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Abstrakt 

Det finns många läkare som arbetar deltid, sjukskrivs eller byter jobb på grund av ett påfrestande 

arbetsmiljö. Syftet med min studie är att identifiera läkarens upplevelse av arbetsrelaterad stress 

inom vårdcentral. Metoden som valdes är en kvalitativ metod där jag använder halvstrukturerade 

intervjuer. Två kategorier och fyra subkategorier av upplevelse av arbetsrelaterad stress hos läkare 

identifierades: faktorer som påverkar stress i arbetet, egna strategier för stresshantering, tidsbrist, 

ledarskap, brister i organisatorisk och social arbetsmiljö, upplevelse av krav och förväntningar. 

Informanterna upplevde att deras stress orsakades av brister i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Läkarens arbete kan förstås påverkas negativt av upplevd stress. Arbetsrelaterad stress 

kan påverka negativt läkarens bedömningsförmåga vilket ställer patienterna i risk för 

felbedömningar. 
 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, organisatoriska och social arbetsmiljö, upplevelse, legitimerade	

läkare 

 

Abstract 

There are many doctors who work part-time, are laid off or change jobs because of a stressful work 
environment. The purpose of my study is to identify the physician's experience of work-related stress 
in a health center. The method chosen is a qualitative method where I used semi-structured 
interviews. Two categories and four subcategories of high of work-related stress were identified: 
factors affecting stress at work, own strategies for stress management, lack of time, leadership, 
deficiencies in organizational and social work environment, demands and expectations. It was found 
that the respondents experienced stress was caused by problems in the organizational and social 
work environment. The physician's work can be adversely affected by high stress. Work-related 
stress can adversely affect the physician's judgment, which puts patients at risk of misjudgment.	
 
Keywords: work-related stress, organizational and social work environment, experience, legitimate 
doctors 
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Upplevelse av stress i arbetet: 

En intervjustudie med legitimerade läkare inom vårdcentral 

   Enligt Europeiska byrån för säkerhet och hälsa på jobbet (EU-OSHA) upplever människor stress 

när det blir en obalans mellan krav som ställs på dem och de resurserna som de har tillgång till för att 

hantera dessa obalanser (Weerd, Tierney, Duuren-Stuurman, & Bertranou, 2014). 

   Stress beskrivs av stressforskaren Alexander Perski som en obalans som förekommer mellan 

resurser och krav (Perski 2012). Om kraven är för höga i relation till den egna förmågan kan negativ 

stress förekomma. Långvarig obalans mellan resurser och krav kan ledda till psykisk ohälsa.  

   Robert Karasek lanserade på 70-talet en modell för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer som 

förklaringsvariabler till hjärt- och kärlsjukdom. Hans krav-kontroll modell har därefter utvecklats 

tillsammans med Töres Theorell och har blivit den dominerande modellen för att analysera 

psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa (Karask & Theorell, 1990). Enligt denna 

modell är förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande för 

om arbetet leder till negativ eller positiv stress. Enligt det synsättet uppstår negativ stress då en 

individ bedömer att kraven från omgivningen överskrider de egna resurserna att hantera dem. 

   Socialt stöd är en viktig faktor som påverkar den upplevda stressen. Personer som upplever att de 

har ett bra socialt stöd från arbetskamrater och ledare har visat sig vara i mindre risk för att utveckla 

stressymptom än andra. Exempel på stöd i arbetet kan vara positiv feedback från chefen och 

kollegor, hjälp och stöd från medarbetare, känslan av att man ställer upp för varandra om det behövs 

(Karask & Theorell, 1990). 

   Enligt kontroll-stöd krav modellen kan man hantera högre krav om man kan bestämma över sina 

arbetsuppgifter och om det finns stöd från omgivning på olika sett. Man blir lätt stressad även om 

kraven är låga om det inte finns tillräckligt med stöd och hjälp från omgivning (Karasek & Theorell, 

1990). Santos, Araújo, Carvalho och Karasek (2017) menar på att det finns andra/olika variationer i 

hur olika individer reagerar på samma krav-kontroll och stöd som finns på en arbetsplats. Det är 

viktigt att ta hänsyn till vad är rimligt krav för den enskilda individen och vad behöver personen för 

stöd för att förebygga psykisk ohälsa på grund av arbetsrelaterad stress. 

    Johnson, Cooper, Cartwright och Donald (2005) menar att stressnivån som individer upplever på 

jobbet är sannolikt ett resultat av samspelet mellan flera olika faktorer som typen av arbete de gör 

(deras yrke) arbetsstressorer, stöd de får både på jobbet och hemma och vilka copingmekanismer de 

använder för att hantera stress. 
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    Boschi, Trenoweth och Sheppard (2017) menar att det (istället) finns olika faktorer som påverkar 

hälsan i arbetet både socialt, fysiskt, psykiskt, och organisatoriskt. Sådant faktorer som påverkar 

hälsan är till exempel tydliga arbetsroller, tydliga arbetsuppgifter, datorer, chefens bemötande, 

kunder, kollegor, trivsel och stämningen på jobbet. 

   Aaron Antonovsky (1979) visar varför vissa människor behåller bra hälsa trots att de blir utsatta 

för stora påfrestningar båda i arbetslivet och privat. Han har identifierat känslan av sammanhang 

(KASAM) som en viktig faktor som påverkar hälsan. KASAM beskrivs genom tre komponenter, 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet, som hjälper människor kraft att hantera negativ stress 

(Andersson & Ejlertsson, 2009). 

   Olika yrken har olika stressorer som exempelvis brist på kontroll över arbetsbeslut eller långa 

arbetstider. Personer som arbetar i samma yrke kan uppleva olika stressnivåer på grund av samspelet 

mellan många andra faktorer, till exempel deras personlighetstyp och stödmekanismer de har tillgång 

till. Det är därför de som arbetar i ett visst yrke inte kommer att uppleva samma stressnivå. Vissa yrken 

är mer benägna att involvera ett känslomässigt inslag i arbetet som kan göra anställda mer sårbara för 

stress än yrken som inte kräver emotionell ansträngning (Cooper et al, 2003). 

  Enligt Lövtrup (2016) identifieras läkare som en yrkesgrupp som har arbetsmiljöproblem. Läkare är 

en av flera yrkesgrupper som utsetts för hög negativ stress som under en längre tid kan leda till ökad 

risk för psykisk ohälsa. Andra internationella och svenska studier belyser sambandet mellan 

läkaryrket och avgränsning i arbetsuppgifter och utmatning (AFA, 2016). Tidigare forskning visar att 

läkare brukar hoppar över lunchen eller att har svårt att släppa jobbet när de kommer hem. 

Stress ökar risken till följdsjukdomar vilket betyder lidande för alla som drabbas (Lövtrup, 2017). 

    Statens beredning för medicinsk utvärdering belyste i en rapport att män och kvinnor befinner sig i 

samma risk för utveckling och depression och utmattningssyndrom (SBU, 2014). 

    Det förekommer avvikande resultat mellan olika studier när det gäller skillnaden i upplevd stress 

och manliga och kvinnliga läkare. Psykisk ohälsa ökar bland läkare och detta har påpekats i AFAs 

rapport som visar att de långa sjukrivningarna har ökat anmärkningsvärt speciellt bland kvinnliga 

läkare (AFA, 2016). Andra internationella studier visar att det inte finns en tydlig skillnad i upplevd 

stress mellan kvinnliga och manliga läkare (Gross, 1998). 

   Syftet med undersökning är att beskriva läkares upplevelser av arbetsrelaterad stress, identifiera 

stressfaktorer och strategier för att hantera stress på jobbet. 
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Metod 

   Det valdes en kvalitativ ansats i form av en intervjustudie för att identifiera läkarens upplevelse av 

arbetsrelaterad stress.  Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerad intervjuer som ger en 

inblick i läkarnas upplevelser, känslor och attityder samt ger utrymme för flexibilitet. Den 

semistrukturerade intervjun är en mellanform av den strukturerade och fokuserade(ostrukturerade) 

intervjun och ger större frihet att ha en dialog med intervjupersonen om intervjupersonen söker ett 

klargörande av ett svar. 

   Forskarens känslor, åsikter och erfarenheter om arbetsrelaterad stress finns med denne 

förutsättande under undersökningen. Det är inte möjligt för forskare att vara helt värderingsfria.  

Värderingarna kan dyka upp när som helst under forskningsprocessen och tolknings av resultatet 

(Bryman & Nilsson, 2018).  

Deltagare  

  De som intervjuades var fyra legitimerade läkare, en man och tre kvinnor.  För att kunna medverka 

i undersökningen skulle informanten vara legitimerad läkare som har jobbat minst 6 månader och ha 

upplevt arbetsrelaterad stress.  

Manliga läkare var 56 år gammal och har jobbat som legitimerade läkare i 21 år (informant 2). De 

andra kvinnliga informanter (43 år gammal) och jobbade som läkare i 8 år (informat 3), den tredje 

läkare jobbade inom vårdcentral och psykiatri i 13 år och var 49 (informant 1) och den fjärde 

respondent var 45år gammal och jobbade som legitimerad läkare i 12 år (informant 4).  

Instrument och material 

   Under maj månad 2019 genomfördes semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade läkare 

som jobbar inom vårdcentral.  Intervjuerna som genomfördes tog mellan 40-50 minuter.  Frågorna 

tillåter informanterna att utveckla sina svar och prata fritt samt har informanten möjlighet till att 

ställa följdfrågor. Intervjuguiden började med en inledande fråga om ålder och erfarenhet. Frågorna 

var främst inriktade på att beskriva olika situationer där läkarna har upplevt arbetsrelaterad stress, 

vad de kände i de situationerna samt vilka strategier de använde för att hantera stressen (se bilaga 2). 

   Intervjun genomfördes på informantens kontor under maj månad på två vårdcentraler. Intervjun 

transkriberades.  Analysen av intervjun följde metoden för kvalitativ innehållsanalys, vilket betyder 

att meningsenheter som motsvarar syftet med undersökningen tas det fram.  Detta inkluderar 
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textinnehåll som bearbetats i syftet för att sammanfatta utan missa viktigt innehåll (Fejes & 

Thornberg, 2019). Meningsenheterna skapar kod som är en etikett på en meningsenhet som beskriver 

kortfattad innehållet. Genom att beskriva och observera likheter och skillnader i textens innehåll, 

skapades kategorier och underkategorier (se bilaga 1).  

 

Etiska frågor 

   I forskning ställs forskaren inför flera etiska frågor och ställningstaganden, vid val av sociala 

miljöer, intervjufrågor, metoder och i skrivandet. Särskilt viktigt är den etiska reflektionen när 

kvalitativ forskning innebär en närhet till personerna i forskningen.  

När det gäller etiska övervägande är de forskningsetiska principerna vägledande. Informationskravet 

betyder att de personer som berörs av forskningen ska informeras om forskningens syfte. De ska 

också upplysas om att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan om dem 

önskar. Uppgifterna som lämnas kommer inte att användas för något annat syfte än forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

   Samtyckeskravet handlar om att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. 

När undersökningsdeltagaren och uppgiftslämnaren deltar i en undersökning med aktiv insats ska 

samtycke alltid inhämtas. De medverkande har rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor 

de ska delta och har rätt att avbryta utan några negativa följder för dem. Beslutar deltagarna att 

avsluta får de inte utsättas för påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2017).         

   Konfidentialitetskravet betyder att största möjliga konfidentialitet ska ske när det gäller personer 

och uppgifter i undersökningen och personuppgifterna ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Personerna i undersökningen ska inte kunna identifieras. Nyttjandekravet handlar om att 

uppgifterna som samlas in om enskilda personer får bara användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

   Läkarna fick information på förhand om studiens genomförande och syftet. De informerades om att 

det ska genomföras semistrukturerade intervjuer, hur uppläget ser ut samt att den information som 

samlas inte skulle användas till nånting annat än vår uppsats. Läkarna gjordes  medvetna om att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde avsluta deltagandet.  
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Resultat 

    Resultatet presenteras i form av 2 kategorier och 6 subkategorier som framgår av Tabell 1. 

Ansatsen som vi har utgått från i vårat studie är den induktiva ansatsen. Det tas det fram 

meningsenheter som motsvarar syftet med undersökningen. Dessa kategorier och subkategorier 

belyser läkarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress och strategier för att hantera stress ur personligt 

perspektiv som sedan kopplades till teori. Nedan följer en sammanställning av resultatet som även 

innehåller citat från intervjun.  

Tabell 1. 

Kategorier  Subkategorier  

Faktorer som påverkar stress i 

arbetet 

 

• Tidsbrist 

• Lederskap 

• Brister i organisatoriska och sociala arbetsmiljö 

• Upplevelse av krav och förväntningar 

Egna strategier för stresshantering  

 

• Arbetsrelaterade strategier 

• Stöd 

 

   Resultaten pekade på att läkarna upplevde olika typer av arbetsrelaterad stress. Tidsbrist, 

ledarskap, brister i organisatoriska och sociala arbetsmiljö, upplevelser av krav och förväntningar 

arbetsmängd orsakade läkarens stress.  
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Faktorer som påverkar stress i arbetet 

Tidsbrist. Samtliga läkare upplevde att det skapar stress när man inte har tillräckligt 

med tid för bedömning. Korta bedömningstider ledder till att risken för felbedömningar ökar. 

Läkaren har inte tid att fördjupa sig i patientens problematik.  

”Tidspressen skapar mest stress” (Informant 3) 

”Största stressmoment för mig va att det inte finns ingen tid att fördjupa sig i patientens problem. 

Jag måste göra svåra bedömningar under kort tid. Har bara 15-20 minuter per patient och det 

skapar mycket stress hos mig..” (Informant 4) 

   Det blir ett extra stressmoment för läkare som jobbar på drop in mottagning. Tidspressen ökar och 

man vet inte hur många patienter man får. 

”När är för kort tid och är bokad för aktuella besöket och den finns inte tillräckligt med tid för den 

besvären som patienten söker för..” (Informant 2) 

”Pressad på många sett. Vet inte hur mycket tid man har på en drop in” (Informant 4) 

   En läkare måste genomföra flera arbetsuppgifter under en kort tid och detta ökar stressnivån. 

”Det blir stressigt när man måste ta ordentligt anamnes, skriva remis nånstans, fatta svåra beslut 

under väldigt pressande tidsförhållande” (Informant 1) 

Ledarskap. En läkare upplevde att det blir jobbigt när chefen saknar medicinsk kompetens 

och har svårt att förstår varför man hanterar situationer på vissa sett. En annan förklarade att chefen 

hade mest en ekonomisk fokus vilket ledde till stress. 

”Chefen kan ibland ha svårt att förstå hur mkt tid kräver vissa saker…. Kommunikationen skulle bli 

enklare om chefen har medicinsk kunskap” (Informant 1) 

”Ledningen är ekonomisk fokuserad vilket ledde att jag blev ifrågasatt av antal frågor. Chefer som 

inte förstår min arbetet.” (Informant 2) 

 

Brister i organisatoriska och sociala arbetsmiljöer. Läkarna upplevde att man har 

en hög patientflöde och många arbetsuppgifter. De visste inte hur många patienter kommer på en 

dag. Den stora arbetsbelastning ledder till att många läkare väljer att jobba deltid för att orka med 

jobbet.  

”Arbetsbelastning är största problem och att det är väldigt svårt för allmän läkare att klara 

heltidsjobb i allmänmedicin. Det flesta jobbar deltid för att kunna klara jobbet” (Informant 4) 
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   En del personal jobbade som konsulter vilket ledde till bris på kontinuitet i arbetet och situationer 

där man var tvungen att slutföra någon annans jobb. 

”Vi har många konsulter som jobbar tillfälligt och jag är tvungen att fortsätta med deras utredning 

och fixa signeringslistan. Det blir ingen kontinuitet och det va inte optimalt att man påbörjar ett 

ärende och sen hoppade i någon nåns annans ärendet” (Informant 3) 

   Brist på kontroll under sina arbetsuppgifter och möjlighet till att påverka sin arbetsmiljö upplevdes 

som mycket stressigt.   

”Man har inga kontroll över sin tidbok som är stressfaktor. Akuta fall som kommer i sista stunden” 

(Informant 2) 

”En annan stressig sak är admintid. Det ramlar in massor av remisser, remiss-svar, svar på 

blodprover mm” (Informant 3) 

”Vi som läkare jobbar på snabbt, hoppar över fika”(Informant 1) 

”Man bär den största ansvaret utan makt att känna sig delaktig i verksamheten och att kunna 

påverka sin arbetsmiljö vilket kan ledda till utmatning” (Informant 4). 

 

Upplevelse av krav och förväntningar. Det ställs orimliga krav på läkaren vilket 

ledde till mycket stress. Patienterna kan komma med orimliga förväntningar på läkaren samt finns 

det en otalad förväntan att läkaren ska klara mer än andra arbetskategorier.  

” De förväntar sig att vi ska klara jobbet fortare än andra arbetskategorier.” (Informant 4) 

”Det kan också bli svårt när patienten har redan bestämd för en viss utredning och jag måste vara 

väldigt tydligt vad kan jag göra” (Informant 2) 

” Vi har mycket krav och tidspress och det saknas en del rutiner. Det är mycket stressigt att jobba på 

en vårdcentral” (Informant 1) 

”Ibland kommer patienten med en lista på flertal åkommor och önskar bedömning av samtliga vilket 

känns stressigt eftersom det tar tid att hantera” (Informant 3) 

   Vissa patienter kommer och kräver sjukrivning vilken setter läkaren i en stressig situation.    

”Det skapar stress när man vill göra rätt och inte som patienten vill” (Informant 4) 

” Att hantera patienter som har orimliga krav och bemöta de på en professionell sett. Vissa kommer 

och bara kräver en sjukskrivning när det faktiskt är min bedömning som läkare för att göra det” 

(Informant 3). 
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Kraven som ställs från Försäkringskassan kan ledda till extra arbetet och stress för läkarna. 

”Försäkringskassan underkänner läkarens sjukintyg och det tar mycket tid att skriva nya och det blir 

väldigt påfrestande för patient. Man kan inte boka extra tid för detta och det blir en extra stress” 

(Informant 1). 

Strategier för stresshantering   

   Det framkom i forskning att legitimerade läkarna använde sig av olika strategier för att kunna 

hantera arbetsrelaterad stress.  Dem använder sig av socialt stöd och arbetsrelaterade strategier som 

framkom var att prioritera, strukturera sitt arbete, ha en positiv inställning till jobbet. Att prata med 

kollegorna och att få kontinuerlig handledning hjälper läkarna att hantera sin arbetssituation.  

Arbetsrelaterade strategier.  Läkarna lärde sig att avgränsa patientsamtal och prioritera för att 

kunna hantera sin arbetsdag och minska negativ stress.   

”Försöker planera så gott det går.. Prioritering av ärende hjälper att hantera stress” (Informant 2) 

”Man kan skjuta fram stress genom att vara förberedd” (Informant 3) 

   Att prata med kollegorna och att få kontinuerlig handledning hjälper läkarna att hantera sin 

arbetssituation. 

”Hade regelbundet det handledning” (Informant 4) 

”Vi har handledning regelbundet och det känns bra att kunna bolla tankar med en handledare och 

med kollegor” (Informant 2) 

Stämningen på jobbet och gemensamma aktiviteter minskar också stressen. 

”Det finns roliga fester, väldigt bra stämning, utlandsresor, kickoff, många trivs och det känns bra. 

Vi har möjlighet till fysisk aktivitet under arbetstid” (Informant 1). 

En positiv inställning till jobbet och arbetsuppgifter kan också påverka stressupplevelse.   

”Försöker han en positiv inställning till allt som händer. Det är viktigt!” 

Socialt stöd. Socialt stöd från kollegor och chefen samt möjlighet till handledning har visat 
sig ha en väldigt positiv effekt på att hantera stressen på jobbet.  
”Jag har fått bra stöd från handledning och vi hade regelbundna gruppsamtal. Teamarbetet är 

mycket viktigt och minskar stressen.” (Informant 4) 

”Jag får bra stöd från chefen och från kollegor” (Informant 2) 

”Jag har bra kollegor som är hjälpsamma och bra på att kommunicera” (Informant 3) 
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”Jag känner att jag får stöd från kollegor och chefen” (Informant 1) 

Diskussion 

  Syftet med studien var att undersöka några läkares upplevelser av arbetsrelaterad stress, identifiera 

stressfaktorer och vilka strategier de använder för att hantera stress på jobbet. Studien utgår ifrån 

kvalitativa intervjuer som metod för att undersöka läkarnas upplevelser av stressiga arbetssituationer. 

  En kartläggning av läkarnas upplevelser av arbetsrelaterade stress belyser brister i arbetsmiljö som 

kan leda till tydliga åtgärder för att förbättra arbetsmiljö. Denna förbättring i arbetsmiljö leder till 

ökar effektivitet och produktivitet som i sin tur leder till en förbättra vårdkvalitén och förbygger 

psykiskt ohälsa hos läkare som minskar risken för att medicinska misstag inträffar. En förbättrad 

arbetsmiljö minskar risken för långtidsjukrivning på grund av arbetsrelaterad stress. Det finns redan 

stor brist på läkare inom vården och ett ökat sjukrivningsantal kan påverkas negativ av detta. En frisk 

och hälsosam arbetsmiljö med möjligheter att påverka sin arbetssituation med bra socialt stöd från 

kollegor och chefen kan bara locka nya duktiga läkare och minskar personalomsättning. 

   Läkarna som intervjuades upplevde en obalans mellan krav och kontroll vilket i sin tur leder till 

ökad stress. Långvarig obalans leder till ohälsosam arbetsmiljö och till psykiskt ohälsan. Karaseks 

och Thorell modell belyser att stressreaktionen förekommer när det uppstår en obalans mellan 

resurser för att hantera en viss situation och kraven som ställs på individen (Santos et al, 2017).  

   Undersökning visar att informanterna upplevde socialt stöd från kollegor och chefen har hjälpt 

läkarna att hantera den upplevda stressen. Detta stämmer överens med tidigare forskning som pekar 

på att de som får bra stöd från chefen och arbetskamrater i form av feedback och hjälp utsatts för 

mindre risk För att drabbas av negativ stress (Santos et al, 2017). Vissa läkare väljer att jobba deltid 

för att orka med stressen på jobbet och detta visar att läkarna inte har bra förutsättningar för att klara 

ett heltidsjobb.  

   Som legitimerad läkare på en vårdcentral har man ett stort ansvar där man arbetar mycket 

självständigt och detta kan i sin tur leda till att man känner sig ensam i sin roll/yrkesroll. Detta kan 

motverkas med tillräckligt bra stöd från chefen och kollegor. Tidigare forskning visar att brist på 

stöd från chefer och kollegor kan orsaka stress (Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010) 

   Det förekommer ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det gäller stress. Det finns 

studier som påpekar på skillnader mellan män och kvinnor när det gäller upplevd stress (AFA, 2016).  

andra internationella studier visar avvikande fynd när det gäller skillnad mellan manliga och 

kvinnliga läkare. En förklaring till dessa kontrasterande resultat finnas i metoden, särskilt i hur 
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stressen mättes. Könsmässiga skillnader uppstod endast där öppna frågor ställdes, medan inga 

hittades när stress formulären användes (Gross, 1998).  

   Genom forskarens interaktion med informanten i kvalitativa studier, blir forskaren en medskapare 

av texten. Intervjustudiens resultat är inte helt frikopplat av forskarens påverkan. Studiens validitet 

belyser forskningens inriktning och på vilket sett analysprocesser och fakta är fokuserade på 

undersökningens mål. Forskningens trovärdighet blir betydligt starkare om fullskalestudie 

genomförs. Forskarens professionella bakgrund, grupptillhörighet, åsikter, uppfattningar, 

personlighet, fördomar, kunskaper, värderingar har en inverkan på analys och datainsamling 

(Luckman, 2016). Under denna studie har forskarens bias haft en inflyttande på respondenternas svar 

samt tolkning av resultatet. 

  Studiens validitet belyser om resultatet i undersökning är relevant. Forskaren har varit noggrann 

med att det ska finnas en tydlig koppling mellan syfte och frågeställningarna samt utformningen och 

valet av frågorna som ställdes till informanten. Studiens resultat är befogat och tar stöd i tidigare 

forskning.  

    Generaliserbarhet betyder i vilken grad kan forskningresultaten överföra till andra läkare grupper 

eller arbetsplatser. Vi valde deltagare med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter för att tackla 

forskningsfrågan från olika infallsvinklar.  

   Utifrån forskningsresultaten är det relevant att flera studier genomförs för att identifiera hur 

arbetsrelaterad stress påverkar läkarnas bedömnings och behandlingsförmåga. Med hänsyn till denna 

studie är det viktigt att arbetsrelaterad stress identifieras och förebyggs på arbetsplatser och inte bara 

i utsatta yrke inom vården utan också i andra branscher.  

   Arbetsrelaterad stress kan motverkas om det finns bättre fokus på att förebygga arbetsrelaterad 

stress och att lyfta frågan i arbetsgruppen. Det är både individens ansvar att flagga för tidiga tecken 

på stressymptom på arbetsplats samt arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att 

minska risken för arbetsrelaterad psykiskt ohälsan.  

   Avslutningsvis läkarnas upplevda stress kan vara en stor risk för patientenssäkerhet. Det finns 

behov för vidare forskning på hur läkarnas arbetsrelaterade stress drabbar patienten.   
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Vidare forskning 

   För vidare forskning kan det vara intressant att utforska hur patienterna drabbas av läkarnas 

arbetsrelaterade stress samt olika hur olika arbetsmiljöfaktorer påverkar läkarens 

bedömningsförmåga.  
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Bilaga 1 

Analysprocessen 

Meningsenhet Kondeserad Kod Subkategori Kategori 

”När är for kort tid och 
är bokad för aktuella 
besöket och den finns 
inte tillräckligt med tid 
för den besvären som 
patienten söker för..” 

”Chefen kan ibland ha 
svårt att förstå hur mkt 
tid kräver vissa 
saker…. 
Kommunikationen 
skulle bli enklare om 
chefen har medicinsk 
kunskap” 

Läkaren har inte 
tillräkligt med 
tid för 
bedömning 
 
 
Chefen saknar 
medicinsk 
kompetens  

Korta 
bedömningstider 
 
 
 
 
 
Brist på medicinsk 
kompetens 

Tidsbrist 
 
 
 
 
 
Lederskap 

 
 
 
 
Faktorer som 
påverkar stress i 
arbetet  

 Arbetsbelastning är 
största problem och att 
det är väldigt svårt för 
allmän läkare att klara 
heltidsjobb i 
allmänmedicin. 
”Man har ingen 
kontroll över sin tidbok 
som är stressfaktor. 
Akuta fall som kommer 
i sista stunden” 

Hög 
arbetsbelastning 
leder till deltid 
arbetet 
 
 
Det finns 
tillräckligt med 
kontroll vilket 
ledde till stress 

 
Hög arbetsmängd 
 
Brist på kontroll 

 
Brister i 
organisatoriska 
och sociala 
arbtsmiljö 

” De förväntar sig att 
vi ska klara jobbet 
fortare än andra 
arbetskategorier.” 

Man förväntar 
sig at läkarna 
kan klara jobbet 
fortare än andra 
arbetskategorier 

Det ställs orimliga 
krav på läkaren 

Upplevelse av 
krav och 
förväntningar  
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”Det skapar stress 
när man vill göra 
rätt och inte som 
patienten vill” 

Patienten 
kommer med 
orimliga krav 
och läkaren 
måste sätta 
gränser.  

 
Avgränsa 
patienten 

 
                            
Arbetsrelaterade 
strategier 

 
 

 
 
 
Strategier för 
stresshantering   

”Jag har fått bra 
stöd från 
handledning och vi 
hade regelbundna 
gruppsamtal. 
Teamarbetet är 
mycket viktigt och 
minskar stressen.” 

 
Handledning 
och stöd från 
kollegor minskar 
stressnivån 

 
 
Socialstöd 

 
 
Stöd 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

• Hur gammal är du och länge har du arbetat som legitimerad läkare?  
 

• Kan du berätta om olika situationer då du upplevde negativ stress?  
 

• Vad var det som gjorde att du upplevde negativ stress?  
 

• Vad kände du i olika situationer och vad fick du för tankar i relation till dina arbetsuppgifter 
och arbetsmiljö? 
 

• Vad använder du för strategier för att hantera stress i arbetet?  
 


