) personer, kunde fysioterapeuten själv 

utveckla sina egna tankar om bemötande mellan patient och fysioterapeut. Ett enkätsvar kunde 

generera svar inom flera kategorier i innehållsanalysen (se tabell IV). Innehållsanalysen gav de 

fyra kategorierna yttre faktorer, personliga faktorer hos fysioterapeuten, patientfaktorer och 

professionellt förhållningssätt som tillsammans hade 11 underkategorier. Yttre faktorer 

innefattar anhöriga vilket var en utomstående faktor som påverkar bemötandet indirekt. Ett 

exempel på kommentar som framkom i enkäten var; ”Oftast är patienterna förvirrade och/eller 

fått sådan hjärnskada att de blivit distanslösa. Jag tar inte åt mig av det. Anhöriga kan vara 

betydligt mer aggressiva och oförskämda vilket jag tar åt mig mer utav och bemöter detta också 

mer offensivt”. Personliga faktorer hos fysioterapeuten innefattar både beteende och personliga 

drag till exempel; ”Ibland har jag blivit bemött som att jag inte kan så mycket och att jag är 

yngre än vad jag är. Det känns då som att fördomarna hör ihop med mitt utseende. Då måste 

jag ’bevisa’ att jag har kunskap inom området. Det känns inte roligt”. Patientfaktorer innebär 

faktorer som berör patientens personlighet, tidigare erfarenheter och trosuppfattning. En 

kommentar om detta var; ”Patienten var i ett förvirringstillstånd på grund av skallskada och 

kunde sannolikt inte ställas ansvarig för sitt aggressiva och förolämpande beteende”. Andra 

tankar om bemötandet som framkommit i enkätsvaren är att fysioterapeuten bör vara beredd 

på att alla människor är olika och att det gäller att ha en professionell attityd. En av 

enkätdeltagarna kommenterade på detta vis; ”Viktigt för fysioterapeuten att bibehålla ett 

professionellt bemötande gentemot patienten. Fysioterapeuter ska dock aldrig behöva 

acceptera ett kränkande bemötande från patienter”.  
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Tabell IV. 

Innehållsanalys av tankar hos studiedeltagare om bemötandet mellan patient och 

fysioterapeut. 

Kategori Underkategori Antal 

Yttre faktorer Anhöriga n=1 

Personliga faktorer 

hos fysioterapeuten 

Kön/utseende n=9 

Ålder n=6 

Patientfaktorer  

 

Sexuella anspelningar från patient n=2 

Förutfattade meningar om yrkesgruppen n=3 

Sjukdomstillstånd n=9 

Religion n=1 

Professionellt 

förhållningssätt  

Ingår i arbetet att bemöta olika patienter n=2 

Aldrig haft problem i bemötandet n=11 

Professionell attityd n=19 

Viktigt att uppmärksamma kränkande bemötande  n=4 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att i hela undersökningsgruppen har 83% (n=70) någon gång upplevt 

kränkande bemötande från en patient. En signifikant skillnad mellan könen visades då kvinnor 

upplevt att de blivit förminskade i sin roll som fysioterapeut i större utsträckning än män. 

Däremot har manliga fysioterapeuter i större omfattning blivit nekade att träffa patienter på 

grund av sitt kön jämfört med sina kvinnliga kollegor. Nära hälften av de svarande har någon 

gång blivit hotade, verbalt eller fysiskt, av en patient under arbetstid (45,2%).  

 

Ingen signifikant skillnad mellan fysioterapeuter som arbetar på Akademiska sjukhuset eller 

inom Uppsala kommun gällande upplevelser av kränkande beteende visades. 

 

Det framkom i studien att manliga patienter i större utsträckning upplevdes stå för ett kränkande 

bemötande. Resultatet visade också att patienternas ålder har en inverkan på bemötandet då 

äldre patienter upplevdes vara upphov till mer kränkningar. Patienter med smärta upplevdes av 
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fysioterapeuten vara det sjukdomstillstånd som oftast visade ett beteende som upplevs som 

kränkande. 

 

I fysioterapeuternas kommentarer angående upplevelser av bemötandet var det mest 

framträdande att fysioterapeutens professionella attityd spelar roll för hur interaktionen mellan 

patient och fysioterapeuten utfaller (n=19). 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Skillnad på Manliga och kvinnliga fysioterapeuters upplevelser 

I dagsläget finns det begränsad kunskap om hur fysioterapeuter och andra vårdgivare upplever 

sig bli bemötta av patienter. Tidigare studier har visat att vårdgivarens bemötande spelar stor 

roll på interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare. Det har visats att om en läkare 

undersöker också psykosociala faktorer och inte endast biologiska faktorer hos patienten 

uppfattas detta som ett bättre och mer omhändertagande bemötande (2). 

 

Ett syfte med denna studie var att ta reda på om omfattningen av kränkande bemötande skiljer 

sig mellan manliga och kvinnliga fysioterapeuter. Studien visade att det var vanligt 

förekommande att fysioterapeuter upplevt sig blivit dåligt bemötta av patienter men att det inte 

var någon skillnad mellan manliga och kvinnliga fysioterapeuters upplevelser gällande 

omfattningen av kränkande bemötande (se figur 2). Resultatet motsäger studiens hypotes som 

var att kvinnor skulle uppleva kränkande bemötande i större omfattning jämfört med manliga 

kollegor. Hypotesen baseras dels på författarnas egen uppfattning om sociala normer i 

samhället men även litteratur inom ämnet (30). I en översiktsartikel lyftes det fram att 

kompetenstvivel är ofta förekommande när det kommer till synen på kvinnor medan männens 

kompetens har stort förtroende. En individs kön har större inverkan på bemötandet än vad 

individens beteende har (30).  

 

Det framkom en skillnad mellan vilka områden kvinnliga och manliga fysioterapeuter upplevde 

sig blivit dåligt bemötta inom. Kvinnliga fysioterapeuter (33%) uppgav att de i större 

utsträckning blivit förminskade i sin roll som fysioterapeut jämfört med manliga kollegor 

(4,5%). Detta kan bero på de sociala normer som råder i samhället. Vilket omnämns i tidigare 

studie och menas bero på de klassiska könsstereotyperna som går att härleda långt tillbaka i 

tiden. Vidare diskuteras det att välavlönade arbeten och högre maktpositioner i större 
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utsträckning upptas av män vilket leder till en segregerad könsfördelning och förstärkning av 

stereotyperna (31).  

 

I denna studie har 32,3% (n=20) av de kvinnliga fysioterapeuterna uppgett att de någon gång 

blivit sexuellt antastad under arbetstid av en patient medan 13,6% (n=3) av de manliga 

fysioterapeuterna har blivit utsatta. Detta visar på en procentuell skillnad mellan könen men 

stärks inte statistiskt. Resultatet kunde eventuellt blivit statistisk signifikant om 

undersökningsgruppen varit större.  

 

Av de svarande i studien hade 50% av alla män och 12,9% av kvinnorna i studien någon gång 

blivit nekad att träffa en patient på grund av sitt kön. Hypotetiskt sett träffar fler manliga 

patienter en fysioterapeut av motsatt kön vilket borde leda till att fler kvinnliga fysioterapeuter 

blir nekade att träffa patienter. Vad som leder till studiens resultat kan ha olika orsaker. En 

faktor som kan väga in i resultatet är att det för många kan vara en utsatt situation att behöva 

klä av sig framför en person av det andra könet. En annan anledning kan vara att patienten har 

en trosuppfattning som påverkar interaktionen mellan vårdgivare och patient (32). 

 

Av den undersökta populationen har 45,2% (n=38) upplevt hot från patienter. Procentuellt 

upplevde fler män att de blivit utsatta för fysiska eller verbala hot (se tabell 2). Tidigare studier 

har visat att patienter upplever kvinnliga vårdgivare som mer öppna och empatiska och tar upp 

psykosociala frågor medan männen är mer kliniskt fokuserade och möjligtvis uppfattas som 

mer kalla i sitt bemötande (2). Således kan bemötandet påverkas av att patienter upplever 

interaktionen från manliga fysioterapeuter som mindre personligt och patienten blir till följd 

av detta mer hotfull. En annan anledning kan vara den allmänna uppfattningen om att män ska 

vara tuffare och att de tål mer gör att de utsätts mer för hot än kvinnliga fysioterapeuter. Denna 

uppfattning går att dra paralleller med de könsstereotyper som nämns i tidigare studie (31). 

4.2.2 Arbetsplats och sjukdomstillstånd 

Denna studie visade inte någon statistiskt signifikant skillnad i upplevelser av kränkande 

bemötande mellan anställda inom Uppsala kommun och på Akademiska sjukhuset. Däremot 

visades i enlighet med tidigare studier, att sjukdomstillstånd och ålder på patienterna har 

betydelse för hur bemötandet upplevdes. Tidigare studier har visat att patienter inom vissa 

patientgrupper till exempel demenspatienter med frontallobspåverkan har en benägenhet att 

uppträda mer aggressivt (22).  Ökat aggressivt beteende går också att se hos smärtpatienter 
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(26,27). Resultatet visar även att manliga patienter och äldre personer oberoende av kön är de 

som upplevs stå för majoriteten av det kränkande bemötandet. Detta kan bero på som tidigare 

nämnts på samhällsnormer och könsstereotyper men även att denna patientgruppen kan vara 

störst till antalet. Prevalensen av demens ökar exponentiellt med ålder (23). Det kan vara en 

anledning till att äldre personer upplevs som mer kränkande. 

4.2.3 Tankar om bemötande 

Bemötandet från patienter kan bero på patienternas tidigare erfarenheter. Genom respondent 

inlärning (33) kan tidigare upplevelse av ett bemötande resultera i ett annat beteende än det 

tilltänkta. Ett stimuli har då blivit kopplad till att väcka en omedveten respons. Responsen kan 

vara på både fysiologisk, emotionell och beteendemässig nivå (33). Detta kan leda till att 

patienten generaliserar en upplevelse från ett tidigare möte med annan vårdgivare. Rädsla och 

smärta kan vara en anledning till ett kränkande bemötande även om patienten aldrig träffat 

fysioterapeuten tidigare. 

 

Ytterligare faktorer som fysioterapeuterna anser påverka bemötandet var att anhöriga kan 

uppträda kränkande. Det framkommer i enkätsvaren att i vissa fall kan anhöriga vara ett större 

problem än själva patienten. I studien visade anhöriga aggressivitet och oförskämdhet. 

Aggression, såväl psykisk som fysisk, påverkar vårdgivaren negativt psykosocialt och kan 

resultera i försämrad vård (34). Det kan antas att en kommentar från en anhörig kan anses som 

mer stötande än om den kommer från en patient. Fysioterapeuten kan ha överseende med en 

patients bemötande i och med kunskap om sjukdomstillstånd och dess påverkan på 

kognitionen. Det är viktigt för fysioterapeuten att skapa en god kontakt med anhöriga tidigt i 

vården och att sätta upp riktlinjer för hur delaktiga anhöriga ska vara i vårdprocessen (35). 

Därmed går det att skapa förutsättningar för en bättre dialog med anhöriga. 

4.3 Metoddiskussion  

4.3.1 Val av metod 

Det som lämpade sig bäst för denna studie var en kvantitativ design som både var komparativ 

och deskriptiv eftersom fyra av fem frågeställningar var utformade för att undersöka 

omfattning och skillnad av upplevt kränkande bemötande mot fysioterapeuter. Den sista 

frågeställningen var utformad för att undersöka tankar kring bemötandet och hur 

fysioterapeuten upplever detta. Svaren bearbetades med Graneheims et al. innehållsanalys och 
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gav en något djupare förståelse för hur fysioterapeuter upplever bemötandet i verkligheten. 

 

I denna studie var svarsfrekvensen 58%. Författarna anser att detta är en acceptabel siffra men 

hade önskat att deltagandet varit högre för att få en högre generaliserbarhet och öka studiens 

säkerhet. I studiens resultat påverkade ett svar kraftigt det statistiska värdet. En större 

population hade lett till ett tydligare och mer tillförlitligt resultat. Målet med en representativ 

fördelning av kön i undersökningsgruppen uppnåddes och styrker studiens kliniska relevans.  

 

På grund av den begränsade forskningsläget inom området hittades ingen ändamålsenlig enkät. 

Därför utvecklades en enkät designad efter de frågeställningar studien innefattar. För att öka 

studiens reliabilitet och validitet hade det varit önskvärt att använda en redan beprövad enkät. 

Den egendesignade enkäten validitetstestades av fem utomstående fysioterapeuter och fick 

positiv respons. Därefter togs beslutet att använda enkäten i studien. Studien genomfördes med 

en webenkät för att nå ut till så stor population som möjligt. Valet att använda en webbenkät 

var för att den kunde nå ut till fler deltagare utan att föra med sig extra kostnader för till exempel 

kopieringspapper vilket en enkät i pappersform gjort. Det har visats att svarsfrekvensen inte 

minskar vid användandet av webbenkät jämfört med enkät i pappersform (36). 

 

 Den låga svarsfrekvensen från Akademiska sjukhuset (48%) drog ned den totala 

svarsfrekvensen (58%) vilket försvagar studiens generaliserbarhet till slutenvård. En anledning 

till att det skiljer sig i svarsfrekvens mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun (89%) 

kan vara att arbetsmiljön inom landstinget kan upplevas som mer stressig. Den höga andelen 

fysioterapeuter som upplevt kränkande bemötande från patienter kan bero på olika faktorer. En 

möjlig faktor är att de fysioterapeuter som upplevt detta från patienter är mer benägna att svara 

på en enkät gällande kränkande bemötande jämfört med de som aldrig upplevt kränkande 

bemötande.  

 

En nackdel som studien fick erfara var att det krävdes mellanhänder för att komma i kontakt 

med deltagargruppen. Detta gjorde att deltagarna nåddes av enkäten i omgångar och det var 

svårt att sätta ett sista svarsdatum. Då det var chefer inom Uppsala kommun och på Akademiska 

sjukhuset som distribuerade enkäten vidare till sina anställda, ledde det till att författarna i sig 

inte hade direktkontakt med deltagargruppen. Istället var författarna tvungna att lita på att 

cheferna vidarebefordrade påminnelse om sista svarsdatum. Detta gjorde att författarna inte 

kan garantera att enkäterna distribuerades till alla anställda inom arbetsplatserna. Det är också 
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osäkert huruvida maillistor var uppdaterade och om de innehöll fysioterapeuter som inte 

jobbade i Uppsala. Skulle studien göras om vore det önskvärt att fått tillgång till mejllistor och 

därmed direktkontakt med deltagargruppen och på så vis kunna påverka svarsfrekvens. En 

annan nackdel var att författarna hade svårigheter att distribuera ut enkäten inom Uppsala 

kommun. Detta ledde till en icke proportionerlig fördelning av deltagare sett till verkligheten 

(1). På så vis kan resultatet ha påverkats och bör tas i beaktande inför kommande studier. 

4.3.2 Klinisk relevans och nytta med studien 

Att fysioterapeuten någon gång upplevde sig kränkande bemött från patienter har i denna studie 

visat sig vara vanligt förekommande (83%). Det lyfts av undersökningsgruppen att det är 

viktigt att uppmärksamma och hantera dessa situationer professionellt. Författarna anser att det 

är uppseendeväckande att det så ofta förekommer kränkande bemötande från patienter inom 

professionen. Dock kan den höga siffran bero på patientens sjukdomstillstånd. Att förbereda 

studenter för bemötande med patienter är något som med fördel skulle kunna lyftas mer i 

grundutbildningen och skulle således göra fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet 

mer yrkesförberedande. Detta genom att öka medvetenheten kring att kränkande bemötande 

förekommer inom yrket vilket på sikt skulle kunna resultera i ett bättre bemötande gentemot 

patienten och således ett bättre arbetsklimat för fysioterapeuten. 

 

Ämnet jämställdhet och sexuella trakasserier är aktuellt i dagens samhälle och lyfts i många 

debatter och på sociala medier. Efter att studerat ämnet har det visat sig att det är bristande 

forskning på området. Det har inte påträffats någon studie kring hur fysioterapeuter upplever 

bemötandet från patienter. De studier som har gjorts har haft patientens upplevelser av 

bemötandet inom vården som fokus (2–7). Vår studie visade på att omfattningen av kränkande 

bemötande från patienter är betydande. Studiens syfte var att ta reda på omfattningen av dessa 

upplevelser samt att jämföra dessa mellan kön och arbetsplats. För att kunna generalisera i 

andra populationer samt att få ökad förståelse krävs mer forskning på området. Genom utökade 

kvantitativa studier med fler deltagare samt kvalitativa studier kan det öka förståelsen av 

upplevelsen hos fysioterapeuten kring bemötandet från pat 

ienter. I framtida studier kan det vara intressant att lyfta frågan om fysioterapeuter anser detta 

som ett problem i sin yrkesroll och om det är ett hinder för att utföra en patientcentrerad vård. 

Det finns ett antal faktorer som kan påverka vårdtillfället på olika sätt. Några av dessa kan 

exempelvis vara aggression och kompetenstvivel från patienten vilket kan ge fysioterapeuten 

en osäkerhet i sin professionella roll (34). Således kan en utåtagerande patient påverka mötet 
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negativt, vilket gör det svårare för fysioterapeuten att utföra en patientcentrerad vård (37).  

4.3.3 Etisk diskussion 

Studiens ämne kan verka laddat och väcka tankar hos den deltagande populationen genom att 

den berör frågor som individer vanligtvis inte väljer att prata om, varken på en arbetsplats eller 

i samhället. Det kan vara en anledning till varför svarsfrekvensen inte blev högre än vad den 

blev, knappt 60%. Det kan också bero på att fysioterapeuten ser bemötandet, bra som dåligt, 

som en del av arbetet och reflekterar inte över hur det kan förbättras.  

 

Personer som inte identifierar sig som man eller kvinna kan ha känt sig exkluderade ur studien 

då könstillhörighet i studien definierades i informationsbrevet som ”det kön som samhället 

uppfattar att en individ har” och därför inte svarat på enkäten.  

 

En styrka med metodvalet, vilket också stärker anonymiteten för deltagarna, var att webenkäten 

samlade enkätsvaren i en databas. Alla enkätsvar kunde bearbetats anonymt. Svaren 

sammanställdes och förvarades på datorer med lösenord. 

4.4 Konklusion 

Manliga och kvinnliga fysioterapeuter upplevde i lika stor andel att de blivit utsatta för 

kränkande bemötande, dock skiljde det sig inom vilka områden kränkande bemötande skett. 

Störst andel av de manliga fysioterapeuterna rapporterade att de upplevt hot och våld från 

patienter medan kvinnliga fysioterapeuter uppgav att de fick utstå mer sexuella trakasserier. 

Det visade sig att arbetsplatsen inte hade någon betydelse för omfattningen av kränkande 

bemötande men däremot upplevdes patientgruppen vara av betydelse. Patienter med smärta är 

det sjukdomstillstånd flest fysioterapeuter upplevt kränkande bemötande ifrån. Kränkande 

bemötande kommer även i högre utsträckning från patienter som är över 40 år och av manligt 

kön. Denna studie berörde ett ämne som är viktigt att ta upp och prata om med sina kollegor. 

Genom att uppmärksamma detta ökas medvetenheten om hur vanligt förekommande 

kränkande bemötande är. Eventuella handlingsplaner kan då upprättas för att hjälpa 

fysioterapeuter som blivit utsatta. Mer forskning kring ämnet krävs för att med mer säkerhet 

kunna dra slutsatser och kunna generalisera till fysioterapeuter som yrkesgrupp. 
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Bilaga I 

 

Informationsbrev till anställda fysioterapeuter på Akademiska sjukhuset i Uppsala 

samt inom Uppsala kommun gällande studie om bemötande från patienter. 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala 

Universitet, institutionen för neurovetenskap och fysioterapi. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur fysioterapeuter som arbetar inom landsting och kommun uppfattar att de blir 

bemötta av patienter utifrån sitt kön. I denna studie kommer vi att fokusera på det kön som 

samhället uppfattar att en individ har och om det har en inverkan på hur människor blir 

bemötta inom vården och framför allt i rollen som fysioterapeut.  

Ditt deltagande är viktigt för oss.  

 

 

 

Din medverkan kommer innebära att Du svarar på en webenkät med 8 frågor. Genom att 

svara på enkäten godkänner Du medverkan i studien. Deltagandet är helt frivilligt. 

 

Vid presentation av resultaten garanterar vi att Du inte kommer kunna identifieras då data 

presenteras på gruppnivå. Enkäten är helt anonym och insamlad data kommer förvaras på 

lösenordskyddade datorer. 

 

Vid eventuella frågor är det bara att höra av Dig via mail.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma för Din medverkan! 

 

Mailadress: fyisoterapistudie@gmail.com 

 

Varma hälsningar,      

Frida Karlsson & Viktor Wiklundh                                  

 

 

 

  

Handledare: Karin Hellström 

karin.hellstrom@neuro.uu.se  



 

Bilaga II 
Enkät 

 

 

Ålder:  

Kön:  

Antal yrkessamma år:  

Uppsala kommun/Akademiska sjukhuset Uppsala:  

Avdelning:  

 

 

1. Har du någonsin upplevt att du blivit förminskad i din roll som fysioterapeut på 

grund av ditt kön?  
(Förminskad menas att du blivit ifrågasatt ang. kompetens, blivit förlöjligad eller nedvärderad utifrån 

ditt kön) 
JA  

NEJ 

 

2. Har du någon gång blivit fysiskt sexuellt antastad under arbetstid av en patient? 
(Fysiskt sexuellt antastad menas med att patienten är sexuellt närgången t.ex. oönskad beröring)  
JA 

NEJ 

 

3. Har du någonsin blivit verbalt trakasserad av en patient på grund av ditt kön? 
(Patient gör verbala påhopp om t.ex. din kompetens, utseende eller anspelar på sex.) 
JA 

NEJ 

 

4. Har du någon gång blivit nekad att träffa en patient på grund av ditt kön? 

JA  

NEJ 

 

5. Har du någon gång blivit hotad (verbalt eller fysiskt) av en patient under 

arbetstid? 

JA 

NEJ 

 

6. Har du upplevt att du har blivit felbehandlad av en patient. Har detta skett 

upprepade tillfällen markeras alla gånger samt specificeras diagnoser.  
(felbehandling menas med att du svarat ”ja” på någon av ovanstående frågor) 
Var patienten: 

Kvinna 20-30 år 

Man 20-30 år 

Kvinna 30-40 

Man 30-40 

Kvinna 40-50 

Man 40-50 

Kvinna 50-60 

Man 50-60 

Kvinna >60 



 

Man >60 

Patientens diagnos: 

Aldrig upplevt någon form av felbehandling ifrån en patient 

 

 

7. Vad har du för tankar kring dina upplevelser om bemötandet mellan patient och 

fysioterapeut?  

 

 


