
 
 

 

 

 

 

  

Upplevelse av stress i arbetslivet hos 

fysioterapeuter inom primärvård 

-En kvalitativ intervjustudie 

Institutionen för neurovetenskap  

Fysioterapeutprogrammet  

Vetenskapsmetodik IV 

Examensarbete 15 poäng, grundnivå 

Författare:  

Fia Jansson 

Isabelle Hållén 

 

Redovisad December 2017 

 

Handledare:  

Marie Sandström 

Adjunkt, leg fysioterapeut 

Inst för neurovetenskap, 

fysioterapi  

Uppsala Univesitet 

 

 

Rättad och godkänd efter 

granskning 



 
 

Sammanfattning  

Bakgrund: Fysioterapeuter är en av flera vårdprofessioner som har en ökad utsatthet för 

arbetsrelaterad utbrändhet.  

Syfte: Att undersöka upplevelse av stress i arbetslivet hos fysioterapeuter inom primärvård 

samt hur de hanterar den stress som kan uppstå.  

Metod: Kvalitativ design i form av semistrukturerade intervjuer användes. Fem 

fysioterapeuter, från olika arbetsplatser inom primärvården samt från två olika regioner i 

Sverige, intervjuades utifrån författarnas intervjuguide. Intervjuerna bearbetades och 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Fysioterapeuterna upplevde bidragande faktorer i form av bland annat ökad 

stressnivå, hög arbetsbelastning, övertidsarbete, låg bemanning samt krav inom arbetet. 

Underlättande faktorer som framkom var trygghet i arbetsrollen, kollegialt stöd på 

arbetsplatsen samt en god livssituation utanför arbetet. Nedsatt kvalité i arbetet och 

patientbemötandet var konsekvenser som uppkom till följd av arbetsrelaterad stress. 

Stresshanteringsstrategier såsom tydlighet i mötet med patienten och ta hjälp av kollegor 

nämndes. Utanför arbetstid användes även fysisk aktivitet samt att ”varva ned” som strategier. 

Konklusion: Stöd från kollegor och ledning är viktigt hos fysioterapeuter i primärvård för att 

minska risken för upplevd arbetsrelaterad stress. Studien uppmärksammar vikten av att vara 

observant på faktorer som tyder på upplevd arbetsrelaterad stress samt att använda 

individuella stresshanteringsstrategier hos fysioterapeuter inom primärvård. 

 

Sökord: physiotherapists, primary health care, work-related stress, coping strategies, 

stressors 

  



 
 

Abstract 

Background: Physiotherapist is one health care profession with an increased exposedness for 

work-related burnout.  

Purpose: To investigate the experience of work-related stress in physiotherapists within 

primary health care in Sweden as well as coping strategies to manage stress at work.   

Design and method: Qualitative design based on semi-structured interviews. Five 

physiotherapists from different workplaces in two different regions in Sweden attended in the 

study. Qualitative content analysis was used to analyze and process collected data. 

Results: The physiotherapists experienced high workload, increased stress levels, working 

overtime, staff shortages as well as expectations and demands as stressors in the workplace. 

Poor quality at work and in meetings with patients were mentioned as consequences of work-

related stress. Facilitating factors and coping strategies to abate stress were used in terms of 

good self-efficacy in the profession, having collegial support, physical activity as well as 

being content with the current life-situation outside of work.  

Conclusion: Social support in the workplace is an important factor to abate stress among 

physiotherapists in primary health care in Sweden. The result illustrates the importance of 

being observant on contributive factors for work-related stress. Coping strategies to 

counteract stress were also mentioned in the study. 

 

 

Key words: physiotherapists, primary health care, work-related stress, coping strategies, 

stressors 
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INTRODUKTION 

Att vara nöjd med sin arbetssituation har påvisats vara en viktig faktor för god arbetsmiljö och 

livskvalité (1). Stress och ohälsa på arbetet innebär en stor risk för dels den anställda men 

även i ett större perspektiv för företag och samhälle (2,3,4). I dagens samhälle är ohälsa, 

orsakad av stress, en ofta förekommande anledning till långtidssjukskrivning (5). 

Fysioterapeuter är en av flera vårdprofessioner som har en ökad utsatthet för arbetsrelaterad 

utbrändhet av den anledningen att man inom yrket har en nära interaktion med patienter (3,6, 

7,8,9). 

Stress i arbetslivet kan förekomma när förmågan att hantera yttre krav och villkor inte är i 

balans med individens förväntningar. Stress under en längre period, det vill säga om individen 

exempelvis exponeras för långvarig hög arbetsbelastning, kan detta leda till flertalet negativa 

hälsoutfall såsom oro, depression och kardiovaskulära sjukdomar (10). 

Enligt Arbetsförmedlingens statistik gällande prognos på arbetsmarknaden kommer behovet 

av fysioterapi fortsättningsvis öka då Sveriges befolkning lever längre. Till följd av detta 

förutspås det bli brist på arbetsverksamma fysioterapeuter/sjukgymanster (hädanefter kommer 

titeln fysioterapeut att användas i studien) i landet det kommande året vilket kan tänkas leda 

till ökad arbetsbelastning och därmed arbetsrelaterad stress (11).  

BAKGRUND 

Stress 

Definition: ”Ordet stress används ofta för att beskriva upplevelsen av att livet innehåller olika 

utmaningar och uppgifter samtidigt som tiden och resurserna för att möta och lösa dessa är 

alltför knapp” (2).  

Stress är en interaktion mellan situation och individ som kan uppstå när individen har 

svårigheter att bemöta krav från omgivningen (12). Människan reagerar på stress i olika 

situationer, dels som en nödvändig och underlättande reaktion som hjälper individen att 

överleva och dels att människan i dagens samhälle upplever tidsbrist och höga krav. Fortgår 

detta under en längre tid kan stressiga perioder ha negativ inverkan på kroppen (13). 

Kroppens reaktioner på stress kan leda till psykiska och fysiska funktionsrubbningar. Dessa 

reaktioner kan bland annat visa sig genom känslor som ångest, oro och nedstämdhet samt 

genom påverkan på kognitiva faktorer som minne och koncentration. Förutom detta aktiveras 
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fysiologiska stressreaktioner och vårt beteende påverkas negativt vilket exempelvis kan leda 

till självdestruktivt beteende (2). Till följd av upplevd stress på arbetet har även 

sömnstörningar visats vara en konsekvens. Längre perioder med sömnproblem kan påverka 

individens hälsa och välmående negativt (14). 

 

Copingstrategier 

Förmågan att hantera stress eller höga krav påverkas av såväl fysiska som psykiska faktorer 

hos individen (12). 

För att hantera ett problem eller besvär används copingstrategier, även kallade 

hanteringsstrategier, som antingen kan vara passiva eller aktiva. Hur copingstrategier används 

påverkas av emotionella, kognitiva och yttre beteenden som för individen kan vara antingen 

medvetna eller omedvetna. Aktiva copingstrategier handlar om att konfrontera eller aktivt ta 

beslut för att hantera en situation medan passiva copingstrategier snarare handlar om ett 

undvikandebeteende inför problemet (15,16). Exempel på copingstrategier är social support (i 

vilken utsträckning individen tar socialt stöd från personer i sin omgivning), stress monitoring 

(förmågan att identifiera och reagera på varningstecken för stress) samt physical health 

(huruvida individen upplever sig kunna hantera stressfulla situationer) (17,18). 

Ett syfte med att använda copingstrategier är att handskas med och lösa problem som uppstår, 

vilket är en viktig färdighet hos individen. Ett problem som inte går att lösa kan annars leda 

till psykologiska problem (16).  

Arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress 

Övertidsarbete i form av att jobba över vid raster, upplevd känsla av otillräcklighet, 

nedstämdhet samt bristande motivation och sömnbesvär är några exempel på varningstecken 

på individnivå vad gäller arbetsrelaterad stress. Hög personalomsättning, konflikter och längre 

perioder med hög arbetsintensitet kan vara signaler på arbetsplatsen som tyder på för hög 

arbetsbelastning som i många fall leder till stress (19).  

Li Calzi et al. (20) jämförde förekomsten av stress och psykiska symtom professioner 

emellan, där bland annat fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare deltog. Alla yrkesgrupper 

uppgav att stress förekom i arbetslivet. Resultatet i studien påvisade dock vissa skillnader 

mellan de olika yrkeskategorierna. Hos fysioterapeuterna var förekomsten av emotionell 

utmattning och emotionell överbelastning högre jämfört med de andra professionerna vilket 
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delvis kunde bero på att fysioterapeutens arbete oftare innebar att stötta patienten såväl 

emotionellt som fysiskt. Ytterligare en studie har belyst liknande resultat gällande emotionell 

utmattning hos fysioterapeuter (21). 

I en portugisisk studie där 55 fysioterapeuter som arbetade på olika sjukhus deltog, 

rapporterade 36 % av deltagarna att de var stressade på grund av sitt arbete. I samma studie 

uppgav nästan hälften av deltagarna att de hade god tilltro till att bemöta stressen. De 

copingstrategier som angavs som de mest använda var social support, stress monitoring samt 

physical health (17). I en cypriotisk studie där arbetsrelaterad stress hos fysioterapeuter 

kartlades framkom det att 46 % av 172 deltagare upplevde stress i arbetet (22). 

I en litteraturstudie utförd av Couser framkom det att anställda aktivt kan vara med och 

förhindra och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Detta genom att utveckla och i 

arbetslivet arbeta med copingstrategier och sin egen förmåga att hantera stress (23). 

Riskfaktorer 

Enligt Deckard och Present visade sig rollkonflikter och otydlig rollfördelning på 

arbetsplatsen bidra till bland annat jobbrelaterad stress och psykiska påfrestningar hos 

fysioterapeuter. I studien framkom också att fysioterapeuter upplever att de inte kan ge 

högkvalitativ vård på grund av höga krav och tidsbrist (24). 

Vid en kartläggning av stress hos fysioterapeuter på arbetsplatsen visade sig bidragande 

faktorer, även kallade stressorer, till detta bland annat vara antal patienter per fysioterapeut, 

hög arbetsbelastning och personalbrist (25). 

I en studie som gjordes med syfte att undersöka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

bland fysioterapeuter påvisades att deltagarna upplevde arbetskraven höga och antalet 

arbetsuppgifter per anställd för många. Deltagarna uppgav att de trivdes bra med ansvaret i 

sitt arbete men var mindre tillfredsställda med arbetsuppgifter och lön (1). 

Till följd av ofta uppbokade kalendrar hos fysioterapeuter inom primärvården blir väntetiden 

till vårdgivaren lång. Detta leder i flera fall till att patienter som söker med akuta besvär bokas 

in i en redan uppbokad kalender som eventuella återbudstider, efter arbetsdagens slut eller 

under lunchtid och raster (26). 

 



4 
 

Problemformulering 
Forskningen idag säger att stressrelaterad ohälsa är vanligt förekommande i det svenska 

samhället (5). Det finns olika bidragande faktorer som innebär ökad sannolikhet för 

arbetsrelaterad stress hos fysioterapeuter, så som hög arbetsbelastning, antal patienter per 

fysioterapeut samt personalbrist (25). Till följd av lång väntetid hos fysioterapeuter inom 

primärvården har det visat sig att akuta besökstider ofta bokas in i schemat under lunchtid 

eller efter dagens slut (26), vilket också kan ses som en riskfaktor till arbetsrelaterad stress 

(19). Få svenska studier belyser förekomsten av stress hos fysioterapeuter och det har inte 

tidigare kartlagts huruvida fysioterapeuter inom primärvården i Sverige upplever 

arbetsrelaterad stress. 

På grund av det ökande behovet av fysioterapeuter väntas tillgången på legitimerade 

fysioterapeuter bli otillräcklig (11). Konsekvensen av detta kan leda till såväl bestående som 

ökad arbetsbelastning på de yrkesverksamma fysioterapeuterna ute i landet.  

Utifrån kunskap om vilken inverkan stress har på fysiologiska och psykologiska reaktioner (2, 

14), samt bristande forskning inom området är nu ett led i forskningsprocessen att bland annat 

undersöka upplevelser av eventuella bidragande eller underlättande faktorer till 

arbetsrelaterad stress hos fysioterapeuter inom primärvård. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka upplevelse av stress i arbetslivet hos fysioterapeuter inom 

primärvård samt hur de hanterar den stress som kan uppstå. 

Frågeställningar 

● Vilka är upplevelserna av arbetsrelaterad stress och de faktorer som kan bidra till detta 

enligt fysioterapeuter inom primärvården?  

● Hur beskriver fysioterapeuter inom primärvården strategier för att hantera eventuell 

upplevd arbetsrelaterad stress? 

METOD 

Design 
För att få svar på författarnas frågeställningar valdes kvalitativ design i form av 

semistrukturerade intervjuer. 
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”Kvalitativ metod intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än för statistiskt 

verifierbara samband” (27, s.20) . Då intresset i denna studie var att belysa och 

uppmärksamma fysioterapeuters upplevelse valdes kvalitativ design vilket gav möjlighet till 

djup förståelse. Genom semistrukturerade intervjuer ställdes öppna frågor utifrån en 

intervjuguide. Detta gav ökad möjlighet för den intervjuade att beskriva sina egna upplevelser 

och erfarenheter angående ämnet (27).  

 

Urval 

Deltagarna i denna studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där fysioterapeuter inom 

primärvården i regionerna Uppland och Gästrikland blev tillfrågade. Genom att tillfråga 

fysioterapeuter som var tillgängliga för stunden inom regionerna skedde ett bekvämt urval 

(27). Verksamhets- alternativt vårdenhetschefen tillfrågades innan kontakt med anställd 

fysioterapeut skedde. Förfrågan skedde genom skriftligt utskick via mail. Planerat antal 

deltagare var fem personer från olika arbetsplatser. 

 

Inklusionkriterier: legitimerad fysioterapeut inom primärvården, arbetstid på 80-100% samt 

arbetat minst tre år inom primärvård varav minst ett år på nuvarande arbetsplats. 

Exlusionskriterier: flera arbetsplatser under arbetsveckan. 

 

Anledningen till valet av dessa inklusionskriterier var att nyanställd personal på en arbetsplats 

kan uppleva stress till följd av bland annat ny arbetsmiljö. Exklusionskriterie valdes då arbete 

på flera arbetsplatser under arbetsveckan i sig kan leda till stress. Valet av dessa kriterier 

grundade sig i att de skulle kunna leda till eventuella felkällor vid informationsinhämtning. 

 

Fem deltagare mellan 31 och 55 år deltog i studien varav fyra kvinnor och en man. De 

arbetade mellan 80-100% och hade varit anställda på respektive arbetsplats mellan ett och 

femton år. Tidigare yrkeserfarenhet som legitimerad fysioterapeut var väldigt varierande 

mellan deltagarna, gemensamt var dock att deltagarna hade tidigare erfarenhet inom 

primärvård. Antalet patienter som fysioterapeuterna i genomsnitt träffade under en arbetsdag 

varierade mellan 6-10 patienter. Fysioterapeuterna var regelbundet fysiskt aktiva i någon form 

minst två gånger i veckan. Deltagarna uppgav att de ibland kunde känna sig stressade utanför 

sitt arbete. Bakgrundsfrågan i intervjuguiden ” Hur definierar du stress?” har författarna valt 

att inte redovisa då svaren på denna fråga inte bidrog till någon ytterligare information om 

deltagarna.  
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Genomförande 
Information och förfrågan skedde genom skriftligt utskick via mail till chefer på arbetsplatser 

inom primärvården i regionerna Uppland och Gästrikland (Bilaga 2). De fick ta ställning till 

om anställda på arbetsplatsen tilläts delta och om detta fick ske under arbetstid. Potentiella 

deltagare kontaktades sedan via mailadress som efterfrågades hos respektive chef. De möjliga 

deltagarna tog då ställning utifrån informationen (Bilaga 3) till huruvida de ville delta i 

studien (Bilaga 4). 

 

Författarna utförde varsin testintervju med en utomstående person innan de ordinarie 

intervjuerna ägde rum. Syftet med detta var att se hur frågorna uppfattades samt vad de gav 

för svar för att se om eventuella korrigeringar var aktuella att göra i intervjuguiden. 

Intervjuguiden fungerade i sin helhet bra, dock fanns det behov av mindre justeringar. En av 

bakgrundsfrågorna (”Hur ser din familjesituation ut”?) togs bort då denna inte gav relevant 

information och kunde upplevas som en fråga som inte tillhörde ämnet. Under testintervjuerna 

upptäcktes även att huvudfråga ett och två (”Upplever du stress i ditt arbetsliv? Beskriv på 

vilket sätt.” samt "När du blir stressad, hur gör du för att hantera detta?") var ledande, därav 

korrigerades dessa till nuvarande frågor enligt intervjuguiden (Bilaga 1). Till den första 

huvudfrågan lades även en följdfråga till som ställdes om deltagaren inte upplevde 

arbetsrelaterad stress (Bilaga 1).  

 

Intervjuer skedde på respektive arbetsplats då författarna besökte fysioterapeuten för att 

underlätta datainsamlingen genom direkt möte med deltagaren. Data samlades in av 

författarna genom att semistrukturerade intervjuer spelades in med diktafon för att sedan 

transkriberas, bearbetas och tolkas. Frågor ställdes utifrån intervjuguide (Bilaga 1).  

Intervjuerna varade mellan 17-29 minuter exklusive bakgrundsfrågor som ställdes 

inledningsvis innan ljudupptagning skedde.  

 

Båda författarna närvarade under samtliga intervjuer med deltagarna. Vid genomförandet 

hade en av dem en mer aktiv roll medan den andra författaren ställde kompletterande frågor 

vid behov. Rollfördelningen mellan författarna varierade vid intervjutillfällena. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer med fem fysioterapeuter genomfördes där intervjuguiden, vilken 
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var utformad av författarna, användes som mall (Bilaga 1). Inledningsvis ställdes 

bakgrundsfrågor för att bland annat beskriva deltagarna och upplevelser av faktorer utanför 

arbetet som bidrar till stress. Exempel på en huvudfråga som ställdes var "Upplever du stress i 

ditt arbetsliv? Beskriv i sådana fall dina upplevelser av en stressad situation", exempel på 

följdfråga kunde i detta fall vara “vad tror du bidrar till att du känner dig stressad på arbetet?”. 

 

Frågeområden i intervjuguiden var hur den anställde upplever arbetsrelaterad stress, vilka 

eventuella hanteringsstrategier som används samt i vilken utsträckning arbetsplatsen arbetar 

aktivt för att förebygga stress.  

 

Enligt den semistrukturerade intervjudesignen ställdes framförallt öppna frågor. Syftet med 

öppna frågor var främst att i stor utsträckning ge informanten stort inflytande angående 

innehållet i intervjun. Denna design passade även bra då författarna med hjälp av öppna frågor 

och följdfrågor enligt intervjuguiden skapade en riktning i samtalet (27).   

 

Databearbetning 

Som databearbetningsmetod valdes kvalitativ innehållsanalys (28). Innehållsanalys används 

inom kvalitativ forskning för att underlätta tolkning av texter som i detta fall var 

transkriberade intervjuer. I innehållsanalysen utgick författarna från en induktiv ansats, 

genom att texterna tolkades förutsättningslöst och därefter skapades bland annat kategorier 

(29). 

 

Transkription genomfördes, för att i detalj beskriva vad deltagarna sade under intervjun (29). 

Innehåll som var irrelevant utifrån frågeställningarna bortsågs från. Till exempel togs innehåll 

gällande fysioterapeutens fritid samt specifika rutiner för arbetsplatsen bort. 

 

I transkriptet valde författarna att redovisa insamlad data likt skriftspråk eftersom det var 

innehållet författarna var intresserade av att redovisa i innehållsanalysen (27). På grund av 

detta ställningstagande bortsåg författarna från hummanden, tvekljud, omtag, upprepningar 

och tystnad vid transkribering. 

 

Insamlad data sorterades genom identifiering av meningsenheter som därefter kondenserades, 

kodades och slutligen sorterades enligt kategorier och underkategorier vilket ges exempel på i 
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tabell I (29). Genom detta tillvägagångssätt bearbetade, analyserade samt sammanställde 

författarna insamlad data (transkriptet) för respektive frågeställning. Den genomförda 

innehållsanalysens syfte var att sammanfatta resultatet genom tolkning av insamlad data för 

att lättare få en överblick utifrån frågeställningar samt kunna belysa resultatet. Författarna tog 

båda del av insamlad data. 

 

Tabell I. Exempel på databearbetningsprocess 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mängden patienter har 

ökat… kvalitén har 

minskat och kvantiteten 

ökat… finns ingen tid 

att läsa på. 

Mängden patienter 

har ökat… kvalité 

har minskat och 

kvantiteten ökat 

 

Ökad 

mängd 

patienter  

 

 

Arbets-

belastning 

Upplevda höga 

krav 

  

 

För att resultat inom kvalitativ forskning ska uppnå överensstämmelse kan bland annat 

forskartriangulering användas. Utifrån syftet att beakta trovärdighet valde därför författarna 

att använda sig av forskartriangulering genom att resultatet jämfördes med ytterligare en part 

som i detta fall var författarnas handledare (30). För att ytterligare öka trovärdigheten 

analyserade även författarna samtliga transkriberade intervjuer på varsitt håll för att sedan 

genom diskussion jämföra samt sammanställa resultatet tills samstämmighet uppnåddes. 

Kostnadskalkyl 

Kostnaden för denna studie var liten och bestod enbart av bensinkostnad vid ett par av 

intervjutillfällena. 

Etiska överväganden  

Konfidentialitet garanterades genom att enbart författarna tog del av information om 

deltagaren. 

 

Nyttoprincipen: 

Detta forskningsprojekt gjordes för att belysa fysioterapeuters arbetsmiljö för att i 
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förebyggande syfte se eventuella fysiska och psykiska riskfaktorer till att utveckla psykisk 

ohälsa vilket kan leda till sjukskrivning och utmattningssyndrom. 

 

Ytterligare ett etiskt övervägande togs hänsyn till genom att visa respekt för mänsklig 

värdighet då deltagaren själv fick ta beslut om deltagande samt avbryta om personen själv 

önskade. Genom tydlig information om syftet, utförandet av studien samt garanti om 

konfidentialitet minskades eventuella risker och obehag för deltagarna. 

RESULTAT 

Resultatdelen är uppdelad i två delar då författarna har valt att redovisa resultatet från 

analysen med utgångspunkt i de två frågeställningarna. Den första delen lyfter resultatet från 

frågeställningen ”Vilka är upplevelserna av arbetsrelaterad stress och de faktorer som kan 

bidra till detta enligt fysioterapeuter inom primärvården? ” (tabell II). I den andra delen 

redovisas resultatet utifrån frågeställningen ”Hur beskriver fysioterapeuter inom primärvården 

strategier för att hantera eventuell upplevd arbetsrelaterad stress?” (tabell III). Utifrån 

intervjuerna och de två frågeställningarna kunde fyra kategorier och elva subkategorier 

urskiljas. Intervjuerna kodades genom siffrorna 1-5 med syfte att avidentifiera informanterna. 

 

Tabell II. Översikt av upplevelser av arbetsrelaterad stress och faktorer som kan bidra till 

detta enligt fysioterapueter i primärvården. 

Kategori Underkategori 

1. Upplevda höga krav 

 

 

 

 

2. Trygghet och stöd 

 

 

 

3. Nedsatt kvalité i arbetet 

1.1 Arbetsbelastning 

1.2 Prestation och förväntan 

1.3 Arbetsmiljö 

1.4 Personliga faktorer 

 

2.1 Personliga faktorer 

2.2 Yrkeserfarenhet 

2.3 Kollegialt stöd 

2.4 Arbetsförhållanden 
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1. Upplevda höga krav 

Denna kategori innefattar fysioterapeuternas upplevelser av faktorer inom olika miljöer och 

situationer som bidrar till upplevd arbetsrelaterad stress. Gemensamt för dessa upplevelser är 

att fysioterapeuterna upplevde hög kravnivå. Från denna kategori utvecklades följande 

underkategorier: arbetsbelastning, prestation och förväntan, arbetsmiljö, personliga faktorer.  

1.1 Arbetsbelastning 
Det framkom att stressnivån har ökat vilket bland annat beskrevs enligt följande: ”det är mer 

stress. Det är jättetydligt med patienter liksom att får en patient vänta på någonting som vi 

tycker är helt okej att vänta 10-14 dagar på, det tycker absolut inte patienterna. Så jag tror 

att patienterna också har, som det har med samhället att göra, man har högre krav på att få 

komma fortare” [1]. Det uttrycktes även en förändring vad gäller patientflödet: ”Mängden 

patienter har ökat, det är framför allt det. Så att kvalitén har minskat och kvantiteten ökat” 

[2]. En följd av detta visade sig exempelvis kunna vara fullbokade tidböcker hos 

fysioterapeuterna.  

En annan indikation på hög arbetsbelastning var att fysioterapeuterna upplevde svårigheter 

med att hinna dokumentera: ”om man känner att det är ett patientbesök som tar lite längre tid 

och sen så kommer man efter resten av dagen, att man liksom inte hinner skriva journal klart. 

Och sen så drar man ut det på tiden på nästa patienttid, och så hänger det med hela dagen” 

[5]. En konsekvens av hög arbetsbelastning som förekom hos fysioterapeuterna var 

övertidsarbete. Detta kunde exempelvis förklaras: ”Och så får man sitta och skriva efter 

jobbet, eller ja efter jobbtiden egentligen då, för att jag har tagit in så mycket patienter” [3]. 

 

1.2 Prestation och förväntan 
Fysioterapeuterna upplevde en bristande förmåga att hantera och bemöta de krav som de 

upplevde att arbetsgivaren, dem själva alternativt kollegor hade på dem i deras yrkesroll: 

”sedan har ju även arbetsgivaren en förväntan på mig, att jag ska leverera vissa saker och 

det är ju inte bara då att jag ska ta emot ett visst antal patienter eller så utan det finns även 

andra krav utom andra arbetsuppgifter man förväntas göra” [2]. Deltagarna upplevde stora 

krav vad gäller att prestera utifrån arbetsplatsens uttalade produktionskrav. Detta kunde 

inkludera upplevelser av både inre och yttre krav som en stor press i arbetslivet: ”Ja, dels är 

det väl kanske lite prestationsångest. Att jag känner att jag måste producera för det finns 
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siffror och producerar man inte så kan det tas upp i utvecklingssamtal och sådär. Och sen att 

jag vill göra ett bra jobb” [3].  

Det framkom en oroskänsla gällande ogynnsamma konsekvenser för medarbetare vid frånvaro 

från arbetet vilket också upplevdes som en typ av förväntan inom arbetet. Det beskrevs enligt 

följande: ”skuldkänslor om man är hemma och är sjuk, för då vet jag oj nu blir det kort här 

om folk. Nu blir det tufft för mina kollegor för man bryr sig om dem kollegorna liksom [2]. 

1.3 Arbetsmiljö 
Deltagarna upplevde att arbetsmiljön på arbetsplatsen hade en stor påverkan på deras 

upplevelse av arbetsrelaterad stress. En viktig faktor gällande upplevd arbetsmiljö var graden 

av bemanning på arbetsplatsen, till exempel nämndes: ” Vi kommer efter eller som nu har vi 

gått kort ett halvår, nästan halva styrkan periodvis. Då blir det ju aldrig lugnt utan då är det 

ju ständigt tryck…” [3] samt ”Så att vi är, tycker jag, för få. Vi gör inte vårt uppdrag 

fullständigt” [2]. 

Fysioterapeuterna uppgav även organisatoriska stressorer:” Också det här med att, ja men att 

man får en ny chef. Nu har vi vikarierande chef, man vet inte vem som blir ens chef, det är 

oroligt i gruppen, det är också en form av stress” [1]. 

Det framkom även att en viktig del var hot i arbetsmiljön: ”Annat som kan stressa miljön kom 

jag på också, det är ju om det ligger hot i arbetsmiljön. Så kan det ju också ha varit lite i 

perioder. Mm, hot från patienter” [3]. 

1.4 Personliga faktorer   
Utöver bidragande faktorer som är mer direkt kopplade till arbetet och arbetsplatsen framkom 

även olika personliga faktorer hos fysioterapeuterna som placerades under samma kategori, 

såsom förmågan att hantera krav, egen erfarenhet och hemmiljö. Förekomsten av dessa skiljde 

sig mellan deltagarna men gemensamt var att de personliga faktorerna gjorde individen i fråga 

mer sårbar för stress. Bland annat nämndes att: ”Ja, den [förmåga att hantera krav] är ju lite 

sviktande som ni märker. Jag blir nog ganska lätt stressad” [3]. En annan personlig faktor 

som visade sig vara en bidragande orsak till stress var upplevelsen av otillräcklig kunskap och 

erfarenhet: ”Alltså vad jag tänker stressen inom sjukgymnastjobbet upplever jag om man 

känner att man inte står på en tillräckligt bred bas. Det är stressen” [4]. 

Deltagarna kunde ibland känna sig stressade utanför arbetet. Samspelet mellan detta och 

upplevd stress på arbetet beskrevs enligt följande: ”Jag tycker just det är jättetydligt att 

funkar det bra hemma men är stressigt på jobbet är det ändå okej, men när det blir stressigt 
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hemma, kan ju vara olika situationer, plus att det är stressigt på jobbet. Det är då man inte 

orkar” [1]. 

2. Trygghet och stöd 
Denna kategori består av underlättande faktorer som minskar risken för förekomsten av 

upplevd arbetsrelaterad stress hos fysioterapeuterna. Innehållet i denna kategori kännetecknas 

av att fysioterapeuterna kände trygghet och stöd inom olika miljöer och situationer. Från 

denna kategori utvecklades följande underkategorier: personliga faktorer, yrkeserfarenhet, 

kollegialt stöd och arbetsförhållanden 

2.1 Personliga faktorer 
Det framkom att personliga faktorer hade stor inverkan på upplevelsen av arbetsrelaterad 

stress bland fysioterapeuterna. Till exempel kunde en underlättande faktor vara att ha en 

tydlig ram gällande arbetsuppgifter på arbetet: ”Jag tycker att jag hanterar det bra. Jag tycker 

som arbetstagare, om man inte är chef, då har man ju väldigt konkreta uppgifter. Men för mig 

är det ju att min arbetsdag börjar och sen så tar den slut och sen så tar inte jag med mig 

jobbet hem” [5].  

Fysioterapeuterna upplevde även att individuella synsätt och problemlösningsförmågan på 

arbetsplatsen var en viktig faktor för att minska upplevda förväntningar och krav: ”Vi är nog 

väldigt lösningsfokuserade, det här är någonting som går att lösa” [4]. Detta framkom även i 

följande exempel: “Men det är inte så att jag tar åt mig det personligen, utan jag känner inte 

att det är på mina axlar, att jag ska lösa det” [5]. 

 

En annan personlig faktor som framkom var fysioterapeuternas upplevelser utanför arbetet: 

”Och sen så tror jag också att om man har en bra livssituation, att man liksom är nöjd på 

fritiden, att man kan träna regelbundet och att man äter bra, det gör ju också att man mår 

bättre och är mindre mottaglig för stress” [5]. 

 

2.2 Yrkeserfarenhet 
Andra faktorer för att minska risken för upplevd stress var enligt fysioterapeuterna att ha egna 

erfarenheter inom yrket och ett gott självförtroende i sin roll på arbetsplatsen: “Men om man 

är trygg i sin arbetsroll och kan känna att man liksom har god erfarenhet, då tror jag att man 

blir mindre stressad också” [5]. 



13 
 

2.3 Kollegialt stöd 
Kollegialt stöd på arbetsplatsen upplevdes vara en betydelsefull faktor för minskad risk av 

upplevd arbetsrelaterad stress. Vikten av kollegor på arbetsplatsen och deras stöd beskrevs 

exempelvis enligt följande: ”Jag tycker att det är viktigt att man har bra kollegor, att man i 

arbetslaget pratar med varann. Skulle man inte ha det tror jag att man skulle må 

mycketsämre på jobbet” [1]. Väsentligt vad gäller detta verkade också vara att trivas på 

arbetsplatsen där kollegor och chef spelar en viktig roll: ”Ja, men att man trivs på 

arbetsplatsen gör att man kan hantera stress bättre. Och att man känner en trygghet bland sin 

chef och sina kollegor, det tror jag. Och att det finns en acceptans också och en vilja att man 

vill hjälpa varandra och det tycker jag att vi har här” [5]. 

Att kunna yttra sig om besvär på arbetsplatsen var också något som togs upp angående 

kollegialt stöd: ”Och att vi, vi pratar mycket här. För att det är viktigt att vi mår bra. För 

hela gruppen blir ju lidande om någon går runt och lider” [4]. 

 

2.4 Arbetsförhållanden 
Goda arbetsförhållanden hos fysioterapeuterna innefattade bland annat deras upplevelser av 

lagom arbetsbelastning och att inte känna sig stressad på arbetet. Vidare beskrevs en annan 

underlättande faktor som handlade om att fysioterapeuterna inte upplevde produktionskrav: 

”Nej, alltså jag måste säga att det var mera uttalat för några år sen. Då var det ju att vi 

skulle ha mellan 8-10 patienter per dag. Här upplever jag att vi har inte dom här kraven 

längre, faktiskt” [4]. Något som även visade sig påverka arbetsförhållandena är hur arbetet 

under arbetsdagen var strukturerat: ”Och vi har schemalagda tider också på att man ska ha 

liksom administrativ tid. Så det är inte så att hela tidboken är fylld av att jag träffar personer 

utan jag har tider där jag gör andra saker, sitter i telefon eller att man får sitta och skriva 

journal liksom i lugn och ro” [5]. 

På individnivå framkom även att en faktor kunde vara att ha möjlighet att utvecklas inom sin 

yrkesroll: ”Jag känner att jag har möjlighet att utvecklas i de områden som jag vill. Det 

menas inte att jag får gå på hur mycket utbildningar som helst. Men om jag vill studera något 

speciellt eller göra något sånt så har jag möjlighet att kunna fördjupa mig i det, och det känns 

ju roligt” [5]. 

3. Nedsatt kvalité i arbetet  

Denna kategori handlar om konsekvenser som kan uppstå till följd av upplevd stress i 
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arbetslivet. Konsekvenserna påverkar dels arbetet men även fysioterapeuten. Gemensamt är 

dock att dessa medför lägre kvalité i arbetet. Denna kategori har inga underkategorier. Nedan 

beskrivs några av de olika konsekvenser som framkom: 

Fysioterapeuterna nämnde en rad olika konsekvenser på grund av stress på arbetet som kan 

ses som ett hot för kvalitén på arbetet samt för fysioterapeuternas hälsa. Försämrad kvalité 

som en följd av stress beskrevs exempelvis på detta sätt: ”Mm, jag glömmer många saker. 

Dokumentationen blir dålig, den missas ibland. Kvalitén blir sämre helt enkelt” [2]. Bristande 

bemötande mot patienter var en annan negativ effekt: ”Alltså man, det är nog bemötandet, 

man blir lite mera kort i tonen. Så skulle det nog kunna va. Man känner att man inte har 

tankarna samlade eller man har svårt att hålla fokuset” [4]. 

Kortare raster under arbetsdagen uppkom också som en konsekvens av stress och hög 

arbetsbelastning: ”Annars kan jag ju göra så att jag bokar in patienter, jag viker mig både hit 

och dit så att jag jobbar. Oftast tar jag bara en halvtimmes lunch och sedan har jag bokat 

patienter så att jag bara har verkligen 30 minuter” [3]. 

Tabell III. Översikt av hur fysioterapeuter inom primärvården beskriver strategier för att 

hantera eventuell upplevd arbetsrelaterad stress.  

Kategori Underkategori 

4. Stresshanteringsstrategier anpassas 

utifrån miljön 

4.1 I patientmötet 

4.2 På övrig arbetstid 

4.3 Utanför arbetstid 

 

4. Stresshanteringsstrategier anpassas utifrån miljön 
Denna kategori handlar om olika sätt att att hantera upplevd arbetsrelaterad stress. Dessa 

strategier visade sig kunna förekomma både på och utanför arbetstid, därmed utvecklades 

följande underkategorier: I patientmötet, på övrig arbetstid och utanför arbetstid. 

4.1 I patientmötet  
Fysioterapeuterna uttryckte olika strategier i hur de hanterar upplevd stress under 

patientmöten. Att vara tydlig i mötet med patienten vad gäller exempelvis mål och 

förväntningar var ett tillvägagångssätt som användes och det beskrevs bland annat på detta 

sätt: "Sen lägger jag nog ner ganska mycket engagemang i första mötet, så att jag känner att 

jag har nått patienten. Alltså ”Vad förväntar du dig utav mig idag? Hur kan jag hjälpa dig på 

bästa sätt?” [4]. 
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För att samla uppmärksamheten i mötet med patienten användes strategier som till 

exempel:”Nej men jag försöker väl tänka att jag ska vara här och nu kanske i patientmötet 

eller det jag gör. Och det kan ju vara nästan lättare och liksom fokusera på en sak” [5]. 

4.2 På övrig arbetstid 
En strategi för att minska förekomsten av upplevd stress var att ta hjälp av arbetskamrater: 

”Om jag ser att någon annan kollega är ledig som kanske kan ta hand om det, om det liksom 

är någon patient som kommit oväntat, så hjälps vi ofta åt. Har du tid och så.. jag frågar 

någon [kollega]” [4]. Även att kommunicera med ledningen: ”Jag kan ju prata med min chef, 

att jag säger att jag tycker att det är stressigt just nu” [5]. 

 

Att lämna lite utrymme i tidboken var också en strategi som användes: ”Så att strategierna är 

ju egentligen mer att man får vara medveten om att man inte hinner så mycket som man tror 

sig hinna och att lämna lite luft i tidboken” [2]. 

 

4.3 Utanför arbetstid   
Deltagarna använde sig delvis av fysisk aktivitet för att minska förekomsten av upplevd 

stress: “Att man försöker tänka ’träning är ju jättebra’, man försöker liksom göra någonting 

fysiskt efter jobbet. Det kan ju vara bra, att dämpa stress med liksom” [1]. Vikten av att varva 

ned framkom även: “Jag försöker att sätta mig en stund. För det kommer aldrig bli det där 

hålet när man kommer hem, utan det är fullt upp där också. Så jag har börjat att prioritera 

att stanna upp” [3]. 

 

DISKUSSION  
Resultatsammanfattning 
Resultatet påvisade att fysioterapeuterna upplevde hög arbetsbelastning samt en ökad 

stressnivå inom yrkesrollen. Följder av detta kunde enligt fysioterapeuterna exempelvis vara 

övertidsarbete, fullbokade tidböcker och svårigheter att hinna dokumentera under 

arbetsdagen. Andra bidragande faktorer var upplevelsen av låg bemanning av fysioterapeuter 

på arbetsplatsen samt upplevda krav och förväntningar från arbetsgivaren, dem själva eller 

kollegor på arbetet. Fysioterapeuterna upplevde att bristande struktur i arbetsmiljön, att byta 

chef samt att uppleva hot på arbetsplatsen hade en inverkan på upplevelsen av stress. 

Personliga faktorer som exempelvis kombinationen av att uppleva stress både på och utanför 

arbetstid kunde leda till en ökad stressnivå.  
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Resultatet visade även på underlättande faktorer som minskade risken för arbetsrelaterad 

stress såsom upplevelsen av att ha god problemlösningsförmåga och att ha en bra livssituation 

utanför arbetet. Även att känna trygghet och erfarenhet i sin arbetsroll var en underlättande 

faktor. Andra underlättande faktorer framkom också vara stöd från kollegor och chef samt att 

kunna yttra sig om besvär på arbetsplatsen. Goda arbetsförhållanden såsom att inte ha några 

uttalade produktionskrav minskade även risken för upplevd arbetsrelaterad stress.   

 

Konsekvenser av upplevd stress uttrycktes exempelvis i form av försämrad kvalité i arbetet 

och bristande patientbemötande. En annan negativ följd för fysioterapeuterna var att raster 

kortades ned på grund av upplevd stress.  

 

De fysioterapeuter som intervjuades uttryckte att de använde aktiva stresshanteringsstrategier 

på och utanför arbetstid. Exempel på strategier som användes var att vara tydlig i mötet med 

patienten, ta hjälp av kollegor och att kommunicera med ledningen. Utanför arbetet användes 

fysisk aktivitet och att varva ner som strategier för att minska förekomsten av stress på 

arbetet.  

 

Resultatdiskussion 
I tidigare studier har ett samband mellan upplevd stress och hög arbetsbelastning 

uppmärksammats hos fysioterapeuter (31,32), vilket stärker resultatet gällande bidragande 

faktorer till stress utifrån denna studie. 

 

I en studie med 92 deltagare där skolungdomar, fysioterapeutstudenter, fysioterapeutbiträden 

samt legitimerade fysioterapeuter deltog framkom att negativa aspekter inom yrket ansågs 

vara höga stressnivåer och låg bemanning (33). Detta var överensstämmande med resultatet i 

denna studie. I enlighet med en studie av Lindsay et al. (25), var även hög arbetsbelastning 

samt låg bemanning förekommande stressorer hos deltagande fysioterapeuter. 

 

Utifrån resultatet i den här studien verkar graden av oro gällande ledning och organisation, 

som framkommit vara en upplevd stressor, skilja sig mellan deltagarnas arbetsplatser. 

Pustułka-Piwnik et al. (3) fann i sin studie att brister i organisationen på arbetsplatsen är en 

faktor som riskerar att upplevas som en bidragande faktor till stress i fysioterapeuters 

arbetsmiljö och därmed öka risken för utbrändhet. En annan bidragande faktor i 
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informanternas arbetsmiljö var att uppleva hot från patienter. I likhet med detta resultat har en 

studie utav Szczegielniak et al. (34), som kartlade eventuella faror i arbetsmiljön hos 

fysioterapeuter i Polen, påvisat att såväl verbal som fysisk aggression från patienter förekom.  

 

I den här studien beskrev fysioterapeuterna en ohälsosam arbetsbelastning som förekom i 

perioder där bland annat övertidsarbete uppkom som en bidragande faktor. Enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrift angående arbetsmiljö framkommer det att ”Arbetsgivaren ska se 

till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till 

ohälsosam arbetsbelastning” (35, s.8).Vidare beskrivs att arbetsgivarens uppgift är att 

uppmärksamma eventuella symptom som kan tyda på detta (35). 

 

Vikten av att vara nöjd med sin nuvarande livssituation utanför arbetet, för att minska graden 

av upplevd arbetsrelaterad stress, framkom i denna studie. Genom semistrukturerade 

intervjuer undersöktes upplevelse av arbetsrelaterad stress samt på arbetet bidragande faktorer 

till detta. Det var enligt författarna svårt att särskilja hur situationer och känslor utanför 

arbetstid påverkar miljö, mående och motivation på arbetsplatsen då även situationer på 

arbetet påverkar stresstålighet och mående utanför arbetet. Tidigare studier har funnit att 

faktorer och situationer utanför arbetstid såsom tillfredsställelse i familjen hade en påverkan 

på upplevd stress och minskad risk för utbrändhet (36, 37,38). Enligt Gerber et al. (38) var 

socialt stöd, tillräcklig mängd nattlig sömn, regelbunden fysisk aktivitet samt tillfredsställelse 

i sin livssituation faktorer som bidrar till en ökad stresstålighet och en förbättrad arbetsmiljö 

för anställda inom vården. 

 

I samstämmighet med denna studies resultat påvisade Balogun et al. (39) vikten av kollegialt 

stöd hos fysioterapeuter anställda vid sjukhus och kliniker i New York. Deltagarna ansåg att 

stödet från kollegor var högt och att detta minskade risken för emotionell utmattning och 

ökade den personliga prestationen. Ytterligare en studie av Steinhardt et al. (40) visade att 

arbetstagare som upplevde att de hade socialt stöd också upplevde lägre nivåer av stress på 

arbetet. Socialt stöd har även visat sig vara den viktigaste faktorn till att motverka 

utbrändhetssymptom (41). Detta understryker resultatet i denna studie då fysioterapeuterna 

upplevde kollegialt stöd som en underlättande faktor vad gäller stress. 

 

I den här studien framkom att konsekvenser av stress kunde handla om en upplevelse av 

försämrad kvalité i arbetet. I flera studier har det hos vårdpersonal kunnat identifieras ett 
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samband då utbrändhet har lett till negativa konsekvenser såsom bristande patientsäkerhet och 

vårdkvalité (42,43,44). Ytterligare en studie där populationen bestod av fysioterapeuter visade 

att minskad kvalité i bemötande och vård av patienter var en följd av upplevd stress på 

arbetsplatsen (45).  

 

Att på arbetsplatsen arbeta aktivt för att förebygga och förhindra förekomsten av 

arbetsrelaterad stress har visats ge ökad vårdkvalité från vårdpersonal (46). 

 

I resultatet av denna studie framkom att fysioterapeuterna använde olika 

stresshanteringsstrategier under arbetstid som bland annat var problemlösningsfokuserade. 

Exempel på dessa var att ta hjälp av kollegor samt kommunicera med ledningen. I en studie 

av Wilski et al. (47) där fysioterapeuter deltog visades att de som använde 

problemlösningsfokuserade hanteringsstrategier tenderade att uppleva sig mindre utmattade.  

 

Informanterna beskrev även olika stresshanteringstrategier utanför arbetstid som exempelvis 

fysisk aktivitet. Gerber et al. (38) fann att fysisk aktivtet minskade stresskänsligheten hos de 

anställda samt påverkade arbetsmiljön positivt.  

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa designen passade i detta avseende bra då syftet innebar att ta reda på 

deltagarnas personliga upplevelser och hanteringsstrategier. Bekvämlighetsurvalet resulterade 

i detta fall i en relativt heterogen grupp som är önskvärt inom kvalitativ forskning. Med en 

heterogen grupp ökar chansen att upplevelserna överensstämmer med andras. Strategiskt urval 

hade emellertid gjort att författarna ytterligare kunnat uppnå en mer heterogen grupp eftersom 

man hade kunnat styra urvalet av deltagare ytterligare. Då alla deltagare inte arbetade heltid 

ändrades inklusionskriterierna från heltidsarbetande till arbetstid på minst 80%. Utifrån 

författarnas reflektion kring denna ändring resonerades det angående den eventuella risken att 

minskad arbetstid skulle kunna ge mer stress på arbete samtidigt som heltidsarbete kan ge mer 

stress på fritiden. Då resultatet belyste upplevd stress både på och utanför arbetstid såg 

författarna inte att arbetstiden påverkade resultatet i någon större utsträckning. En styrka som 

författarna vill lyfta i denna metoddiskussion är att samtliga deltagare var från olika 

arbetsplatser inom två olika regioner vilket speglade olika perspektiv och upplevelser. 
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Författarna genomförde samtliga intervjuer med deltagare genom att besöka deras arbetsplats. 

Att möta deltagarna medförde goda möjligheter för datainsamling då det upplevdes positivt 

att kunna skapa en god relation parterna emellan jämfört med att utföra exempelvis 

telefonintervjuer. En styrka var att båda författarna var med vid intervjutillfällena då detta 

säkerställde att adekvata följdfrågor ställdes. Att båda författarna var aktiva under 

intervjuerna kunde dock även anses vara en svaghet eftersom detta i sin tur kunde påverka 

kommunikationen då tre olika parter var inblandade under samtalets gång.  

Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod gjorde att informanterna kunde berätta 

fritt om ämnet med endast ett antal styrande frågor utifrån intervjuguiden. Något som kunnat 

förbättra intervjuguiden ytterligare hade varit att genomföra en testintervju med en 

legitimerad fysioterapeut. Att författarna i detta fall utförde varsin testintervju med individer 

inom andra yrkeskategorier kan ha bidragit till att de inte uppfattade frågorna på samma sätt 

som de deltagande fysioterapeuterna.  

Författarna reflekterade över innehållet i den egenkomponerade intervjuguiden. 

Bakgrundsfrågorna angående fysisk aktivitetsnivå och definition av stress samt den tredje 

huvudfrågan ”berätta i vilken utsträckning stress är ett område som tagits upp på 

arbetsplatsen?”, var frågor som i efterhand ansågs irrelevanta utifrån studiens frågeställningar 

samt syfte. 

Att som författare ha en närhet till ämnet och därmed en förförståelse kan vara en styrka i att 

få en mer djupgående förståelse för vad informanterna berättar. Förförståelsen utifrån den 

aktuella bristen på fysioterapeuter i samhället kan ha medfört en förutfattad mening hos 

författarna om att arbetsrelaterad stress föreligger hos yrkesverksamma fysioterapeuter, vilket 

i detta fall kan ses som en svaghet.  

Genom att författarna tydligt beskrivit arbetsgången i denna studie samt tillämpningen av 

forskartriangulering med en tredje part togs trovärdighet i beaktande (30).  

Genom frivilligt deltagande, avidentifiering av deltagarna och möjligheten att avbryta 

medverkan säkerställdes att informanterna inte utsattes för några risker eller faror i och med 

denna studie. 

Angående överförbarheten av detta resultat tänker författarna att det skulle kunna tillämpas 

inom andra regioner i Sverige hos fysioterapeuter i primärvård. För fysioterapeuter inom 
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sluten vård eller kommunal verksamhet kan författarna inte uttala sig om överförbarhet utifrån 

denna studie.  

Klinisk relevans  

Studiens resultat påvisar upplevelser hos ett antal fysioterapeuter inom primärvården i 

regionerna Uppland och Gästrikland angående arbetsrelaterad stress. Det har uppkommit både 

bidragande och underlättande faktorer gällande upplevd stress. Författarnas förhoppning är att 

resultatet från denna mindre studie kan var en del i att bidra till ökad förståelse för vikten av 

en god bemanning på arbetsplatsen. Detta för att uppnå god kvalité i patientmöten och i rollen 

som fysioterapeut. Övertidsarbete kan vara en indikation på för hög arbetsbelastning hos 

fysioterapeuterna, vilket författarna föreslår är ett viktigt observandum för arbetsgivaren. 

Önskvärt enligt författarna är att mängden anställda fysioterapeuter likväl som kvalitén på 

dess arbete ska vara så goda att det inte ska uppkomma några konsekvenser som en följd av 

arbetsrelaterad stress. Varje patient har rätt till bästa möjliga vård, vilket riskerar bli 

bristfälligt som en konsekvens av arbetsrelaterad stress. 

Behovet av stöd på arbetsplatsen från kollegor och ledning samt nyttan av att tid finns för 

administrativt arbete är andra faktorer som verkar ha en underlättande effekt för att minska 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Studien belyser även att den individuella inställningen 

samt problemlösningsförmågan till att bemöta stress och utmaningar på arbetsplatsen har en 

stor inverkan på graden av upplevd arbetsrelaterad stress. Hur man mår utanför arbetet verkar 

också vara en påverkande faktor på upplevelsen av stress. Utifrån studiens resultat finner 

författarna det även viktigt att fysioterapeuter inom primärvård hittar 

stresshanteringsstrategier. Det är ett intresse som bör ligga både hos medarbetaren och 

arbetsgivaren som ett led i att minska risken för stress. 

 

Att som chef inom primärvården vara lyhörd för hur sina medarbetare har det på arbetet bör 

det förslagsvis fokuseras mer på. Denna studie kan då vara till hjälp där de bidragande 

faktorerna som tas upp kan ses som riskfaktorer medan de underlättande faktorerna kan vara 

värdefullt att sträva mot. Detta för att minska risken för utmattning och sjukskrivningar på 

grund av arbetsrelaterad stress hos fysioterapeuter inom primärvården, vilket i sin tur kan leda 

till minskade kostnader för samhället och sjukvården. Detta forskningsämne ligger även i 

tiden då det framöver beräknas var brist på yrkesverksamma fysioterapeuter i landet vilket 

därmed förutspås bli ett ökat problem.  
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Denna studie kan vara ett led i forskningen som påvisar nyttan av att kartlägga hur det ser ut 

för fysioterapeuter inom primärvården vad gäller arbetsrelaterad stress. Ytterligare forskning 

föreslås undersöka i vilken utsträckning arbetsrelaterad stress förekommer hos 

fysioterapeuter. Detta anser författarna vara av stor vikt då det har visat sig finnas en ökad 

arbetsrelaterad utmattning inom fysioterapeutyrket. Utifrån att detta är en liten studie med få 

deltagare anser författarna att det finns behov av ytterligare forskning inom området. 

Forskning med större population i en kvantitativ studie vore enligt författarna önskvärt för att 

kunna uttala sig om generalisering och samband vad gäller detta. Vidare forskning gällande 

interventioner och tillvägagångssätt krävs för att i förebyggande syfte motverka förekomsten 

av upplevd arbetsrelaterad stress.  

Konklusion 

Som arbetsgivare och arbetstagare är det viktigt att vara observant på faktorer, såsom 

övertidsarbete samt höga krav och förväntningar inom arbetsrollen, vilka kan tyda på ökad 

risk för upplevd arbetsrelaterad stress. Stöd från kollegor och ledning är viktigt hos 

fysioterapeuter i primärvård för att motverka och hantera upplevd arbetsrelaterad stress. 

Studiens resultat uppmärksammar även att upplevd stress på arbetet riskerar att leda till 

bristande vårdkvalité. Individuella stresshanteringsstrategier kan tillämpas i miljöer både på 

och utanför arbetstid för att hantera upplevd stress på arbetet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

     

Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

- Vad har du för tidigare erfarenhet inom yrket? 

- Hur gammal är du? 

- Hur definierar du stress? 

- Upplever du att du är stressad utanför ditt arbete? 

- Hur fysiskt aktiv är du? 

- Hur många patienter träffar du under en arbetsdag? 

 

Huvudfrågor: 

Upplever du stress i ditt arbetsliv? Beskriv i sådana fall dina upplevelser av en stressad 

situation.  

- Berätta om en dag då du känt dig stressad på arbetet 

- Vad tror du bidrar till att du känner dig stressad på arbetet? 

- Finns det några stressande faktorer som förekommer oftare, i sådana fall vilka? 

- Hur upplever du att ditt arbete påverkas om du blir stressad? 

- Om du inte upplever stress i ditt arbetsliv, beskriv vilka faktorer du tror bidrar till att du inte 

känner dig stressad. 

 

När/om du blir stressad, hur gör du för att hantera detta? 

- Hur känner du att du har möjlighet att påverka det som gör dig stressad? 

- Hur upplever du din förmåga att hantera de krav som ställs på dig? 

 

Berätta i vilken utsträckning stress är ett område som tagits upp på arbetsplatsen? 

- Arbetas det aktivt med att förebygga stress på din arbetsplats, i sådana fall hur? 

Slutfråga: 

Är det något utöver det vi pratat om som du vill ta upp? 
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Bilaga 2. Förfrågan om tillstånd att genomföra intervjuer med fysioterapeuter 

 

Stress och ohälsa på arbetet kan innebära en ökad risk för dels den anställda men även i ett 

större perspektiv för arbetsplatsen och samhället. I dagens samhälle är ohälsa, orsakad av 

stress, en ofta förekommande anledning till långtidssjukskrivning. 

 

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Uppsala Universitet som gör vårt examensarbete. Syftet 

med studien är att undersöka upplevelse av stress i arbetslivet hos fysioterapeuter inom 

primärvård samt hur de hanterar den stress som kan uppstå. Resultaten av studien kommer att 

redovisas i vårt examensarbete. 

 

Vi önskar din hjälp att nå potentiella deltagare vilket är ett viktigt steg för att göra detta 

möjligt! Deltagare som kommer att tillfrågas är fysioterapeuter som arbetat inom 

primärvården minst tre år, varav minst ett år på nuvarande arbetsplats. Ett kriterium är även 

att fysioterapeuten endast har en arbetsplats under arbetsveckan. Datainsamling kommer ske 

genom intervjuer med totalt fem deltagare från olika arbetsplatser inom primärvården. 

Tidsram för varje intervju är maximalt 60 minuter. Intervjun genomförs med fördel på 

arbetsplatsen och beräknas genomföras under v.35-38 2017. Tidsbokning sker genom kontakt 

mellan deltagare och författare. 

 

Vänligen återkom med ditt medgivande i ett vändande mail innan 5/9 2017. 

Vi uppskattar om du bifogar mailadress till potentiella deltagare vid din verksamhet utifrån 

vår beskrivning ovan. Genom din hjälp kan vi gå vidare till nästa steg som är att kontakta och 

ge information till möjliga deltagare. 

 

 

Tillstånd att genomföra studien:                Ja                   Nej 

 

Tillstånd att genomföra studien under arbetstid:             Ja                   Nej 
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Underskrift verksamhetschef                                      Ort och datum 

_______________                                     _______________ 

Namnförtydligande 

_______________ 

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar! 

 

Vänliga hälsningar 

Fia Jansson och Isabelle Hållén  

studie.fysioht17@gmail.com 

Fysioterapeutstudenter, Uppsala Universitet  

 

Handledare: Marie Sandström  

marie.sandstrom@neuro.uu.se  

Uppsala Universitet  

 

 

 

 

 

  

mailto:studie.fysioht17@gmail.com
mailto:studie.fysioht17@gmail.com
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Bilaga 3.  
Information om deltagande i studien ”Upplevelse av stress i arbetslivet hos 

fysioterapeuter inom primärvård”.  

Hej!  

Vi har fått godkännande från din chef att kontakta dig angående deltagande i vårat 

examensarbete.  

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Uppsala Universitet, som utför en studie. Syftet med 

studien är att undersöka upplevelse av stress i arbetslivet hos fysioterapeuter inom primärvård 

samt hur de hanterar den stress som kan uppstå. Stress och ohälsa på arbetet innebär en stor 

risk för den anställda men även i ett större perspektiv för arbetsplatsen och samhället.  

Datainsamling till studien kommer att ske genom en intervju. Tidsram för varje intervju är 

maximalt 60 minuter. Du väljer själv vad du vill svara på under intervjun. Information om dig 

och arbetsplatsen kommer avidentifieras. Endast författarna kommer ha tillgång till 

information om deltagaren.   

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas om deltagaren önskar.  

Intervjun genomförs med fördel på arbetsplatsen och beräknas genomföras under v.35-38 och 

eventuellt v.39 2017. Vänligen återkom med ditt medgivande till att delta i denna studie 

senast 15/9 2017. I detta mail finns en bifogad bilaga där du godkänner ditt medgivande till 

deltagande så att författarna kan kontakta dig för tidsbokning av intervju. Återkom i ett 

vändande mail genom att fylla i dina kontaktuppgifter i bifogad bilaga. 

Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information om deltagande eller har andra frågor 

och funderingar!  

 

 

Vänliga hälsningar 

Fia Jansson och Isabelle Hållén  

studie.fysioht17@gmail.com 

Fysioterapeutstudenter, Uppsala Universitet  

 

Handledare: Marie Sandström  

marie.sandstrom@neuro.uu.se  

Uppsala universitet 
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Bilaga 4. Samtyckeformulär deltagare  

Härmed intygas att undertecknad har tagit del av den skriftliga informationen om studien 

”Upplevelse av stress i arbetslivet hos fysioterapeuter inom primärvård”.  

Jag förstår att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon som 

helst förklaring.  

 

Jag lämnar härmed samtycke till att delta i studien och ni når mig på dessa kontaktuppgifter 

för tidsbokning av intervju: 

 

Namn: ___________________ 

 

Mail: ____________________ 

 

Telefon: __________________ 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Fia Jansson och Isabelle Hållén  

studie.fysioht17@gmail.com 

Fysioterapeutstudenter, Uppsala Universitet  

 

Handledare: Marie Sandström  

marie.sandstrom@neuro.uu.se  

Uppsala universitet 
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