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Bakgrund: Arbetsterapi grundar sina antaganden i att människan är aktiv, utvecklingsbar, 
självständig och social och utför aktiviteter i samspel med andra människor. En arbetsterapeut 
arbetar för att främja hälsa genom aktivitet tillsammans med sin patient. Arbetsterapeutiska 
interventioner kan främja eller kompensera en persons aktivitetsförmåga och ge stöd till personen 
för att kunna klara sin vardag bättre, vara delaktig i samhället och känna meningsfullhet. När en 
person ställs inför höga krav, lågt socialt stöd och sämre kontroll kan det leda till upplevd stress. 
Tidigare forskning tyder på att nyutbildade arbetsterapeuter upplever att de saknar kompetens inom 
områden i sitt arbete och att de känner sig oförberedda på det kliniska arbetet. Nyutbildade 
arbetsterapeuter tenderar att mer ofta känna utbrändhet och stress jämfört med arbetsterapeuter 
som varit yrkesverksamma under en längre tid. Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka 
faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress hos nyutbildade arbetsterapeuter. Metod: Uppsatsen 
har en kvantitativ ansats och data samlades in genom en webbenkätundersökning. Webbenkäten 
bestod av fem bakgrundsfrågor och fyra frågor som tar upp fyra dimensioner av stress: Hinna med 
sina arbetsuppgifter, känslan av stöd från arbetsterapeutkollegor och chef, känslan av kontroll över 
det egna arbetet och känslan av att ha kompetens till att utföra sitt arbete. Resultat: Resultatet i 
uppsatsen visade att deltagarna i påståendena om de fyra dimensionerna av stress skattade på de 
två mittersta svarsalternativ. Svarsalternativet för de mittersta alternativen var ” i ganska hög grad” 
och ”i måttlig grad”. På alla påståendena svarade två eller fler att de inte alls upplever att de har tid, 
stöd, kompetens eller kontroll över sitt arbete. Särskilt framträdande i resultatet var att deltagarna 
upplevde brister i sin utbildning, bristande inskolning på den nya arbetsplatsen samt brister i hur 
arbetsgivare, chef och kollegor agerar på arbetsplatsen. Slutsats: Slutsatsen visar att det finns många 
områden i yrket som behöver förbättras för nyutbildade arbetsterapeuter. Uppsatsen visar att 
ytterligare forskning inom området behövs för att kunna förbättra nyutbildade arbetsterapeuters 
arbetsmiljö. 
 

Sökord: Stress fysiologisk, Psykologisk stress, Arbetsterapi, Arbetsterapeuter, Arbete. 
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Inledning 

Arbetsrelaterad stress anses vara en av de största hälsoutmaningarna i Europa (1,2). Tidigare 
forskning från 2014 visar att mellan 50 % och 60 % av alla sjukdagar hos arbetstagare beror på stress. 
Arbetsrelaterad stress definieras som en obalans mellan arbetskrav och kontroll. När en människa 
ställs inför höga krav, lågt socialt stöd och sämre kontroll kan det orsaka stress hos personen (1). 
Pågår stressreaktionen över en längre period eller om den är intensiv kan det få allvarliga 
konsekvenser för personens hälsa (3). Forskning visar att det finns ett samband mellan 
arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa (4). Hans Selye myntade begreppet “stress” och definierar 
ordet som “stress är kroppens ospecifika respons på alla krav som ställs på den” (5. s.64). En ny 
definition av stress är “de krav och förväntningar som en människa har på sig själv eller känner från 
andra och den påfrestning som det i sin tur leder till” (4). Påfrestningen uppstår då krav och 
förväntningar inte stämmer överens med det man önskar klarar av. Stress kan uttrycka sig både 
psykiskt och fysiskt, fysiskt i form av ökad andning, muskelspänningar och hjärtklappning (4). Effekter 
av psykisk stressrelaterad ohälsa kan visa sig i form av koncentrationssvårigheter, oro, ångest, 
irritation och sömnsvårigheter (4). 

Bakgrund 
Aktivitet
Aktivitet definieras som en persons genomförande av en uppgift eller handling enligt ICF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health) (6). Enligt arbetsterapeutiska 
grundantaganden är människan en aktiv varelse och i behov av aktivitet (7). För att kunna uppleva 
mening, upprätthålla hälsa och struktur behöver människan utföra aktiviteter. Enligt The Canadian 
Model of Occupational performance (CMOP) påverkas en människas utförande och val av aktivitet av 
hur tre komponenter samspelar med varandra. Dessa tre komponenter är personen, miljön och 
aktiviteten (8). Fysiska, kognitiva och känslomässiga förmågor binds samman hos personen i CMOP 
och beskrivs som en central del av personens sanna jag. Miljön beskrivs som de sammanhang där 
personen utför aktiviteter. De består av institutionella, fysiska, kulturella och sociala faktorer utanför 
personen. Miljön kan antingen underlätta eller förhindra aktivitetsutförandet för personen. Den sista 
komponenten aktivitet grupperas in i tre områden, fritid, personlig vård och produktivitet. Hemmet, 
arbetet, avkoppling och socialisering ingår i dessa områden (8).

Arbete och arbetsmiljö 
Arbetet har en central roll i många människors liv. I Sverige värderas arbetsrollen högt och arbetet 
strukturerar upp tiden, den skapar mening i tillvaron och ger status och identitet. Det uppmuntrar 
också till aktivitet och att ge livet en mening. Arbetet upplevs vanligen som något positivt och 
hälsofrämjande i tillvaron men kan samtidigt vara en källa till stress (2). 

Det ligger ett stort ansvar hos arbetsgivaren att se till arbetstagarna har en fungerande arbetsmiljö. 
Arbetsgivaren förväntas bedöma och se risker som finns på arbetsplatsen, ha kunskap i hur 
ohälsosam arbetsbelastning kan förebyggas och alltid jobba för att förebygga kränkande behandling 
(4,9). Arbetsgivaren ska lyssna på den som är anställd, behandla sin anställda respektfullt och se till 
att den får uttrycka sin egen uppfattning (2,4). Den anställda ska veta vilka krav och förväntningar 
som ställs på den (4). Upplevelsen av arbetsgemenskap och stöd från arbetsgivare och kollegor har 
en hälsofrämjande effekt på personen och besvarar de grundläggande behoven av 
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trygghet, tillhörighet och tillfredsställelse (2,4,10). Stressforskning visar att bristande socialt stöd på 
arbetet är en bidragande faktor till att uppleva stress på arbetsplatsen (1). 

Aktivitetsbalans 
God aktivitetsbalans i livet främjar hälsa och uppstår när personen känner tillfredsställelse i sin 
fördelning mellan de olika aktivitetsområdena fritid, arbete och egenvård (11). Människor som 
känner sig kapabla att utföra de aktiviteter som de förväntas klara av tar tillvara dessa tillfällen och 
använder sig av återkoppling för att förbättra sina prestationer. Saknas tilltro till att utföra aktiviteter 
undviks återkoppling och svårigheter med uthållighet kan uppstå. Uppfattningen om den egna 
förmågan påverkar motivationen att utföra aktiviteter (12). Aktivitetsbalans underlättar 
upprätthållandet av hälsan och bidrar till ett tillfredsställande liv. En person som klarar av att utföra 
aktiviteter som de förväntas klara av har bättre möjlighet till att uppnå ett bra hälsotillstånd än en 
person som inte gör det (11). När för mycket krav ställs på personen och omgivningens förväntningar 
blir för stora kan det istället uppstå obalans i aktiviteterna som i sin tur kan leda till ohälsa (12). När 
en person brister i sin kapacitet för att uppfylla de krav som ställs från omgivningen kan det leda till 
negativ påverkan i form stress (13). 

Arbetsrelaterad stress 
Forskning om stress har kommit fram till modeller som beskriver faktorer på arbetsplatsen, vilken 
betydelse de har för utvecklingen av stress och hur den påverkar människan. Johannes Siegrist, 
Robert Karasek och Töres Theorell har utvecklat de två mest kända modellerna (4, 14,15). 

Det är viktigt att känna att man har kontroll över sitt arbete. Kontrollen leder till att lättare kunna 
hantera hög men också låg belastning och ger effektivitet och glädje i utförandet av arbetet (4,10). 
Finns inte kontroll kan det medföra lågt engagemang, olust och anspänningar på arbetsplatsen och 
det kan gå ut över hela livssituationen. Som anställd är det viktigt att få tillgång till 
handlingsutrymme och återhämtning för att undvika stress på arbetsplatsen (4). När kontroll och 
handlingsutrymme finns kan vi hantera det som förväntas av oss och på så sätt också hantera 
eventuell stress. Alla de påfrestningar och stress som livet och arbetet innehåller medför inte alltid 
något negativt. Finns möjlighet för återhämtning och är stressen och påfrestningarna kortvariga kan 
de ofta hanteras. En stressig situation kan höja prestationen och viljan att pröva nya utmaningar (4). 

Effort-rewardmodellen som Seigst har tagit fram för arbetsrelaterad stress beskriver en obalans 
mellan ansträngning och belöning. Modellen tar upp vikten av att känna belöning för den hårda 
ansträngning som arbetstagaren lägger på arbetet (15). Den andra modellen, krav-kontrollmodellen 
som Karasek och Theorell tagit fram beskriver en obalans mellan krav som arbetet ställer och den 
kontroll som arbetstagaren känner över sitt arbete. Obalans har i de två modellerna visat sig vara 
skadliga för personen och ytterligare forskning har visat att risken för hjärtinfarkt och hjärt- och 
kärlsjukdomar ökar om en upplevelse av obalans mellan ansträngning och belöning eller krav och 
kontroll finns på arbetsplatsen (14). 

Arbetsterapi  
Arbetsterapi grundar sina antaganden i att människan är aktiv och utvecklingsbar, att hon är 
självständig och social och utför aktiviteter i samverkan med andra. En balans mellan aktivitet och 
vila är nödvändig för att uppnå hälsa och välbefinnande (16). Arbetsterapeutiska interventioner kan 
göra det möjligt att hjälpa personen med sina problem i vardagen. Hjälpa till att utforma och tillämpa 
strategier som bland annat kan användas i personens hemmiljö, sociala miljö eller på arbetet (11). En 
arbetsterapeut kan även erbjuda stöd och hjälp i stresshantering genom att lära ut specifika 
färdigheter till personen. Det ger personen bättre möjligheter till att hantera händelser och 
situationer som orsakar frustration och förlust av kontroll i sitt liv (11). Samtidigt som en 
arbetsterapeut kan erbjuda stöd och hjälp med stresshantering har forskning från 2014 visar att 
arbetsterapeuter upplever stress i sitt arbete och på sin arbetsplats (1). 
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Arbetsterapeutens yrkesroll 
I arbetsterapeutyrket ingår många olika moment och som arbetsterapeut arbetar du bland annat 
med utredning och behandling och tillsammans med din patient sätter du upp individuella mål för att 
främja patientens möjlighet till att leva ett så bra liv som möjligt (11). Andra moment inom 
arbetsterapi yrket är administrativa uppgifter såsom journalhantering, patientkontakt samt 
utbildning till kollegor och studenter i exempelvis lyftteknik (11). 

Enligt Hane och Wennberg har arbetsterapeutyrket många fördelar och de yrkesverksamma har en 
positiv bild av yrket. Arbetet upplevs vara meningsfullt, tillfredsställande, omväxlande, roligt och 
intressant. Behovet av arbetsterapeutiska insatser ökar också inom många områden och det behövs 
fler arbetsterapeuter (17). Hane och Wennberg tar även upp att arbetet som arbetsterapeut kan vara 
både fysiskt och psykiskt påfrestande och att arbetsbördan har ökat för många yrkesverksamma. 
Arbetsterapeuter känner mer stress på arbetsplatsen och att pressen ökar från både arbetsgivare 
och patienter. De beskriver att ledarskapet ibland är problematiskt på arbetsplatsen då det saknas 
både utvecklande samtal och möjligheter till utveckling (17). 

Tidigare forskning beskriver att anledningen till stress bland yrkesverksamma arbetsterapeuter 
varierar men att det framförallt handlar om brist på resurser, relationer och konflikter med kollegor 
och andra professioner och arbetsbelastning. De skriver också att det arbete de vill utföra och det 
arbete de faktiskt utför är associerat med stress. Konflikter mellan arbetsterapeut och arbetsgivare 
och värdet av arbetsterapi upplevdes som stressande och kan leda till utbrändhet enligt tidigare 
studier (1). Artikeln rapporterade också att stress hos arbetsterapeuter var relaterat till det upplevda 
värdet som professionell arbetsterapeut, tidsbrist samt det administrativa jobbet i relation till den 
belöning som upplevs (1).  

Att vara nyutbildad 
Att vara nyutbildad och gå från studerande till yrkesverksam inom omvårdnadsyrket har visat sig 
innebära många utmaningar (18). Tidigare forskning tyder på att nyutbildade arbetsterapeuter 
upplever sig vara oförberedda och sakna kompetens inom en del områden som krävs i det kliniska 
arbetet. Det framgår också att upplevd utbrändhet och stress förekommer mer frekvent hos 
nyutbildade arbetsterapeuter än hos arbetsterapeuter som arbetat en längre tid (19). 

I en australiensisk studie från 2012 fick två grupper med nyutbildade arbetsterapeuter svara på en 
enkät som handlade om vilka känslor som uppstår som ny i arbetslivet. Det som skiljer de två 
grupperna åt var att de fått sin utbildning på två olika universitet. I studien framgick det att 
majoriteten av arbetsterapeuterna inte kände sig förberedda att uppfylla sina nya arbetskrav. 
Deltagarna uppgav dels att de inte kände sig kompetenta att sammanställa tydliga rapporter till sina 
kollegor. Majoriteten av deltagarna upplevde också bristande kompetens i att demonstrera tekniker i 
arbetsterapi till andra kollegor och studenter (20). Däremot upplevde de flesta av deltagarna att de 
hade god kompetens i att utföra det administrativa arbetet i tid och att de var trygga i att sätta 
klientcentrerade mål tillsammans med sin patient (20). I tidigare forskning beskrivs övergången från 
att vara student till yrkesverksam genom fyra faser som studenter går igenom. De fyra faserna är 
känslan av upprymdhet, oro, tankar inför den praktiska verkligheten och anpassning till det kliniska 
arbetet (19). Tidigare forskning lyfter fram hur viktigt det är att den här frågan prioriteras eftersom 
vårdbehovet bland befolkningen ständigt kommer att förekomma (18). 

Problemformulering 
Arbetsrollen är viktig för många människor och när en person upplever att förväntningar och krav blir 
för höga och personen inte kan leva upp till förväntningarna finns risk att stressrelaterad ohälsa 
uppstår (2,13). Den ohälsa som uppstår kan i sin tur leda till sjukskrivning (13). I dag finns aktuell 
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forskning om stressrelaterade faktorer på arbetsplatser för arbetsterapeuter, det framgår att det 
finns ett missnöje bland arbetsterapeuter och hur de upplever sin arbetsmiljö. Det handlar främst om 
vilken lön man får ut, vart man arbetar och hur man upplever kommunikation och samarbete med 
kollegor. Tidigare forskning visar att det är ett större missnöje bland arbetsterapeuter som arbetar 
inom offentlig sektor än de som arbetar i privat sektor. Forskning beskriver att patientgruppen för 
arbetsterapeuter ökar vilket genererar till att det ställs högre krav på arbetsterapeuten. Enligt 
Engberg, Nordin och Öhman kan arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen uppstå när 
arbetsterapeuten känner att han eller hon inte hinner med sina arbetsuppgifter och upplever 
tidsbrist som gör att arbetsterapeuten inte får den tid till patienten som behövs. Det i sin tur kan leda 
till bristande behandling för patienten (21, 22). Befintlig forskning om nyutbildade arbetsterapeuters 
upplevelser om sin arbetsmiljö finns i begränsad tillgång (21, 23, 24). Genom att undersöka faktorer 
som bidrar till arbetsrelaterad stress ger det mer kunskap inom området och på så sätt kan fler förstå 
anledningen till varför stress uppstår och förebygga den. 
 

Syfte 

Syftet är att undersöka faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress hos nyutbildade 
arbetsterapeuter. 

Metod 
Design 

Den aktuella uppsatsen är en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. Uppsatsen har ett 
deskriptivt syfte där författarna vill undersöka arbetsrelaterad stress hos nyutbildade 
arbetsterapeuter. 
 

Webbenkät 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av en egenutformad webbenkät. För att framställa webbenkäten 
användes det webbaserade enkätverktyget webbenkater.com (25). Webbenkäten bestod av tio 
frågor, varav den första frågan gällande om arbetsterapeuten ville delta eller inte. De tre följande 
frågorna berörde deltagarnas ålder, hur många arbetsterapeutkollegor de arbetar med och antal år 
de har varit yrkesverksamma. Därefter följde fyra påståenden som berörde olika faktorer som kan 
leda till stress på arbetsplatsen. Påståendena var: 
1) Jag hinner med mina arbetsuppgifter under min arbetsdag 
2) Jag känner att jag har stöd från arbetsterapeutkollegor 
3) Jag känner att jag har kontroll över mitt eget arbete 
4) Jag känner att jag har kompetens att utföra mitt arbete. 
Svarsalternativen för påståendena var “i hög grad”, “i ganska hög grad”, “i måttlig grad”, “inte alls” 
och “vet ej” (bilaga 1). Den avslutande frågan i webbenkäten var en öppen fråga om andra faktorer 
som bidrar till arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen. Från Wressles och Samuelssons forskning om 
jobbkrav och brist på tid inom arbetsterapi hämtades inspiration till utformningen av enkätfrågor (1). 
 

För att få mer kunskap och inblick i problemområdet och vad yrkesverksamma arbetsterapeuter idag 
anser om området kontaktades tre nyutbildade arbetsterapeuter som idag är yrkesverksamma. Det 
första utkastet på webbenkäten skickades ut till dem för en pilotundersökning där de kom med 
åsikter och respons om den utformade webbenkäten (26). 
 

Urval och datainsamling 
Inklusionskriterierna var att vara arbetsterapeut och nyutbildad, vilket i denna uppsats definieras 
som att ha varit yrkesverksam i högst två år. Grundtanken inför datainsamlingen var att få tillgång till 
e-postadresser till nyutbildade arbetsterapeuter från flera av Sveriges universitet. Endast ett 
universitet kunde tillhandahålla e-postadresser till nyutbildade studenter för de aktuella terminerna. 
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Informationsbrev och en länk till webbenkäten mailades till e-postadresserna. Efter två dagar hade 
inga svar på enkäten inkommit och då kontaktades Sveriges Arbetsterapeuter med förfrågan om 
tillgång till ytterligare e-postadresser. De hade inte möjlighet att lämna ut e-postadresser men 
tipsade om att använda arbetsterapeutgrupper på Facebook. Data i uppsatsen utgörs av svar på en 
webbenkät via ett inlägg till tre grupper på Facebook. 

Webbenkäten skickades via ett inlägg till tre grupper på Facebook, grupperna som användes var 
Arbetsterapeuter på Facebook, Sveriges arbetsterapeutstudenter Örebro & Sveriges 
arbetsterapeutstudenter. I inlägget bifogades ett informationsbrev och en länk till webbenkäten 
(27). Enkäten valdes att skickades ut till gruppen Sveriges arbetsterapeutstudenter då gruppen har 
medlemmar som i dagsläget är yrkesverksamma arbetsterapeuter. Insamlingsperioden för enkäten 
varade i åtta dagar. 

Databearbetning 
Data från de insamlade enkäterna analyserades i IBM SPSS Statistics. Rådata från enkätsvaren 
matades in manuellt där varje fråga/ påstående utgjorde en variabel. Variablerna bearbetades och 
analyserades, så kallat deskriptiv statistik. Därefter utformades stapeldiagram för att visualisera 
resultat. Svaren lästes noga igenom och återkommande svar kategoriserades in i fyra kategorier för 
att göra det mer överskådligt och kunna utforma ett stapeldiagram över den öppna frågan. 
Kategorierna var ”utbildning”, ”arbetsgivare, chef och kollegor”, ”inskolning” och ”övrigt.  

Spearman´s rho rangkorrelation test användes för att se om eventuella samband fanns mellan två 
variabler. Variablerna som undersöktes var ”antal månader som yrkesverksam”, som var en utav 
bakgrundsfrågorna och kollade sedan sambandet med samtliga påståenden i de fyra dimensionerna 
av stress (29). 

Etiska ställningstaganden 
Uppsatsen har utgått ifrån individskyddskravet med dess underliggande krav, informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (30). Informationskravet uppnåddes i 
informationsbrevet deltagarna fick i samband med att enkäten skickades ut. I informationsbrevet i 
fanns övergripande information om studiens syfte, metod. Det tydliggjordes även att deltagandet var 
anonymt, frivilligt och kunde avbrytas när som helst (30). För att uppnå konfidentialitetskravet fanns 
Information om vad det innebär att delta i uppsatsen, deltagandet är anonymt och att den insamlade 
data kommer att hanteras på ett säkert sätt så obehöriga inte kan ta del av det (30). Nyttjandekravet 
uppnåddes genom att alla uppgifter från deltagarna endast kom att användas i forskningsändamål. 
Det sista kravet, samtyckeskravet togs i beaktande då det fanns möjlighet till att direkt fylla i sitt 
samtycke till deltagande i uppsatsen i samband med inledningen av webbenkäten (30). Den 
informationen var också beskriven i informationsbrevet. 

Resultat 
Femtiofem arbetsterapeuter besvarade webbenkäten och utifrån de 55 fick fyra exkluderas då de 
inte uppfyllde inklusionskriteriet som var att vara nyutbildad arbetsterapeut och att ha arbetat som 
arbetsterapeut i högst två år. 

Bakgrundsfrågor 
Medelåldern på deltagarna var 29 år (22-43år). Resultatet visade att 25 arbetsterapeuter hade 
arbetat i 1–6 månader, 15 av dem i 6–12 månader, tre av dem hade arbetat i 12–18 månader och 
åtta i 18–24 månader. Medelvärdet på antal månader som yrkesverksam var tio månader. 

Arbetsterapeutkollegor 
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Arbetsterapeuterna fick svara på frågan om de hade arbetsterapeutkollegor eller inte. Majoriteten av 
arbetsterapeuterna hade arbetsterapeutkollegor, 39 personer svarade “ja” och resterande 12 
svarade “nej”, att de inte hade några arbetsterapeutkollegor. I samma fråga i webbenkäten fanns 
frågan om hur många arbetsterapeutkollegor respektive deltagare hade. Alla 51 svarade på frågan 
och maxantalet arbetsterapeutkollegor var 29 och minimum 0. Det vanligaste förekommande antalet 
arbetsterapeutkollegor var 1. 

Arbetsgivare 
Majoriteten av deltagarnas arbetsgivare var landsting och kommun. 18 personer arbetade 
kommunalt och 19 personer arbetade inom landstinget. Fyra av deltagarna arbetade privat. En 
kategori med ”kombinerad anställning” valdes att läggas till då vissa av deltagarna hade delad 
anställning i både kommun och landsting, den kategorin bestod av 9 personer. 

Figur 1. Stapeldiagram över deltagarnas arbetsgivare. (n=51) 

Fyra dimensioner av stress 
I denna uppsats har vi valt att benämnda de fyra påståendena om stress från webbenkäten till fyra 
dimensioner av stress. Dimensionerna är: hinner, stöd från arbetsterapeutkollegor, kontroll och 
kompetens. Arbetsterapeuterna ombads svara på i vilken utsträckning de instämmer med 
påståenden. I figur 2 redovisas arbetsterapeuternas svar på påståendena.  
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Figur2. Stapeldiagram över påståenden och självskattning med fem svarsalternativ. 1) Jag hinner 
med mina arbetsuppgifter under min arbetsdag 2) Jag känner att jag har stöd från mina 
arbetsterapeutkollegor 3) Jag känner att jag har kontroll över mitt egna arbete 4) Jag känner att jag 
har kompetens att utför mitt arbete. (n=51). 
 
På samtliga frågor har mellan två och fem av de nyutbildade arbetsterapeuterna svarat att de inte 
alls upplever att de har tid, stöd, kompetens eller kontroll över sitt arbete.  
I påstående 2 som handlar om känsla av stöd från arbetsterapeutkollegor har två arbetsterapeuter 
svarat “vet ej”.  
 
I påstående 1, 3 och 4 har majoriteten svarat att de i ganska hög grad eller i måttlig grad upplever att 
de har tid till att utföra sina arbetsuppgifter, upplever att de har kontroll över sitt arbete och att de 
har kompetens att utföra sina arbetsuppgifter. I påstående 2 upplever majoriteten att de i hög grad 
upplever att de har stöd från sina arbetsterapeutkollegor.  
 

Öppen fråga 
Webbenkäten innehöll en öppen fråga där arbetsterapeuterna själva fick uttrycka sina tankar om vad 
de upplever som stressande på sin arbetsplats. 
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Figur 3. Stapeldiagram med kategorier över den öppna frågan. (n=51) 
 
I kategorin “utbildning” kategoriseras svar där bristande utbildning var faktorer som ansågs leda till 
stress på arbetsplatsen. Elva arbetsterapeuter skrev om upplevd bristande utbildning och några av 
dem uttryckte sig enligt följande: 
 

”Brister i min utbildning när det gäller hjälpmedel, händer och journalföring” 
”att man inte kan det man ”ska” kunna” 
”jag har inte utbildningen för att hantera alla patientfall” 
”svårt att komma in i yrkesrollen med så lite kunskap och erfarenhet” 
”för lite utbildning inom hjälpmedel som rullstolar gör att mycket tid i början går åt att 
själv lära sig eller att ringa till konsulenter. För lite utbildning om handrehab som är 
vårt område inom kommunen gör att man kommer i situationer som man ej har 
kunskap att utföra. Arbetet handlar i slutändan om erfarenheter så mer VFU eller till 
och med ett halvår av lärling skulle vara behövt” 

 
I kategorin “arbetsgivare, chef, och kollegor” kategoriseras svar där bristande stöd från chef, kollegor 
och arbetsgivare var faktorn till stress. Nitton arbetsterapeuter skrev i den öppna frågan om faktorer 
som handlade om bristande stöd på arbetsplatsen från chef och kollegor. Några av dem skrev såhär, 
 

“bristande kommunikation med chefen och samarbetet med andra professioner är en 
faktor till stress” 
“känslan av att andra professioner inte värdesätter/har kunskap om arbetsterapeutens 
kompetens” 
“ingen chef som frågar om arbetsbelastningen eller visar uppskattning” 
“chefer lägger för mycket ansvar på den enskilde” 
“Extra uppgifter som jag får från cheferna och som inte ingår i standarduppgifterna 
som arbetsterapeut”.  

 
Kategorin “inskolning” involverar alla svar där bristande inskolning anses som en faktor som bidrar till 
stress. Fyra stycken arbetsterapeuter tog upp det som en faktor till stress och skrev,  
 

“bristande inskolning, riktlinjer och arbetsbeskrivning” 
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“bristfällig introduktion av administrativa system och rutiner” 
“brist på rutiner, ej tillfredsställande intro” 
 “lite tid till introduktion”. 

 
I kategorin “övrigt” ingår faktorer som deltagarna upplever som stressande men som inte var ett 
återkommande svar hos arbetsterapeuterna som svarade på enkäten. Några av dessa svar var, 
 

“ekonomin” 
“personalbrist”  
“tillgång till bil, förseningar/ombyggnationer i kollektivtrafiken” 
“oförutsägbart att arbeta med människor” 

 
I kategorin “övrigt” valdes att ta med svar där arbetsterapeuterna hade skrivit “ja”, “nej” och “?”, där 
inga konkreta faktorer till upplev stress på jobbet togs upp. Totalt nitton svar kategoriseras i 
kategorin “övrigt”. 
 

Sambandsanalys 
Efter att ha gjort Spearmans rangkorrelations test mellan variabeln ” antal månader som 
yrkesverksam” och samtliga påståenden i de fyra dimensionerna av stress kunde inget signifikant 
samband urskiljas. Sambandet låg mellan r= -0,169 och r= 0,210 vilket visar att inget signifikant 
samband finns mellan de olika variablerna. 
 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka faktorer till arbetsrelaterad stress hos nyutbildade 
arbetsterapeuter som varit yrkesverksamma i max två år. I resultatet var det blandade svar på de 
olika påståendena. Där framgick det bland annat att deltagare upplevde att de inte hann med sina 
arbetsuppgifter, de kände att de inte hade tillräckligt med stöd från chef och kollegor samt att några 
uppgav att de saknade kontroll och kompetens i sin yrkesroll. Flera uttryckte även brister i sin 
utbildning och att de saknade ordentlig inskolning på den nya arbetsplatsen. 

 
Resultatdiskussion 
Resultaten i uppsatsen baserades på de 51 personer som deltagit i webbenkäten. Åldersspannet hos 
deltagarna varierade mellan 22–45 år, vilket är jämförbart med tidigare studier inom området (31). 
Författarna valde att inte ha med procent i tabellerna då endast 51 personer svarade på enkäten 
(29). Av etiska skäl fick författarna inte tillgång till målgruppen och kunde därför inte göra ett 
slumpmässigt urval. Det innebär att resultatet endast kan generaliseras till de personer som besvarat 
enkäten vilket kan ge ett missvisande resultat. 
 
En av frågorna i webbenkäten handlade om “Antalet arbetsterapeutkollegor”. Tanken med att ha 
med en fråga om hur många arbetsterapeutkollegor arbetsterapeuten hade var för att få fram om 
arbetsterapeuter med arbetsterapeutkollegor upplevde mindre stress på arbetsplatsen än 
arbetsterapeuter som inte hade några arbetsterapeutkollegor. För undersöka om eventuella 
samband fanns mellan dessa variabler användes Spearmans rangkorrelationstest. Inga signifikanta 
samband mellan variablerna kunde utläsas. En fråga om arbetsterapeuternas arbetsgivare fanns med 
i webbenkäten för att se om upplevelsen av stress på arbetsplatsen är mer framträdande inom en 
specifik anställning. Inga signifikanta samband mellan variablerna kunde utläsas. 
 
Något som var framträdande utifrån påståendena i de fyra dimensionerna av stress var att några av 
de nyutbildade arbetsterapeuterna upplevde att de saknar kompetens till att utföra sitt arbete, vilket 
även var jämförbart med tidigare studier. Brist på kompetens kan till stor del bidra till den upplevda 
stressen på arbetet. I denna uppsats svarade majoriteten av deltagarna att dem endast i måttlig grad 
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kände att dem hade kompetens till att utföra sitt arbete. Två deltagare uppgav att de inte alls 
upplevde att de hade kompetens till att utföra sitt arbete. I enkätens öppna fråga utvecklade några 
deltagare i vilka områden dem upplever bristande kompetens. Där framkom det att de inte känner 
sig ha den kompetens som krävs i sin hantering av patientfall och journalskrivning. Tidigare forskning 
tar upp samma problem och beskriver att utbildade arbetsterapeuter upplever kompetensbrist i sin 
yrkesroll (19). 
 
Enkätens öppna fråga visade att arbetsterapeuterna upplever brister i sin utbildning, de upplever att 
de saknar kunskap inom områden i sitt yrke. Områdena är bland annat hjälpmedelshantering, 
anatomi och journalhantering. En deltagare kom med ett förslag att den verksamhetsförlagda 
utbildningen borde vara längre och att det skulle vara lämplig att först ha ett halvår som lärling för 
att få mer erfarenhet. Det är flera deltagare som skriver att de saknar erfarenhet och de känner sig 
osäkra i sin yrkesroll. Det är möjligt att mer verksamhetsförlagd utbildning skulle kunna underlätta 
för nyutbildade arbetsterapeuter så de känner sig mer erfarna och trygga i sin yrkesroll. Forskning på 
två olika grupper med nyutbildade visade skillnader i upplevd stress mellan två olika utbildningar där 
den ena gruppen upplevde mer stress än den andra. Skillnaden mellan grupperna var att dem hade 
utbildat sig på olika universitet (31). 
 
Fler deltagare uttryckte också att de upplevde en bristande inskolning som ny på arbetet. De saknade 
introduktion till journalsystem och kunskap i vart de kan vända sig med olika yrkesrelaterade frågor 
och hur rutiner fungerar på den nya arbetsplatsen. De förväntades kunna allt direkt på den nya 
arbetsplatsen vilket var väldigt stressande enligt några deltagare. Genom att se tidigare studiers 
resultat samt resultatet i den aktuella uppsatsen framgår det att nyutbildade arbetsterapeuter 
upplever arbetsrelaterad stress. Tidigare studier har även visat att arbetstagare inom vården som 
arbetat i mindre än två år har benägenhet att uppleva mer arbetsrelaterad stress än de arbetstagare 
som har varit yrkesverksamma under en längre tid (31). Andra faktorer som arbetsterapeuterna i 
uppsatsen uppgav vara faktorer som stressade dem var lönen, tillgång till bil och brist på personal. 
Trots att fler faktorer bidrog till stress på arbetsplatsen enligt arbetsterapeuterna valde vi att lägga 
fokus på de faktorer som var återkommande och beskriva dem mer utförligt. 
 
Resultatet i uppsatsen kan vara användbart för framtida arbetsterapeuter och arbetsgivare då det 
ger en överskådlig bild av vad nyutbildade arbetsterapeuter anser bidra till stress på arbetsplatsen. 
Arbetsterapeuterna i den aktuella uppsatsen beskrev konkreta exempel som kan vara viktigt att ta 
tag i för att arbetsmiljön och arbetsbelastningen ska kunna förbättras för nyutbildade 
arbetsterapeuter. 
 
Ytterligare forskning kring ämnet är nödvändigt för att få en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
Trots att arbetsterapeuter själva har kompetens i hur arbetsmiljön kan förbättras och hur person, 
miljö och aktivitet är relaterat med varandra är det kanske svårt att se på sig själv och sin situation 
från ett utifrånperspektiv (16). Det hade varit intressant att se resultatet från en kvalitativ uppsats 
om ämnet. Då resultatet skulle ge en djupare beskrivning på vad som upplevs som stressande på 
arbetsplatsen för arbetsterapeuter.  
 

Metoddiskussion 
En kvantitativ metod valdes till uppsatsen då avsikten var att få en allmän bild av hur nyutbildade 
arbetsterapeuter upplever arbetsrelaterad stress och för att se om eventuella samband mellan olika 
variabler förekom (32). En tvärsnittsstudie användes för att få en ögonblicksbild över vad 
arbetsterapeuter upplever som stressande på arbetet idag (32). Nackdelen med kvantitativ metod är 
att information från deltagarna inte är lika detaljerad och djupgående som vid användning av en 
kvalitativ metod. I den kvalitativa metoden kan forskaren arbeta nära inpå respondenterna och få en 
fullständig uppfattning om respondenternas syn på problemet. Det finns även möjlighet till 
följdfrågor och att utförligt få beskriva sina upplevelser. Missförstånd mellan deltagare och 
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forskningsperson blir då mindre. En kvalitativ ansats kan dock vara mer tidskrävande och uppsatsen 
skrivs utifrån ett mindre antal deltagare (32). Till den aktuella uppsatsen låg inte fokus på 
djupgående information från deltagaren utan fokus var att beskriva vilka stressrelaterade faktorer 
nyutbildade arbetsterapeuter upplever på sin arbetsplats. En kvantitativ metod användes då det 
ansågs vara lämpligast för att besvara syftet i den aktuella uppsatsen. 
 
Det var svårare än förväntat att få personer att svara på webbenkäten och därför skickades enkäten 
ut via inlägg till tre arbetsterapeutgrupper på Facebook. Facebookgrupperna bestod av både 
arbetsterapeutstudenter och yrkesverksamma arbetsterapeuter, medlemmar i gruppen “tas inte 
bort” automatiskt när man tagit examen utan det är någon man som medlem själv måste gå in och 
göra. Urvalsmetoden vi använt i uppsatsen kan innebära att personer som är missnöjda med sin 
arbetssituation och upplever stress på arbetsplatsen är mer benägna att delta. Det bidrar till att 
resultatet i uppsatsen är missvisande. Ett annat urval hade kunnat ge fler deltagare och deltagare 
med olika syn på arbetssituationen, exempelvis ett systematiskt urval. Ett systematiskt urval hade 
kunnat öka generaliserbarheten dock valdes inte det urvalet då det tar längre tid att utföra och 
därför valdes istället facebookgrupper (27). Resultatet i uppsatsen är inte generaliserbart till 
populationen. Resultatet ger endast en överblick av vad nyutbildade arbetsterapeuter anser bidra till 
stress på arbetsplatsen.  
 
En övergripande sammanställning gjordes på hur många arbetsterapeuter som under de senaste två 
åren examinerats från de åtta universitet i Sverige som bedriver arbetsterapeututbildningar. 
Beräkningen gjordes utifrån hur många gånger per år universiteten erbjöd antagningstillfällen och 
hur många platser varje tillfälle erbjöd.  Cirka 950 personer hade möjlighet att examineras under 
åren, 2015 och 2016. Siffran är övergripande och troligtvis lägre då alla de personer som blivit 
antagna inte alltid påbörjar sina studier eller fullföljer sin utbildning och blir arbetsterapeuter. 
Datainsamlingen gjordes via en egenutformad webbenkät som skapades och distribuerades online 
via enkätverktyget “WebbEnkäter” (25). Enkäten utformades med frågor som var öppna, slutna och 
frågor med svarsfrekvenser. Frågeformatet på frågorna valdes för att underlätta för deltagaren att 
uttrycka sig både skriftligt och med svarsfrekvenser (26,27). Datainsamlingsmetoden valdes för att på 
ett tidseffektivt sätt skicka ut enkäten till samtliga deltagare samtidigt. Den första frågan i 
webbenkäten utformades som en fråga om att delta i enkätstudien. Svarsalternativen till frågan var 
“ja, jag vill delta i studien genom att besvara frågorna i denna enkät”, och “nej, jag vill inte delta”. 
Frågan utformades för att ge deltagarna möjlighet till att aktivt välja om de ville delta eller inte.  
 
Syftet med webbenkätens tre bakgrundsfrågor var att få fram deltagarnas medelålder, antal kollegor 
som var vanligast förekommande och deltagarnas antal år som yrkesverksamma (se bilaga 1). Den 
öppna frågan som lades till sist i webbenkäten gav många synpunkter och tankar. Svaren på den 
öppna frågan var användbart för att besvara uppsatsens syfte och gav idéer och underlättade i 
analyseringen av data (27). 
 
Webbenkätens frågor utformades med ett så enkelt och tydligt språk som möjligt för att deltagaren 
skulle förstå frågorna och innebörden av enkäten och för att undvika misstolkning (27). 
Enkätfrågorna markerades som obligatoriska för att minska risken att deltagarna lämnade frågor 
blanka. I webbenkäten valde författarna att utesluta en fråga om deltagarens kön då majoriteten av 
de som arbetar som arbetsterapeuter är kvinnor vilket gjorde att en jämförelse mellan män och 
kvinnor inte skulle vara möjlig. 
 
Nackdelar med enkätundersökningar är att undersökningsformen förutsätter att den tillfrågade 
förstår vad som står i enkäten. Eftersom följdfrågor inte kan ställas ökar därmed risken för 
missförstånd (33). Begrepp och ord i enkäten kan tolkas på olika sätt och begreppen “i hög grad”, “i 
ganska hög grad” och “i måttlig grad” kan misstolkas och tolkas olika hos olika människor vilket gör 
att ifyllandet av enkäten kan bli missvisande då möjlighet till förtydligande inte finns (27).  En nackdel 
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som kan uppstå med öppna frågor är att deltagaren kan känna sig osäker och obekväm med att 
formulera sig skriftligt och istället väljer att inte svara alls. Enkätens förutbestämda frågor kan ha 
påverkat deltagaren i sitt sätt att uttrycka sig i den öppna frågan. Deltagaren kan via påståendena i 
enkäten vägletts in på ett förutbestämt sätt att tänka kring problemområdet (27). Grundtanken med 
att ha få frågor i enkäten var att fler skulle uppleva att de hade tid till att svara på enkäten. Nu i 
efterhand hade en längre enkät med fler frågor kunnat vara till en fördel i uppsatsen. En fråga som 
författarna i efterhand gärna velat veta svaret på är den generella upplevelsen av stress på 
arbetsplatsen hos arbetsterapeuter. Det är möjligt att författarna gick miste om viktig information 
här och uppsatsen kan därmed inte visa om deltagarna upplever sig vara stressade eller inte på 
arbetsplatsen. 
 
Författarna la till svarsalternativet “vet ej” för att ge deltagaren möjlighet till att inte ta ställning till 
något av påståendena. Då författarna förbestämt formulerat påståendena kan det vara så att 
deltagaren inte vet på vilket sätt han eller hon instämmer eller vill ta ställning till ett påstående och 
därför fanns möjligheten till att kryssa i “vet ej” i påståendena. Två arbetsterapeuter valde 
svarsalternativet “vet ej” på påståendet om känslan av stöd från arbetsterapeutkollegor. Svaren kan 
ha att göra med att frågan är otydligt formulerad eller svår att förstå och därför valdes 
svarsalternativet “vet ej” (27). 
 
Som analysverktyg används det statistiska dataanalysprogrammet IBM SPSS statistics. Data från 
webbenkäten fördes in i programmet manuellt vilket kan möjliggöra en risk för felaktig inmatning av 
data. För att minimera risken för kodningsfel granskades datamaterialet upprepade gånger. Fördelen 
med att använda ett dataanalysprogram är att det möjliggör jämförelse mellan olika variabler och 
det förenklar analys av rådata (27). 
 
Etiska överväganden är av stor vikt när människor är inkluderade i en uppsats eller studie, författarna 
måste kunna säkerställa deltagarnas rättigheter i deltagandet av uppsatsen (30). I den aktuella 
uppsatsen togs hänsyn till de etiska ställningstagandena. En risk med deltagandet är att deltagaren 
skulle kunna känna obehag då stressrelaterade frågor kan anses vara ett känsligt ämne för många. 
(34). Vinsten med studien är att resultatet kan bidra med värdefull information till både 
arbetstagaren, arbetsgivare och samhälle. Författarna anser att vinsterna i uppsatsen överväger 
riskerna. 

Konklusion 

Resultatet i uppsatsen tyder på att det finns många områden i arbetet som behöver förbättras för 
nyutbildade arbetsterapeuter. Områden som tid, stöd från kollegor och arbetsgivare, inskolning och 
utbildning. Författarna anser att det behövs vidare forskning inom området för att kunna förbättra i 
nyutbildade arbetsterapeuters arbetsmiljö. Genom att göra en liknande studie med kvalitativ ansats 
skulle problemet området kunna nås mer på djupet och ge ett inifrån perspektiv från deltagaren. 
Deltagarna får då möjlighet till att utveckla och uttrycka sig mer omfattande om sina upplevelser och 
informationen kan i sin tur bidra till gynnsamma interventioner på arbetsplatsen (26). Det kan även 
vara intressant att göra en longitudinell studie inom ämnet där deltagarna följs upp över tid, då finns 
det möjlighet att jämföra deltagarnas upplevelser före och efter en intervention (29). 
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Bilaga 1 

 
Arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade arbetsterapeuter 
 
Vill du delta i studien? * 

 

Ja, jag vill delta i studien genom att besvara frågorna i denna enkät. 

 

Nej, jag vill inte delta 

 
Hur gammal är du? * 
______________________________ 
 

Inom vilken verksamhet arbetar du? *  
______________________________ 
 

Hur många år har du varit yrkesverksam arbetsterapeut? * 
_______________________________ 
 

Har du arbetsterapeutkollegor? * 
 

Ja 

 

Nej 

 

Om ja, hur många? ___________________ 

 

I vilken utsträckning instämmer du med följande påståenden: 
 

Jag hinner med mina arbetsuppgifter under min arbetsdag *  
 

I hög grad 

 

I ganska hög grad 

 

I måttlig grad 

 

Inte alls 

 

Vet ej 

 
 
 
 
Jag känner att jag har stöd från arbetsterapeutkollegor * 
 

I hög grad 

 

I ganska hög grad 
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I måttlig grad 

 

Inte alls 

 Vet ej 

 

Jag känner att jag har kontroll över mitt eget arbete * 
 

I hög grad, 

 

I ganska hög grad 

 

I måttlig grad 

 

Inte alls 

 

Vet ej  

Jag känner att jag har kompetens att utföra mitt arbete * 
 

I hög grad 

 

I ganska hög grad 

 

I måttlig grad 

 

Inte alls 

 

Vet ej 

Som nyutexaminerad, finns det andra faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress på 
din arbetsplats? * 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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