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Sammanfattning 

Flera studier visar att läkare oftare lider av stress och psykisk ohälsa än andra 

yrkesgrupper. En del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än 

manliga läkare. Det faktum att kvinnliga läkares självmordsfrekvens är högre än i 

normalbefolkningen visar att det finns ett problem. Teorier om detta fenomen hävdar att 

det kan ha ett samband med läkarnas överstimulerande och stressfyllda arbetsmiljö. 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer, med sex kvinnliga läkare, undersöka 

deras upplevelse av stress utifrån ett genusperspektiv.  Mina huvudfrågor är: Hur 

upplever kvinnliga läkare stress? Hur påverkar genus kvinnliga läkares upplevelse av 

stress och ohälsa och hur upprätthålls och skapas detta? Hur försöker kvinnliga läkare 

hantera sin stress och ohälsa? I min studie använder jag mig av ett genusperspektiv för 

att undersöka om genus påverkar kvinnliga läkares upplevelse av stress. Jag använder 

mig framförallt av Yvonne Hirdmans genusteori som belyser hur genussystemet och 

genuskontraktet skapar hierarkier och ojämlikhet mellan könen. För att ge en djupare 

förståelse av stress presenterar jag en definition av stress, dess innebörd och 

konsekvenser samt vilka hanteringstrategier som kan användas när stress uppstår. 

Vidare presenterar jag tidigare forskningsresultat som jag anser relevanta för studien. 

Jag använder mig av en kvalitativ analys där jag har intervjuat sex kvinnliga 

allmänläkare i åldrarna 50–60 år boende i Stockholms län. Intervjuerna var 

semistrukturerade och varade cirka i 40–50 min. Min studie visar att stress är en 

påfallande faktor för de kvinnliga läkarna som intervjuades och att genussystemets och 

genuskontraktets mekanismer påverkar deras upplevelse av stress både i och utanför 

arbetet. Samtliga kvinnliga läkare i studien har upplevt känslan av stress och har haft 

både psykiska och fysiska stressrelaterade symtom. Anledningen till den ökade stressen 

är bland annat kraven från omgivningen och på sig själva om att prestera sitt yttersta. 

Som hanteringsstrategi mot stress använder sig samtliga kvinnliga läkare av 

probemfokuserad coping och hälften av de kvinnliga läkarna använder sig också av 

emotionsfokuserad coping för att hantera, minska och omvärdera upplevelsen av stress.  

Nyckelord 

Yvonne Hirdman, genussystemet, genuskontraktet, stress, hanteringsstrategier, 
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Inledning

Stressrelaterade symtom har ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet (Danielsson m.fl., 

2009: 181). Sjukskrivningarna har ökat i takt med moderniseringen och samhällsutvecklingen 

(Währborg, 2009; Lundberg och Wentz, 2005: 15). I Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) 

ser man ett samband mellan graden av sysselsättning och stressrelaterade symtom, där ökad 

sysselsättning har gett fler stressrelaterade symtom. Bland förvärvsarbetande kvinnor och män 

har en upplevelse av psykisk ansträngning och stress i sitt arbete ökat sedan 1980-talet. 

Kvinnor upplever framförallt stress och psykisk ohälsa i de yrken som kräver kontakt med 

och stort ansvar för andra människor (Danielsson m.fl., 2009: 188-191). Läkarprofessionen 

kräver oftast möten med patienter med ohälsa där risken för sjukdomar och dödlig utgång är 

närvarande. Läkare har även höga krav på allmän kompetens och ett krav på snabbt 

beslutsfattande i ibland svåra situationer (Arnetz m.fl., 1986: 10). Flera studier visar att läkare 

ofta lider av stress och psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2001; Arnetz m.fl., 1986; Arnetz 

m.fl., 2002; Firth- Cozens., 1997; Fridner, m.fl., 2009; Theorell m.fl., 1988) och del studier 

anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga (Gross, 1997; Jönsson och 

Öjehagen). Flera studier har visat att läkare, oavsett landstillhörighet, har en förhöjd suicidrisk 

jämfört populationen och andra akademiska professioner (Hem m.fl., 2005; Lideman m.fl., 

1996; Schernhammer och Colditz, 2004; Torre m.fl., 2005). Det faktum att läkares 

självmordsfrekvens är högre än normalbefolkningen anger att det finns ett problem som bör 

tas på allvar. 

Syfte och frågeställning 

Tydliga studier visar på att kvinnliga läkares psykiska ohälsa och upplevelse av stress bör tas i 

beaktande. Syftet med denna studie är därför att utifrån ett genusperspektiv undersöka 

kvinnliga läkares upplevelse av stress i Sverige. Detta för att undersöka hur genus kan ha en 

bidragande orsak till deras upplevelser.  

Mina huvudfrågor utifrån studiens syfte är följande:  

 Hur upplever kvinnliga läkare stress?  

 Hur påverkar genus kvinnliga läkares upplevelse av stress och ohälsa och hur 

upprätthålls och skapas detta?  
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 Hur försöker kvinnliga läkare hantera stress och ohälsa?  

Avgränsning och begrepp 

Studien bygger på primära data genom sex intervjuer av kvinnliga allmänläkare i Stockholms 

län, utförda år 2009, och sekundära data som baseras på materialinsamling inom , litteratur, 

forskningstidningar och forskningsartiklar på området fram till år 2010, samt litteratur om 

teorier avseende genus och stress. Ursprungsland har inte beaktats. I och med att majoriteten 

av de kvinnliga läkarna i studien har utländskt ursprung, varav fyra har polskt ursprung och de 

två resterande ryskt och svenskt ursprung, kan etnicitet ha påverkat mina resultat. Resultaten i 

denna studie går inte att generalisera utanför studiens ramar då det är en liten kvalitativ 

intervju och är därmed inte representativ för populationen.  

De två centrala begrepp som presenteras i studien är genus och stress.  

Genus 

Jag har valt ett postmodernistiskt perspektiv på genus som utgår ifrån att kön är skapat av 

historiska, sociala och språkliga processer (Gemzöe, 2006: 137). 

Stress 

Begreppet stress kommer framförallt utgå ifrån att stressreaktionen avgörs av individens 

subjektiva upplevelse av påfrestning. Fysiska eller psykiska stressreaktioner kan då uppstå 

som en reaktion på inre och yttre påfrestningar (Währborg, 2009).  

Disposition  

Kapitel 1 inleder med en förklaring av syftet för studien och de huvudfrågor som berörs. I 

kapitel 2 presenteras de teorier som jag anser viktiga för studien och följer sedan av en 

beskrivning av tidigare forskningen på området. I kapitel 3 redogörs för hur studien utformats 

där valet av metod, urvalsstrategi och etiska aspekter behandlas. Vidare i kapitel 4 följer en 

kort presentation av intervjupersonerna och en tematisering där väsentliga teman behandlas. 

Studien avslutas i kapitel 5 med en diskussion och förslag till fortsatt forskning.  
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Teori och tidigare forskning 

Att utgå ifrån hur genus skapar kvinnors verklighet är viktigt för att skildra kvinnohälsan då 

det kan vara en effekt av de rådande genusstrukturerna (Lindén, 1991: 34). Därför har jag valt 

att utgå ifrån ett genusperspektiv i min studie av kvinnliga läkares upplevelse av stress.  

De teorier som jag framförallt kommer ta upp i min studie är Yvonne Hirdmans teori kring 

genussystemet och genuskontraktet.  

Genus 

Genus är hämtat från lingvistiken och betyder på latin, kön, sort, släkte. Genus användes 

redan i slutet av 1970-talet som begreppet gender i den amerikanska kvinnoforskningen och 

valdes att översättas till genus på den svenska feministiska arenan i början av 1980-talet. 

Begreppet genus gav kvinnoforskningen en möjlighet att belysa och undersöka kvinnors 

underordnade dimension i samhället samt skapa förståelse kring hur könen medverkar för att 

upprätthålla underordningen. Genus utvecklades bland annat som en motkraft till 

könsrollsbegreppet (Hirdman, 2001) som, enligt Conell (2009), myntades av Talcott Parson 

på 1940-talet. Könsrollsbegreppet syftade till att män och kvinnor tilldelas olika könsroller 

utifrån biologiska skillnader (Conell, 2009:56). Detta kom att kritiseras och förlora sin kraft 

då många feministiska teoretiker ansåg att begreppet var en förenklad förklaring på kvinnors 

underordnade dimension i samhället.  Teoretikerna kritiserade även begreppet ”roll” då de 

ansåg att det var omöjligt att ta av sig eller byta sin roll som kvinna eller man och kritiserade 

det faktum att biologin skulle fungera som regissör till skillnaderna mellan könen (Hirdman, 

2001).  

Yvonne Hirdman införde begreppet genus i Sverige på 1980-talet som frångick att det 

framförallt är en biologisk bas som förklarar de rådande föreställningarna kring manligt och 

kvinnligt. Hon betonade istället att sociala och kulturella processer skapar vad som anses vara 

kvinnligt och manligt (Gemzöe, 2006: 93-95) som kan förstärkas och överdrivas av 

biologiska skillnader (Hirdman, 1988).  

”Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska 

skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får 

till följd att också biologin kan påverkas/ändras” (Hirdman 1988: 6–7).  
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Genussystemet 

Hirdman (1988) införde begreppet genussystem som är: 

”En dynamisk struktur"(system); en beteckning på ett "nätverk" av processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags 

mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman, 1988: 7). 

Genussystemet är därmed en struktur eller ett system där komplexa dynamiska sociala 

processer genererar ett mönster av ordning mellan könen som grundläggs av två principer: 

mannen som normprimat och isärhållningen, dikotomierna, mellan könen (Hirdman, 1993). 

Genussystemet påverkas av att mannen definieras som normen i samhället.  Kvinnan frångår 

normen och är det som mannen inte är. Hirdman (2001) gick ett steg längre och förklarade att 

mannen inte endast förklaras som norm utan som den utan kön.  

”Han är människan i relation till kvinnan” (Hirdman 2001:60).  

Hirdman (2001) menar även att genussystemet har en isärhållande dimension där könen hålls 

isär genom särskiljandet av aktivitetsområden och praktiker. Dikotomiseringen genererar 

också att kvinnan och mannen definieras och värderas utifrån varandra och blir varandras 

motpoler. Detta leder till en könssegregering, bland annat inom olika praktiker och skapar 

olika förutsättningar för män och kvinnor. Exempelvis i de praktiker som tidigare har varit 

mansdominerande blir kvinnor ofta tvungna att anpassa sig till de rådande normerna medan 

män ofta försäkras av andra om att de inte utsätts för bestraffningar när de utför 

kvinnodominerande arbete (Hirdman, 2001).  

Genuskontrakt  

Samhällen och olika tidsepoker präglas enligt Hirdman (1988) av olika osynliga kontrakt 

mellan könen. Dessa osynliga kontrakt är gemensamma uppfattningar och föreställningar om 

hur vi ska se på kön och hur könen ska förhålla sig till varandra, medan genussystemet är den 

process som skapar olika ordningar mellan könen via genuskontrakten.  Hirdman (2001) 

förklarar begreppet genuskontrakt som en: 

”Kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med åtskiljda 

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” (Hirdman, 2001: 16). 

Genuskontrakten upprätthålls och reproduceras av både män och kvinnor. Många kvinnor 

förhåller sig till genuskontraktets ramar och upprätthåller därför dess struktur och mönster. 

Könen blir slavar inför strukturen och de rådande mönstren. (Hirdman, 2001).  
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Stress  

Eftersom att jag studerar kvinnliga läkares upplevelse av stress anser jag att det är viktigt att 

ge en beskrivning på hur stress kan definieras och vad dess effekter är på hälsan.  

Begreppet stress 

Begreppet stress introducerades för första gången inom forskningen år 1936 av forskaren 

Hans Selye. Han ansåg att alla påfrestningar leder till stress genom kroppsliga reaktioner. 

Forskaren James Skinner hade en modernare definition av stress där han ansåg att 

stressreaktionen avgörs av individens subjektiva upplevelse av en påfrestning. Fysiska eller 

psykiska stressreaktioner kan då uppstå som en reaktion på inre och yttre påfrestningar. 

(Währborg, 2009; Lundberg och Wentz, 2005).  

Stressorer  

De påfrestningar som har betydelse för uppkomsten av stress kallas inom forskningen för 

stressorer. Dessa är bland annat fysikaliska, psykologiska, kognitiva och sociala stressorer. 

Fysikaliska stressorer är bland annat ljud, buller, temperatur och ljus medan de psykologiska 

stressorerna handlar om olika händelser i livet, individuella egenskaper, olika psykologiska 

tillstånd, förluster och separationer. De kognitiva stressorerna handlar om inre och yttre 

uppfattningar och värderingar samt kognitiva dissonanser (motstridiga värderingar som 

uppträder på samma gång). Ett exempel är förhållandet till tidspress och värderingar kring 

barn, familj och relationer. Sociala stressorer är påfrestningar i arbetslivet, den sociala miljön 

och familjen (Währborg, 2009). Dessa stressorer kan exempelvis vara; hög arbetsbelastning, 

bristande inflytande och kontroll, höga krav i arbetet och hög belastning i det obetalda och 

betalda arbetet (Jeding 1999; Lundberg och Wentz, 2005; Währborg, 2009).  

Vad händer när man utsätts för stress? 

När en akut påfrestning uppstår mobiliseras kroppens fysiologiska försvar för att kunna 

hantera situationen. Denna mobilisering kallas det allostatiska systemet. Kroppens 

fysiologiska försvar reagerar genom att aktivera immunförsvaret, omfördela blodflödet till 

hjärnan och musklerna, öka pulsen och blodtrycket och minska smärtkänsligheten.  

Människans kognitiva förmågor och utsöndringen av stresshormoner påverkas där bland annat 

hormonet kortisol ökar.  Mobiliseringen vid akut påfrestning är positiv under en kortare 

period men när det allostatiska systemet överbelastas uppstår en obalans där risk för 

stressrelaterade sjukdomar ökar (Jeding 1999; Lundberg och Wentz, 2005: 34-35). Risken för 
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allostatisk överbelastning anser jag vara aktuellt för läkare som ofta befinner sig i en pressad 

och stressfull arbetsmiljö.  

Stressrelaterade sjukdomar och symtom  

Stressens effekter kan vid allostatisk belastning leda till fysiska och psykiska stressrelaterade 

symtom och sjukdomar. Sjukdomar där forskningen har funnit ett statistiskt samband eller en 

bidragande faktor för stress är exempelvis utmattningssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, 

akut stressyndrom, psykosomatiska sjukdomar (där det finns ett samband mellan somatiska 

sjukdomar och psykologiska processer) och utmattningsdepression. Forskning har även sett 

att stress kan bidra till stressrelaterade symtom som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar 

(Kivimäki m.fl., 2002; Währborg, 2009), minnesstörningar, mag- och tarmbesvär och 

muskuloskeletala besvär som värk och smärta i axlar, nacke och rygg (Lundberg och Wentz, 

2005: 112; Lundberg, 2003; Danielsson m.fl., 2012; Währborg, 2009). Forskning har visat att 

arbetsrelaterad stress kan bidra till flera stressrelaterade sjukdomar och symtom nämnt ovan 

(Danielsson m.fl., 2012; Jeding 1999; Lundberg, 2003).  

Hanteringsstrategier  

Positiva hanteringsstrategier, även kallat copingstrategier, kan användas för att hantera 

stressrelaterade påfrestningar, det vill säga stressorer.  Beroende på stressorn och situationen 

kan man använda sig av antingen en emotionsfokuserad eller problemfokuserad 

copingstrategi (Währborg, 2009). Valet av copingstrategi beror på individuella aspekter då 

variationen av upplevelsen av stress påverkas av individens sårbarhet och känslighet för stress 

(af Klinteberg m.fl., 2004), en så kallad vulnerabilitet (sårbarhet) som påverkar individers 

förutsättningar och möjligheter att hantera svåra påfrestningar (af Klinteberg m.fl., 2004; 

Danielsson m.fl., 2012; Eklund m.fl., 2003). Problemfokuserad coping används i syfte till att 

försöka förändra en påfrestande situation/stressor genom exempelvis aktiv problemlösning 

och insamling av information kring problemet. För att hantera emotionella responser vid svåra 

påfrestningar använder man sig istället av emotionsfokuserade coping. Istället för att försöka 

förändra en påfrestande situation använder man sig av kognitiva tankemönster för att försöka 

minska och omvärdera upplevelsen av stressorn (Nezu m.fl., 2003: 52).  

Genus och fältet, hälso- och sjukvården  

Risberg (1998) belyser hur det manliga könet som norm påverkar den medicinska 

verksamheten. Det manliga könet har klassificerats som normen för det mänskliga och har 
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getts större värde medan kvinnligt kön istället blivit det avvikande, det som mannen inte är. 

Läkarprofessionen är definierad utifrån en manlig norm. Förr visade sig detta tydligt. I USA 

år 1820 när endast ett fåtal kvinnor började utbildas till läkare yttrade sig gynekologen John 

Ware:  

”Det som skiljer kvinnor ifrån män är kvinnors oförmåga att lägga band på sin naturliga sympati, 

något som män kan och läkare måste” (Risberg, 1998: 28).  

Sådana argument förekom även i Sverige i slutet på 1800-talet när de första kvinnliga läkarna 

utbildades. Konsekvenserna av att läkaryrket definieras utifrån en manlig norm resulterar i att 

kvinnliga läkare inte får en liknande auktoritär roll som de manliga läkarna och förväntas 

utföra mer av de arbetsrelaterade uppgifter som de manliga läkarna ofta får hjälp med. 

(Risberg, 1998). En ytterligare anledning till att kvinnliga läkare har svårigheter att nå 

liknande maktposition som de manliga läkarna är den manliga homosocialiteten, där män som 

grupp utesluter kvinnor vilket minskar kvinnornas möjlighet till delaktighet och leder till en 

underordnande position (Lindgren, 1999: 100–101).  

Lindgren (1999) belyser även att många kvinnliga läkare inordnar sig i det rådande 

genussystemet och har valt att förhålla sig utifrån dess ramar. Ofta är det de kvinnliga läkare 

som inte upplevt någon underordning eller negativ erfarenhet av att vara kvinnlig läkare som 

därmed inte ifrågasätter denna struktur utan omedvetet eller medvetet bortser ifrån de aspekter 

som tyder på underordning. De kvinnor som har försökt att gå utanför genussystemets ramar 

har ofta bemötts med någon form av bestraffning (Lindgren, 1999: 74–75). 

Tidigare forskning 

Suicid 

Flera studier har visat att läkare, oavsett landstillhörighet, har en förhöjd suicidrisk jämfört 

populationen och andra akademiska professioner (Hem m.fl., 2005; Lideman m.fl., 1996; 

Schernhammer och Colditz, 2004; Torre m.fl., 2005). En studie genomförd i Sverige mellan 

år 1969–1983 visade på att kvinnliga läkare har en överrisk för suicid med 5,7 procent i 

jämförelse med hela den svenska kvinnliga populationen. (Arnetz m.fl., 1986).  År 2009 

utfördes en studie kring kvinnliga läkares hälsa i Sverige och i Italien. De medverkande var 

385 stycken svenska kvinnliga läkare anställda på Karolinska Universitets sjukhus och 126 

stycken italienska kvinnliga läkare placerade på Padua Universitets sjukhus. Resultaten visade 

på att 13,7 % av de svenska kvinnliga läkarna och 14,3% av de italienska kvinnliga läkarna de 
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senaste 12 månaderna hade haft suicidtankar. Studien visade på att de främsta orsakerna till 

deltagarnas suicidtankar bland annat var upplevelsen av nedvärderande erfarenheter och 

trakasserier på jobbet samt få möjligheter till att prata om stressrelaterade erfarenheter i 

arbetet (Fridner, m.fl., 2009).  

Stress och psykisk ohälsa 

Flera studier visar att läkare ofta lider av stress och psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2001; 

Arnetz m.fl., 1986; Arnetz m.fl., 2002; Firth- Cozens, 1997; Fridner, m.fl., 2009; Theorell 

m.fl., 1988) och del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga 

medan andra studier inte visar resultat av könsskillnader i stress och ohälsa (Gross, 1997; 

Jönsson och Öjehagen). En studie utförd av Theorell och medarbetare (1988) visade att 

psykosocialt slitage är ett förekommande problem i läkarnas vardag. Studien utfördes på en 

grupp kliniskt arbetande manliga och kvinnliga läkare som jämfördes med andra 

yrkesarbetande aktörer med varierande arbetsbelastning, nämligen flygtekniker, 

flygtrafikledare och bagagelastare, symfoniker samt serveringspersonal på olika restauranger i 

Stockholm. Resultaten visade på att de medverkande manliga och kvinnliga läkarna i studien 

uppgav mer emotioner som ilska, jäkt och oro i jämförelse med andra yrkesgrupper. 

Kvinnliga läkare angav mer känsla av ledsenhet än de manliga läkarna. I förhållande till de 

andra yrkesgrupperna visar resultaten att de medverkande manliga och kvinnliga läkarna 

uppgav många negativa emotioner. Samtliga medverkande läkare hade höga grader av 

kortisol- (stresshormon) nivåer men låga blodtrycksnivåer både under arbetstid och på fritiden 

jämfört med de andra yrkesarbetandegrupperna. De kvinnliga läkarnas blodtrycksnivå ökade 

dock på fritiden där de högsta blodtrycksnivåerna visade sig vid hämtning och lämning av 

barnen på förskolan. Samtliga läkare angav också mer kvalitativa krav såsom motstridiga krav 

från olika grupper, mer problem med överstimulering och osäkerhet om hur de ska lösa en 

arbetsuppgift på bästa sätt.  Slutsatser för denna studie var att läkare i gemen har ett krävande 

och stimulerande arbete med känslomässiga påfrestningar (Theorell m.fl., 1988). En 

ytterligare studie i syfte för att analysera den psykosociala arbetsmiljön samt för att identifiera 

stressorer och skyddsfaktorer i arbetsmiljön, för allmänläkare och allmänkirurger, utfördes av 

Arnetz och medarbetare (1986). De intervjuade sammanlagt 96 kvinnliga och manliga 

allmänläkare och allmänkirurger. Mätningarna rörande utbrändhet visade att allmänläkare, 

framförallt kvinnliga allmänläkare, tenderade att lida mer av emotionell utmattning och 

upplever mer stressrelaterade känslor och frustration i sitt dagliga arbete. Sambandet mellan 

stress i arbetet (i det här fallet kombinationen av höga krav, enformighet och den låga 
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möjligheten till beslutsfattande) och emotionell utmattning framkom tydligt. Studien 

resulterade även i liknande samband med stress mellan upplevelsen av den psykiska 

påfrestningen och den emotionella utmattningen.  Upplevelsen av att utföra ett meningsfullt 

arbete visade på minskad risk för emotionell utmattning. De manliga och kvinnliga 

allmänläkarna tenderade att uppleva mindre tillfredställelse i arbetet än allmänkirurgerna. 

Bristen på kontroll över sin arbetstid, hög tidspress och hög arbetsbelastning upplevdes av 

majoriteten av läkarna. Studien visar att risken att drabbas av emotionell utmattning är hög för 

läkare. Detta gäller framförallt kvinnliga allmänläkare där hög tidspress, arbetsbelastning, 

upplevelse av brist på kontroll och bristen av meningsfullhet i arbetet ökade risken för 

emotionell utmattning (Arnetz m.fl., 1986). Resultatet från en finsk studie med 226 

allmänläkare (78 män och 148 kvinnor) och 523 konsultläkare (237 män och 286 kvinnor), 

visade att framförallt allmänläkare har en förhöjd risk att uppleva arbetsrelaterad stress genom 

höga krav och hög arbetsbelastning i arbetet. Av de allmänläkare medverkande i studien 

svarade 31 procent att de upplevde hög arbetsbelastning och 58 procent höga krav i arbetet 

(Virtanen m.fl., 2008). 

Betalda arbetet och familjelivet 

Ytterliga en finsk studie, vars syfte var att undersöka vilken påverkan det betalda arbetet och 

familjelivet har på stress bland läkare, gjordes år 1997 med 3313 deltagare varav 1677 var 

kvinnor, 1634 var män och två av deltagarna var av okänt kön. Resultatet visade på att 

majoriteten av de manlig och kvinnliga läkarna uppgav att den främsta orsaken till stress var 

arbetsrelaterat. Bland de läkare som hade barn uppgav de kvinnliga läkarna att den främsta 

orsaken till stress var hanteringen av familjeliv och arbetsliv medan de manliga läkarna 

fortfarande uppgav att den främsta orsaken till stress var arbetsrelaterad. Fler kvinnliga läkare 

uppgav att de har upplevt svår eller generell utmattning. Studien visade dock ingen 

korrelation mellan barnahavande och graden av utmattning utan visade istället ett att graden 

av utmattningssymtom ökade för de läkarna som inte hade barn (Töyry m.fl., 2004). 
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Metod 

I det här kapitlet redogör jag för mitt val av forskningsstrategi och hur forskningsprocessen 

växt fram. En beskrivning av val av metod, urvalsstrategi och utförandet av intervjuerna 

behandlas. Vidare redogörs de etiska aspekterna för studien.  

Jag har utgått från en induktiv teori där en teori kring studien har genererats utifrån mitt 

empiriska material (Bryman, 2002). Jag är dock medveten om att min vardagliga förförståelse 

och vetenskapliga förförståelse som innefattar tidigare erfarenheter av forskningsprojekt och 

teorier kan ha påverkat studiens utformning (Arspers, 2007). 

Val av metod och tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av en kvalitativ analys och intervjuat sex kvinnliga läkare i åldrarna 50–60 

år, boende i Stockholms län, kring deras upplevelse av stress. Syftet var från början att 

intervjua åtta kvinnliga läkare. Med ett bortfall av två tillfrågade personer (som angav brist på 

tid som anledning) utgjordes det studerade samplet av sex kvinnliga läkare. Av praktiska skäl 

har jag använt mig av ett snöbollsurval, där en av intervjupersonerna är bekant till mig och 

hon i sin tur förmedlade resterande intervjupersoner.  

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem och varade i cirka 40–50 minuter. Varje 

intervjuperson fick en muntlig kort presentation om studiens innebörd samt skriva på ett 

samtycke om att intervjun spelades in. Intervjupersonerna fick information om att de frivilligt 

deltar i studien och att intervjun kan avbrytas och att de har möjlighet att avböja att svara på 

intervjufrågorna. Intervjupersonerna fick också information om att intervjuerna är anonyma 

och att studien kommer publiceras på Stockholms universitets hemsida som offentlig 

handling. Under intervjun använde jag mig av en diktafon men valde även att anteckna 

nyckelord för att säkerställa att informationen inte skulle gå förlorad.  

Jag har använt mig av semistrukturerad intervjumetodik, vilket gav en avgränsande karaktär 

för att underlätta att intervjupersonerna håller sig till ämnet men gav också utrymme för 

tankar och funderingar (Bryman, 2002). För att kunna säkerställa att samma intervjufrågor 
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ställdes till samtliga intervjupersoner hade jag en intervjuguide med utformade frågor och 

följdfrågor. Beroende på intervjupersonernas svar varierade ordningsföljden på frågorna. 

Intervjufrågorna inleddes med allmänna bakgrundsfrågor kring ålder, civilstånd och 

yrkesinriktning som följdes av frågor som berörde olika teman rörande kvinnliga läkare och 

stress (Bryman, 2002).  

För att få uppfattning kring intervjupersonernas definition av stress berörde den första 

intervjufrågan detta ämne.  Intervjupersonerna fick också besvara frågor gällande upplevelsen 

kring psykiska och fysiska symtom på stress. Detta för att se om de fanns dominerande 

fysiska och psykiska symtom bland intervjupersonerna. Frågor relaterade till omgivningens 

krav samt intervjupersonernas egna krav på sig själva ställdes för att undersöka deras 

upplevelse kring de krav som ställs på kvinnlig läkare. Frågor gällande skillnaden på manlig 

och kvinnlig stress berörs för att få en insyn i den kvinnliga läkarens upplevelse kring 

huruvida stressen skiljer sig mellan könen. Den sista frågan som ställs ger svar på om 

intervjupersonerna har hanteringsstrategier för att hantera stress och kravfyllda situationer.  

Min roll som intervjuare 

Miljön för var intervjun skulle genomföras utgick från intervjupersonernas önskan, det som 

jag hade som krav var att det skulle ske i en någorlunda lugn miljö. Detta krav med anledning 

av att både intervjupersonen och jag som intervjuare skulle känna oss avslappnade utan 

störande moment. En ytterligare anledning var att intervjupersonen med säkerhet skulle känna 

att hon förblev anonym och intervjun skulle kunna spelas in med bästa kvalité. Som 

intervjuare försökte jag att inte ställa frågor som kunde vara ledande och som skulle kunna 

komma att forma intervjun.  

För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt förberedde jag mig genom att läsa igenom 

Kvales lista angående krav på intervjuaren (Bryman, 2002: 306). Dessa krav försökte jag 

sedan uppfylla under intervjuerna som utfördes. Bland annat utfördes en pilotstudie på två 

läkare för att säkerhetsställa att jag som intervjuare kommer vara insatt i vad som är 

intervjuns fokus. Intervjuaren har även ett krav att kunna vara tolkande utan en påtvingande 

karaktär. Detta försökte jag ta hänsyn till genom att förklara de frågor som inte förstods av 

intervjupersonen (Bryman, 2002). 
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Genomförandets och urvalets validitet 

Denna studie har enligt min mening haft en god intern validitet då det förekommer en god 

överenstämmelse mellan empirin och de teorier som behandlats (Bryman, 2002). Den empiri 

som jag fått genom intervjuer har jag applicerat på teorier som jag ansett ha en koppling till 

studien och dess forskningsfrågor. Resultatets generaliserbarhet till andra sociala 

sammanhang och miljöer som den externa validiteten kräver (Bryman, 2002) är inte lika stark 

då den genom en kvalitativ ansats framförallt har haft fokus på den subjektiva upplevelsen.  

Jag är medveten om att det finns flera aspekter som kan ha påverkat studiens utkomst. Där 

bland annat min ålder, min könstillhörighet kan ha haft viss påverkan.  

Även de frågeställningar som ställdes, mitt bemötande, ordval och tonläge kan ha påverkat 

svaren. Trots att jag har haft som utgångspunkt att tolka objektivt så kan mina tolkningar av 

intervjupersonernas svar ha påverkat utkomsten för studien.  

Resultat 

Presentation av intervjupersoner 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna med information om deras civilstånd och 

sysselsättning. Mina intervjupersoners identitet har valts att hållas anonyma. Samtliga 

kvinnliga läkare är allmänläkare varav två är verksamhetschefer på vårdcentral. Samtliga 

läkare förutom två arbetar på en vårdcentral i den offentliga sektorn, varav en läkare arbetar 

på en privat klinik. En av de kvinnliga läkarna är förtidspensionerad men har tidigare arbetat 

på en vårdcentral i den offentliga sektorn. Två av de kvinnliga läkarna är gifta, en är sambo 

och tre är ensamstående.  

Tematisering  

Vad innebär stress?  

Samtliga intervjupersoner förklarar att stress handlar om en känsla av tidsbrist. Två av 

intervjupersonernas upplevelse av stress presenteras i citaten nedan: 
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”Stress för mig är en känsla av att inte hinner med det man ska göra för dagen som skapar en 

konstant känsla av oro” 

”Stress handlar om tidsbrist som skapar en upplevelse av att man inte räcker till”. 

Två av intervjupersonerna anser även att det handlar om en känsla av brist på kontroll.  

”Stressen kommer smygande och leder till att man känner att man har en brist på kontroll. Man 

tappar kontrollen och distansen till omgivande situationer och sina egna reaktioner”.  

Samtliga intervjupersoner förklarar även att stress leder till psykosomatiska reaktioner, som 

exempelvis huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, 

känsla av olust, oro och utmattningssyndrom.  

Vilka erfarenheter har kvinnliga läkare av stress? 

Samtliga intervjupersoner förklarar att vården har genomgått stora förändringar och att det 

därmed blivit en mer hektiskt och stressande miljö att arbeta i. Samtliga anser att de har eller 

har haft stora erfarenheter av stress framförallt under arbetstid. Två av intervjupersonerna 

beskriver sina erfarenheter att stress i citaten nedan:  

”Jag stressar dock mest på arbetet för jag har ofta en känsla av att jag inte hinner med eftersom jag 

har så mycket arbetsuppgifter och åtaganden”. 

”På arbetet kunde det bli väldigt stressigt, långa dagar, tidspress, högt tempo och allt skulle vara 

klart i tid. Det är ju en stress eftersom att man ansvarar för andras liv”.  

Fyra av intervjupersonerna erfar fortfarande mycket stress på arbetstid medan resterande två 

just nu anser att de inte erfar mycket stress för tillfället. För en av intervjupersonerna är 

anledningen till mindre känsla av stress att hon för närvarande arbetar på ett privat sjukhus 

där hon anser att stressen kan hanteras och kontrolleras.  En av intervjupersonerna är 

förtidspensionerad och arbetar inte för närvarande. Den orsakande faktorn till hennes 

förtidspension är stress som med tiden ledde till utbrändhet.  

”På arbetet upplevde jag mest stress, i fem år gick jag på marginaler, till slut fick jag kollaps”.  

Hälften av intervjupersonerna poängterar dock att känslan av stress på arbetet varierar från 

person till person och att det kan ha att göra med individens känslighet för stress. En 

intervjuperson beskriver bland annat att hon för tillfället upplever mycket stress under 

arbetstid. Samtliga läkare talar om negativ stress i arbetet.  



14 

Positiv stress 

Endast en av intervjupersonerna tar upp begreppet ’positiv stress’. Hon förklarar att den 

positiva stressen är viktig för henne eftersom det fungerar som en drivkraft som ger henne 

energi för att klara av alla uppgifter för dagen. 

”Jag upplever med andra ord två typer av stress, både positiv och negativ, där den positiva stressen 

är något som jag gärna ser fram emot”. 

Stressrelaterade sjukdomar och symptom 

Samtliga intervjupersoner anser att det har upplevt fysiska symptom relaterat till stress.  

Huvudvärk, trötthet och magbesvär, spända axlar och ryggbesvär är de vanligaste symptomen 

som nämns. Två av intervjupersonerna nämner även högt blodtryck och hjärtproblem.  

”När jag var som mest stressad fick jag oregelbunden hjärtverksamhet som läkarna förklarade 

indikerade stress”  

Intervjupersonerna nämner även psykiska symptom som oro, sömnsvårigheter, en känsla av 

brist på kontroll, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och depression. Två av 

intervjupersonerna anser att de framför allt besväras av oro.  

”Jag blir orolig och får mardrömmar, kan aldrig slappna av och tänker hela tiden på det jag inte har 

gjort”  

Intervjupersonen som är förtidspensionerad på grund av stress förklarar att hon till slut fick en 

allostatisk överbelastning och drabbades av depression.  

”Det började med sömn- och koncentrationssvårigheter, mitt tålamod försvann. Efter ett tag kände 

jag även av en allmän oro och nedstämdhet. Allt det där fick min bägare att rinna över och till slut så 

drabbades jag av en depression”. 

Kvinnliga läkares krav på sig själva 

Samtliga intervjupersoner anser sig ha höga krav på sig själva. Hälften av dem säger att de har 

haft det hela sitt liv. Intervjupersonerna förklarar att de alltid vill prestera sitt yttersta speciellt 

under arbetstid. En av intervjupersonerna beskriver detta i citatet nedan:  

”Jag vill alltid prestera och visa att jag klarar av allt, trots att det är stressigt. Jag är i för sig 

medveten om att kraven jag har på mig själv ibland är för stora, för man kan inte alltid hinna med 

allting och bli klar med allt man vill” 

Två av intervjupersonerna anser att kraven de har på sig själva ofta kan handla om kontroll. 

Kontroll på vad som har utförts under arbetstid och om de har missat något relevant. En av 

intervjupersonerna förklarar detta i citatet nedan:  
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”Allt ska vara gjort för dagen, fixat och ordnat. Jag måste ha kontroll på det som jag har gjort under 

dagen. Vill aldrig lämna remisser, samtal och skicka recept till dagen efter. Allt ska vara gjort, jag 

vill inte missa någonting och jag vill kunna ge mycket av mig själv till patienterna”.  

Tre av intervjupersonerna beskriver även upplevelsen av de krav de har utanför arbetstid. De 

förklarar att de har höga krav på sig att vara en ”bra” mamma, fru och väninna. De vill alltid 

prestera sitt yttersta inom alla dessa områden men på grund av sitt yrke har de en känsla av att 

inte alltid räcka till. Hälften av intervjupersonerna anser att de har en känsla av att de som 

kvinnliga läkare oftare har högre krav på sig själva än de manliga.   

Omgivningens krav på kvinnliga läkare 

Samtliga intervjupersoner anser att man aldrig kan lämna av sig rollen som läkare. Det finns 

alltid ett krav att man ska leva upp till läkarrollen även på fritiden.  

”Som doktor är man aldrig fri. Bekanta ringer angående medicinska frågor, grannarnas barn är 

sjuka, frågar efter recept, eller hjälp med medicinska frågor och funderingar. På så sätt är man inte 

fri från att vara doktor även när man lämnar jobbet och det i sin tur leder till stress. Man vill ju i sin 

tur inte säga nej eftersom man vet att det kan ha sina konsekvenser.”  

De två intervjupersoner som har eller har haft en chefsposition talar om att omgivningen ofta 

kan ha brist på förståelse för att kraven kan bli för stora, bland annat från andra chefer, 

arbetskollegor, vänner och bekanta. De förklarade att både arbetskollegor och chefer hade 

brist på förståelse när kraven och arbetsbelastningen blev hög samt att vänner och bekanta 

ofta ville ha råd och stöd i medicinska frågor och tid för att umgås.  

”omgivningen hade stora krav på mig och att det dessutom fanns brist på förståelse och gehör. Jag 

kände att jag inte räckte till”.  

Hälften av intervjupersonerna anser att det finns skillnader på krav och värderingar för 

kvinnliga läkare än manliga, bland annat anser de att man som kvinnlig läkare ofta har svårare 

att säga ifrån när kraven blir för stora. En av intervjupersonerna förklarar detta med citatet 

nedan:   

”Jag märkte att de manliga läkarna hade lättare att säga nej vilket ledde till att sjuksköterskorna ofta 

vände sig till oss kvinnliga doktorer för undersökning av en extra patient, de frågade om jag kunde 

vara så bussig och ta en extra patient. En drastisk situation som fick mig att vakna och se vad som 

pågår var när en sjuksköterska frågade mig om jag kunde vara så snäll och göra ett extra hembesök. 

Men eftersom den patienten tillhörde en annan manlig doktor frågade jag om inte han skulle ta sig an 

patienten. Hon svarade: men du vet ju han har golf klockan fem. Det kändes som att respekten var 

större för de manliga doktorerna”.  
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Den andra hälften av intervjupersonerna ansåg i början av intervjun att de som kvinnliga 

läkare inte skilde sig från manliga läkare i något avseende. Under intervjuns gång framkom 

det dock olika aspekter som visar på att de känner av skillnader i flera avseenden mellan de 

kvinnliga läkarna och de manliga läkarna. Det framkom bland annat att de anser att manliga 

läkare värderas högre än kvinnliga. En av intervjupersonerna beskriver det i citatet nedan:  

”Som kvinna så måste man prestera mer och måste ofta göra bra ifrån sig. Man måste visa sin bästa 

sida. Misstag accepteras mindre om man är kvinna än man”  

Två av intervjupersonerna upplever att män värderades högre av sjuksköterskorna än 

kvinnliga läkare. De anser att sjuksköterskorna väljer att prioritera att slutföra sina sysslor 

som är relaterade till de manliga läkarnas område.  

”Alla sjuksköterskor prioriterade männen, och försökte alltid visa sitt bästa om det var en manlig 

läkare som de arbetade för. De försökte då alltid bli klara med alla prover och papper när läkaren 

kom. Allt skulle då vara klart i tid, medan om jag arbetade med sjuksköterskorna så fanns det ofta 

något som var ofärdigt. De prioriterade det inte lika mycket. De tyckte dock att jag var snäll men 

arbetsmässigt så prioriterades jag inte lika mycket”  

Dessa två intervjupersoner anser även att de manliga cheferna prioriterade männen. De 

manliga läkarna fick mer uppskattning och uppmuntran vilket de ansåg att flera kvinnliga 

läkare uppmärksammade.  

Samtliga intervjupersoner anser att patienters bemötande kunde variera beroende på om det 

var en manlig eller kvinnlig läkare. De förklarade att många patienter kunde bemöta dem som 

sjuksköterskor istället för läkare. En av intervjupersonerna berättar att en del patienter, trots 

att de informerats om motsatsen, fortfarande kunde ha svårt att bemöta dem som läkare och 

ibland även frågade efter en manlig läkare. En av intervjupersonerna förklarar detta med 

citatet nedan: 

”När det kom en stor manlig sjuksköterska så vänder sig alltid patienten mot sjuksköterskan istället 

för mig och även ibland när jag förklarat att det är jag som är läkaren så har en del haft svårt att 

koppla det”.  

Kvinnliga läkares hanteringsstrategier  

Samtliga intervjupersoner förklarar att de bland annat hanterar stress genom aktiv handling. 

Samtal med vänner och arbetskollegor, idrott, meditation, promenader, och att säga ifrån när 

kraven ökar är några strategier de har för att hantera stress. Hälften av intervjupersonerna 

försöker framförallt att reducera stress genom att inte ta på sig för många åtaganden utan 

försöker säga ifrån i tid när de känner att kraven ökar på arbetet. Samtliga intervjupersoner 
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hanterar stress genom att skriva eller tänka ut ett tidschema, omvärdera vad som är viktigt att 

utföra just nu och vad som kan läggas åt sidan.  

”Jag försöker stanna upp under de mest stressiga perioderna i mitt liv och ta ett djupt andetag och 

försöka strukturera och värdera det som är viktigt och det som är mindre viktigt. Jag brukar försöka 

att ta på mig mindre åtaganden. Jag titta igenom arbetsrutiner, planerar min tid bättre och sortera 

vad som är viktigt just nu”. 

Hälften av intervjupersonerna använder sig även av emotionell hantering som de förklarar 

handlar om att i sina tankar gå igenom den stressfyllda situationen.  

”När tankarna börjar fara och jag känner mig orolig så frågar jag mig själv vad som egentligen är 

problemet. Analyserar om problemet är viktigt eller inte viktigt och hur jag ska hantera det”,  

”Man försöker att förklara för sig själv att situationen inte är så stressig som man tror och att om 

man bara stannar upp och tar en sak i taget och några djupa andetag så är det inte så farligt som 

man först trodde”  

Två av intervjupersonerna säger att samtal med vänner, arbetskollegor och sambo hjälper dem 

att hantera och lindra känslan av stress. Något som samtliga intervjupersoner nämner är att de 

försöker att koppla bort stressen som de fått under arbetstiden på sin fritid. Två av 

intervjupersonerna anser sig lyckas med detta medan resterande finner det svårt att koppla 

bort den stressen. Den intervjuperson som är förtidspensionerad beskriver den stress hon hade 

när hon arbetade som läkare. Hennes situation skiljer sig dock från de andras i och med att 

hon slutligen ständigt kände sig stressad och till slut drabbades av en depression.  

Diskussion 

Hur upplever kvinnliga läkare stress? 

De medverkande kvinnliga läkarnas intervjusvar visar att stress berör samtliga kvinnliga 

läkare i studien. I denna studie hamnade fokus främst på stress i arbetet. Detta kan dock ha sin 

påverkan i att intervjupersonerna innan intervjun fick information om att studiens syfte var att 

behandla kvinnliga läkares upplevelse av stress, vilket kan ha lett till att de automatiskt utgick 

från stressexponering på arbetsplatsen. Intervjusvaren går i linje med den tidigare forskningen 

som visar på att läkare har ett påfrestande och krävande arbete med känslomässiga 

påfrestningar och en förhöjd risk i att uppleva stressrelaterade symtom i arbetet 
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(Arbetsmiljöverket, 2001; Arnetz m.fl., 1986; Arnetz m.fl., 2002; Firth- Cozens., 1997; 

Fridner, m.fl., 2009; Theorell m.fl., 1988; Virtanen m.fl., 2008).  

Samtliga kvinnliga läkare beskriver att stressen påverkas av inre och yttre stressorer som går i 

linje med den tidigare forskningen (Währborg, 2009; Lundberg och Wentz, 2005). De 

beskriver att sociala stressorer (Jeding 1999; Lundberg och Wentz, 2005; Währborg, 2009) är 

centrala för deras upplevelse av stress. Den tidigare forskningen visar på att bland annat 

faktorer som tidspress, brist på kontroll och höga krav kan bidra till stress och ohälsa bland 

läkare (Arnetz m.fl., 1986; Virtanen m.fl., 2008). I min studie bekräftas dessa faktorer som 

bidragande till de kvinnliga läkarnas upplevelse av stress.  

De kvinnliga läkarna i studien beskriver kognitiva stressorer (Währborg, 2009) där yttre och 

inre kognitiva uppfattningar om hur en kvinnlig läkare ska vara har en inverkan på deras 

upplevelse av stress, detta för att det resulterar i att de ofta har höga krav på att vara ”duktig” i 

sin arbetsprofession. Hälften av de medverkande kvinnliga läkarna beskriver även en kognitiv 

dissonans mellan arbetslivet, familjen och värderingar kring hur de ska vara en bra mamma.  

De medverkande kvinnliga läkarna bekräftar den tidigare forskningen om att upplevelsen av 

stress påverkas av individens sårbarhet och känslighet för stress (af Klinteberg m.fl., 2004; 

Danielsson m.fl., 2012; Eklund m.fl., 2003; Währborg, 2009). 

Samtliga kvinnliga läkare upplever tidigare beskrivna psykiska och fysiska stressrelaterade 

symtom (Lundberg och Wentz, 2005: 112; Lundberg, 2003; Danielsson m.fl., 2012; 

Währborg, 2009), som exempelvis oro, känslan av brist på kontroll, sömnsvårigheter, 

nedstämdhet, huvudvärk, trötthet, magbesvär, spända axlar och ryggbesvär. En av 

intervjupersonerna har upplevt stressrelaterade sjukdomar där hon på grund av stress till slut 

drabbades av en depression, en process som presenterats och förklarats av Jeding (1999) och 

Lundberg och Wentz (2005). I och med att det allostatiska systemet överbelastades och aldrig 

fick återgå till sitt normala tillstånd fick aldrig kroppen tillfälle till vila och att återuppbyggas 

(Jeding 1999; Lundberg och Wentz, 2005: 34-35).  

Vilken inverkan har genus på de kvinnliga 

läkarnas upplevelse av stress och hur 

upprätthålls och skapas dessa? 

Hälften av de medverkande kvinnliga läkarna uppgav i början av intervjun att de inte 

upplevde att det fanns några skillnader rörande stress mellan manliga och kvinnliga läkare, 
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inte heller skillnader i omgivningens krav eller läkarens krav på sig själv ansågs synliga. 

Dock uppkom det under intervjuns gång att samtliga intervjupersoner ansåg att det i mer eller 

mindre grad fanns både skillnader och orättvisor. Detta kan ha att göra med fenomenet som 

Lindgren (1999) talar om där kvinnor med hög status ofta ser sig som jämställda mannen och 

därmed väljer att bortse från aspekter som tyder på underordning. Dock visade intervjusvaren 

senare att tankar om genus existerar.  

Samtliga intervjupersoner ger beskrivningar på genusperspektivets inverkan på deras 

upplevelse av stress. Hirdmans (2001) genusperspektiv kring genussystemet visar att mannen 

som normprimat har en bidragande orsak till de medverkande läkarnas upplevelse av stress.  

De kvinnliga läkarnas höga krav på sig själva och tankar om att de måste prestera mer än män 

visar att det finns tankar om skillnader mellan manliga läkares och kvinnliga läkares känsla av 

krav och prestation. Läkaryrket definieras utifrån en manlig norm (Risberg, 1998) där 

kvinnliga läkare värderas lägre än de manliga läkarna. De medverkande kvinnliga läkarna får 

en känsla av att de måste prestera mer för att vinna respekt till skillnad från de manliga 

läkarna. De måste därmed ”samla poäng” och bevisa sin medicinska kunskap och kompetens 

för att få känslan av auktoritet. Därmed måste de alltid vara noggranna, ha kontroll över 

situationen och alltid göra sitt yttersta i sitt arbete. De kvinnliga läkarna i intervjun betonade 

också att de ofta har svårare att säga ifrån när kraven blir för stora vilket kan bero på att de 

alltid vill prestera sitt bästa och visa att de har samma kompetens som de manliga läkarna.  

Det faktum att det beskrivs i intervjuerna att det händer att patienter förväntar sig en manlig 

läkare kan vara av värde utifrån teorin om mannen som normprimat. 

De kvinnliga läkarna belyser även att bemötandet och kraven från arbetskollegorna skiljer sig 

åt från hur de manliga läkarna bemöts. Om man utgår ifrån Hirdmans genussystem (2001) kan 

man dra slutsatser att särskiljandet från arbetskollegorna där mannens tid och arbete värderas 

högre än kvinnans befästs genom att mannen värderas högre än kvinnan, samt att viljan från 

andra medarbetare att utföra vissa sysslor är högre när de samarbetar med manliga läkare än 

kvinnliga. Det kan även förklaras genom särskiljandet av könen och de rådande 

genuskontrakten (Hirdman, 2001) där kvinnliga läkare förväntas att utföra mer 

arbetsrelaterade sysslor som anses som kvinnliga, vilket kan innefatta en del vård- och 

omsorgsrelaterade aktiviteter.  

Under intervjun framkom det från flera intervjupersoner att de manliga läkarna prioriterades 

av de manliga cheferna och därmed fick mer positiv feedback. Detta kan kopplas till teorin 
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om manlig homosocialitet (Lindgren, 1999), där män tenderar att medvetet eller omedvetet 

stödja de manliga läkarna för att behålla den överordnade rollen. I och med att de som grupp 

stödjer varandra får de kvinnliga läkarna svårare att nå auktoritet i sin profession.  

Den rådande feministiska kritiken av teorin kring könsrollernas betydelse (Conell, 2009:56; 

Hirdman, 2001) där man belyser att kvinnan aldrig kan ta av sig rollen som kvinna är även 

synlig i intervjuerna med de kvinnliga läkarna i studien.  Resultatet av intervjuerna visar på att 

de kvinnliga läkarna inte kommer ifrån rollen som både kvinna och läkare. Kvinnliga läkare 

har vissa skyldigheter men även rättigheter som de inte kan komma ifrån. De poängterar 

tydligt att de har ett ansvar över andra människor, vilket därmed kan leda till att de får svårt 

att säga nej när hjälp efterfrågas. Därmed får de svårt att avsäga sig rollen som läkare även på 

fritiden. De har alltid skyldigheter att ställa upp i rollen som läkare. De får aldrig koppla av 

mentalt från arbetet eftersom det även förföljer dem utanför arbetstiden. Hälften av 

intervjupersonerna berättar att de även har krav på sig som mamma, väninna och fru. Detta 

kan ha ett samband med att det genuskontrakt (Hirdman, 2001) som råder skapar 

föreställningar om hur en perfekt mamma, fru, väninna och kvinnlig läkaren ska vara. 

Hur försöker kvinnliga läkare hantera stress och 

ohälsa? 

Känsligheten för stress (af Klinteberg m.fl., 2004) kan ge förklaring på om läkare i samma 

situation inte väljer samma copingstrategi. Samtliga kvinnliga läkare som intervjuades 

använder sig av en problemfokuserad coping (Währborg, 2009; Nezu m.fl., 2003). Den 

problemfokuserade copingen är som tidigare nämnts aktiv där konkreta handlingar är i fokus. 

Detta innebär bland annat, för de kvinnliga läkarna, att ändra sitt arbetsschema och att säga 

ifrån när kraven ökar. På så vis ökar de sina resurser mot stressen på arbetet. De mobiliserar 

sig bland annat mot tidspressen, som de tidigare nämnt som deras primära definition av stress, 

genom att strukturera om sitt arbets- och tidsschema och prioritera de åtaganden och krav som 

för tillfället är viktigast. De mobiliserar sig även mot en del krav från omgivningen genom att 

säga ifrån och inte ta på sig för mycket. Genom att de framförallt använder sig av en 

problemfokuserad copingstrategi kan det innebära att de medverkande kvinnliga läkarna har 

en känsla av att de har möjlighet att förändra sin situation eftersom denna strategi används när 

individen anser sig ha den möjligheten (Nezu m.fl., 2003: 52). Dock så anser två av de 

kvinnliga läkarna att de inte kan komma undan sin upplevelse av stressen på arbetet trots att 

de använder sig av copingstrategier.  
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Hälften av de kvinnliga läkarna använder sig även av en emotionsfokuserad coping 

(Währborg, 2009; Nezu m.fl., 2003) där man använder sig av kognitiva tankemönster för att 

minska och omvärdera upplevelsen av en stressor. Detta är en möjlig strategi till den stress 

som de intervjuade kvinnliga läkarna ansåg sig ha svårt att påverka. Två av de kvinnliga 

läkarna hanterar även stressorer genom socialt stöd. De förklarade att de ofta pratar med 

vänner, andra arbetskollegor och sin sambo för att lindra känslan av stress.  

Resultatens bidrag till forskningen samt förslag 

till fortsatta studier 

Utifrån det empiriska material som jag införskaffat kan man se att genus har en bidragande 

effekt på de medverkande kvinnliga läkarnas upplevelse av stress. Stressens inverkan 

påverkas av genussystemet via genuskontrakten (Hirdman, 2001) som skapar hur vi ser på 

kvinnliga och manliga läkare och hur man förhåller sig till dem. Genussystemet skapar och 

reproducerar den manliga läkaren som norm, vilket leder till att de kvinnliga läkarna har 

högre krav på sig själva och omgivningen. Genussystemet och den manliga homosocialiteten 

gör det svårare för kvinnliga läkare att nå auktoritet, vilket leder till att de kvinnliga läkarna 

upplever att de måste prestera hårdare än männen. Min studie visar att de kvinnliga läkarnas 

stress påverkas av deras profession som kvinnliga läkare, både i och utanför arbetet.  

I fortsatta studier skulle det vara intressant att genom en kvantitativ studie undersöka vilka 

variabler som påverkar kvinnliga läkares stress i arbetet samt undersöka vilka preventiva 

åtgärder som krävs inom vårdorganisationen i Sverige idag för att förebygga stressrelaterad 

ohälsa hos kvinnliga läkare. Detta skulle kunna genomföras med en omfattande 

enkätundersökning för att få möjlighet att generalisera resultaten och eventuellt erhålla 

eventuella signifikanta orsakssamband. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Stress 

 Vad innebär stress för dig?  

 Vad har du för erfarenheter av stress? 

 Vad känner du dig stressad inför? 

Fysiska och psykiska symtom  

 Vilka fysiska eller psykiska konsekvenser brukar du få i relation till stress (om du får 

några)? 

Yttre och inre krav  

 Känner du att omgivningen har krav på dig? Som kvinnlig läkare? Vilka? Hur då?  

 Har du krav på dig själv som kvinnlig läkare? Vilka? Hur påverkar de dig? 

 Vad finns det för stress inom ditt yrke?  

Könsskillnader 

 Upplever du skillnader på arbetsplatsen mellan manliga och kvinnliga läkare.  

 Finns det skillnader på kvinnliga läkares och manliga läkares stress? Vilka?   

Hanteringsstrategier  

 Hur bemöter du din stress? Hur hanterar du stress generellt? Hur hanterar du stress på 

arbetet? 

 

 

 


