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Med det kvantitativa HOUPE-projektet som grund utfördes en kvalitativ
intervjustudie för att fördjupa sig på området självmordstankar och
självmordshandlingar bland läkare. Självmord är idag en av de vanligaste
dödsorsakerna i världen. Läkare är överrepresenterade när det gäller
självmord bland akademiker, speciellt kvinnliga läkare ligger i riskzonen.
Syftet med uppsatsen var att finna bakomliggande faktorer till självmord
bland läkare. Det använda materialet byggdes på semistrukturerade
djupintervjuer med fem läkare och det analyserades med hjälp av Grundad
teori. Bland annat tog läkarna upp tidspressen de upplever, trakasserier
eller förnedringar de har varit med om, självmordstankar. Även kraven och
pressen många av läkarna erfar. Hur arbetet påverkar deras privatliv. I
diskussionen användes krav-resursmodellen för att ge en överblick om hur
deras arbetsplats upplevs när det handlar om krav och resurser.
Kommunikationen mellan ledning och medarbetare tas upp.

Uppsatsarbetet ligger inom ramen för forskningsprojektet HOUPE – Health and Organization
among University hospital Physician in Europé (Fridner, Pingel & Hansen, 2006). Sedan
2005 föreligger omfattande kvantitativt material inom detta projekt. För att få en fördjupning
av dessa kvantitativa data, har en intervjuundersökning inom ett specificerat område,
självmordstankar och självmordshandlingar bland läkare, utförts.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken i industriländer bland män och den näst vanligaste
bland kvinnor. I utvecklingsländer är det en av de tio vanligaste dödsorsakerna. Varför väljer
människor ett sådant slut på sitt liv? Ca en miljon människor dör runt om i världen på grund
av självmord varje år vilket innebär 2700 om dagen. Förhållandet mellan självmord,
självmordsförsök och självmordstankar är 1:10:100, men är varierande mellan olika
åldersgrupper (NASP2 ).
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NASP - Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
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Figur 1: Statistik över de vanligaste dödsorsakerna (NASP)

Statistik visar dock att utförda självmord minskar i Sverige, och vad det beror på är osäkert.
Vissa forskare anser att det beror på att det idag finns bättre antidepressiva mediciner t.ex.
SSRI, ett selektivt s erotoninåterupptagshämmande preparat som lindrar depressioner. Den
tolkningen kan ifrågasättas om man jämför med andra länder där SSRI används och som har
lika hög utskrivningsstatistik som i Sverige. I länder som använder sig av SSRI har trenden
inte bryts, utan självmord ökar fortfarande (Rose, 2004).
Depression och hopplöshetskänslor ökar risken för självmord (Beck, Steer, Kovacs &
Garrison, 1985) och självmordstankar kan dyka upp i samband med dessa. En känd riskfaktor
är om en person har tankar på att ta sitt liv. Finns dessa tankar ökar risken för självmord
(Vandivort & Locke, 1979).
Uppsatsen handlar främst om självmordstankar, inte självmordsförsök, eftersom det på grund
utav sekretess är svårt att hitta personer som har försökt att begå självmord. Definitionen, som
kommer att användas i denna uppsats, på självmordstankar är att den som förutom att ha dessa
tankar tänker på konsekvenser av en sådan handling. Dessa tankar kan variera från att vara
mycket vaga och diffusa till att vara mycket påträngande med detaljerade fantasier och
ingående planerade.
Specifikt om självmord inom läkarkåren
I ett flertal studier har det framkommit att läkaryrket är en högriskgrupp. Självmord och
självmordstankar är vanligare bland läkare än andra akademiker. Självmordsrisken är
generellt högre bland män än kvinnor men inom läkarkåren gäller det omvända. Kvinnliga
läkare har en två- till tredubblad risk att begå självmord jämfört med den generella
populationen. Självmordsrisken bland kvinnliga läkare ligger mellan 2.5-5.7 och bland
manliga läkare 1.1-3.4 (Schernhammer & Colditz, 2004).
Internationell forskning har lyft fram flera olika orsaker till den förhöjda
självmordsfrekvensen bland läkare. Forskare misstänker att depression och andra psykiska
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sjukdomar är mer förekommande bland läkare än andra grupper (Hawton, Malmberg &
Simkin, 2004). Det har framkommit att läkare ofta bagatelliserar sina hälsoproblem och därför
inte söker den nödvändiga behandlingen som krävs för att bli bättre (Baldwin, Dodd & Wrate,
1997). Möjligheten till ”självmedicinering” är ett problem bland läkare. En läkares förståelse
för hur en medicin verkar och möjliga biverkningarna som k a n förekomma, kan vara en
bidragande faktor till att de medicinerar sig själva. En studie utförd i England och Wales
visade att överdosering av läkemedel, i självmordssyfte, var vanligare hos läkare än
befolkningen generellt (Hawton, Clements, Simkin & Malmberg, 2000). Stress och
utbrändhet är ett problem inom läkaryrket, speciellt bland kvinnliga läkare. Schernhammer
(2005) lyfter fram att det i läkaryrket kan förekomma en nedvärderande kvinnosyn och det
kan existera sexuella trakasserier som i sin tur kan leda till depression och självmordstankar.
Självmordstankar
I en undersökning om n orska läkarstudenter framkom en ingen skillnad i frekvens av
självmordstankar bland kvinnliga och manliga studenter (Tyssen, Vaglum, Grönvold &
Ekeberg, 2001). Vidare kom forskarna fram till att det var en stor andel studenter som hade
tänkt på att ta sitt liv men få hade försökt. Det var ingen skillnad mellan könen. Forskarna
ville undersöka om det var något i studenternas utbildning som gjorde att de tänkte på
självmord, eller om det inte var kopplat till utbildningen. Tyssen et al. (2001) kom fram till att
skillnader mellan läkarstudenter och befolkningen i övrigt förekom. Bland läkarstudenter hade
8.4 % livslång förekomst av självmordstankar och 4 % hade sådana tankar under det senaste
året. En annan studie har funnit att i befolkningen i övrigt är motsvarande siffrorna 2,6 %
respektive 1,5 % (Paykel, Myers, Lindenthal & Tanner, 1974).
Varför fler läkarstudenter tänkt på självmord än i befolkningen i övrigt, tror forskarna kan ha
berott på att läkarstudenter är mer villiga att berätta om sådana tankar, men även på att Tyssen
et al. (2001) och Paykels et al. (1974) undersökningsinstrument skilde sig åt. Tyssen et al. tror
att det är viktigt, att reflektera över vilka som sökte sig till läkaryrket. De fann en koppling
mellan arbetsförhållande och självmordstankar, närmare bestämt att avbrott i arbetet och
tidspress var de viktigaste orsakerna till självmordstankar (Tyssen et al., 2001). Vidare visade
deras forskning att personlighetsdraget sårbarhet (neurticism) i kombination med brist på
kontroll över arbetssituationen ökade risken för självmordstankar. De kom fram till att det var
möjligt att minska elevers stress genom att lära dem olika strategier att hantera stress på och
att utveckla ett preventivt program, designat för studenter med självmordstankar och/eller har
hög nivå av sårbarhet. Hade studenterna en stabil partner under slutet av studietiden, tydde
resultatet på att det skyddade mot självmordstankar. Psykiatrisk vård ansågs ytterst viktigt för
att klara av att hantera självmord (Tyssen et al., 2001).
Organisationsteorier/arbetsteorier
Det är vanligt med kommunikationsproblem i organisationer. Ofta beror det på att
kommunikationen mellan ledning och medarbetare är dålig. Det kan bero på att ledningen inte
lyssnar på sina medarbetare och inte informerar om vad som komma skall. Men det är inte
bara mellan ledning och medarbetare det kan finnas kommunikationsproblem, utan också
mellan kollegor. En definition på kommunikationsproblem är att ledare och medarbetare inte
får tillräcklig information och därför hämmas i sitt arbete (Jakobsen & Thorsvik, 2002).
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Ledarskap är en relation mellan medarbetare och ledning som innebär ömsesidig påverkan
(Eriksson, 2006). För att uppnå en god arbetsmiljö krävs att medarbetarna känner att de har
inflytande och kan påverka sitt arbete och sina arbetsuppgifter.
Sjukhusledningens uppgifter är bland annat att planera – bestämma vad som ska uppnås,
organisera – fördela mänskliga och materiella resurser i en genomtänkt kombination för att
genomföra planen. Vägleda – att förklara, uppmuntra och motivera sina medarbetare till att nå
det angivna målet och sist, men inte minst, kontroll – uppföljning av aktiviteter och
sammanläkning av resultat och mål men även korrigera kursen om så skulle behövas
(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). Detta är av vikt för att förstå vad som normalt
ingår i lednings ansvar.
Klara direktiv från ledningen får de anställda att rikta sin uppmärksamhet mot det som är av
vikt och välformulerade och etablerade mål ökar motivationen. Effektiviteten ökar när
uppmärksamheten dirigeras mot ett mål och ansträngningarna mobiliseras med en
motiverande strategi. Ett klart och grundat mål ökar motivationen och underlättar samarbetet.
Det kan även reducera den negativa tidspressen eftersom att det upphöjer förmågan till
kontroll. Samarbete och interaktion mellan de anställda har en positiv inverkan på
effektiviteten och arbetstillfredsställelsen och förhindrar att vissa bara ”glider med”.
Samarbetet kan också leda till att de anställdas upplevelse av tidspress minskas genom att de
känner stöd från sina medarbetare (Nordqvist, Hovmark & Zika-Viktorsson, 2004).
Krav-kontrollmodellen (Karasek, 1979, refererad i Demerouti, Bakker, de Jonge, Janssen &
Schaufeli, 2001) är en vanligt använd teori för att förklara stress på arbetet utifrån krav som
ställs och de möjligheter en anställd har till kontroll över sin arbetssituation.

Figur 2. Krav-kontrollmodellen

Kombinationen av höga krav och låg kontroll (diagonal A) ger psykologisk ansträngning
medan motsatsen, låga krav och hög kontroll (diagonal A), inte är psykologiskt påfrestande.
Om krav och kontroll båda är höga (diagonal B, aktiv) är arbetsmotivationen, inlärningen och
utvecklingen också det. Om motsatsen uppstår, låga krav och kontroll (diagonal B, passiv),
anses det vara ett passivt arbete där negativ inlärning uppstår; att man gradvis förlorar sitt
adekvata kunnande. Det finns dock kritik mot denna modell, det är väldigt få studier som
stödjer den aktiva och passiva delen av modellen (Demerouti et al., 2001). Men den används
fortfarande i undervisning.

5

Forskare i Holland har vidareutvecklat krav-kontrollmodellenà krav-resursmodellen för
forskning av utbrändhet (se figur 3). Denna modell utgår ifrån att när arbetskraven är höga
upplever anställda ökad utmattning men ingen minskning av engagemang. När det saknas
arbetsresurser (fysiska, psykologiska, sociala eller organisatoriska aspekter av arbetet), anser
forskarna att brist på engagemang ökar, men inte utmattningen. Om arbetet har höga krav och
begränsade resurser kan både utmattning och brist på engagemang uppstå vilket indikerar
utbrändhet som kan ligga på olika nivåer; låg, medium och hög (Demerouti et al., 2001).
Upplevelsen av utbrändhet reducerar den anställdes självförtroende och minskar
prestationsförmågan (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004).
Aspekten arbetsresurser vidgar krav-kontrollmodellen. JD-R modellen utvecklar de delar som
krav-kontrollmodellen missar (den aktiva/passiva dimensionen).

Figur 3. The job demands-resources model of burnout (JD-R model) (Demerouti, Bakker, Nachreiner
& Schaufeli, 2001)

Syfte
I HOUPE-projektet gjordes en enkätundersökning på ett universitetssjukhus där man gick ut
med en enkät till samtliga läkare som har varit anställda i mer än ett år. Svarsfrekvensen var
59,8 % (N=1092). 32,6 % av männen och 28 % av kvinnorna har någon gång tänkt tanken att
ta sitt liv, varav 10.2 % av männen och 13 % av kvinnorna har tänkt på att ta sitt liv de senaste
12 månaderna. Med dessa rätt alarmerande siffror var det av intresse att få reda på
anledningar bakom dessa siffror. Syftet med föreliggande uppsats var att finna bakomliggande
faktorerna till självmordstankar bland läkare.

Metod
Inom suicidforskningen är merparten av forskningen kvantitativ. Därför valdes, i samråd med
handledaren, att göra en kvalitativ studie via en uppföljning av redan insamlade kvantitativa
data inom HOUPE-projektet. Analysmetoden som valdes var Grundad teori vilken är en
analysmetod med målet är att komma fram till en så meningsfull struktur som möjligt genom
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kategorisering, sortering och tolkning. Detta görs genom att hela tiden jämföra nykodad data
under ett tema med tidigare kodad data under samma tema tills teoretisk mättnad3 uppstår
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Syftet med GT är att skapa en struktur som ger en meningsfull
bild och helhet över ett ämnesområde, grupp eller ett mer abstrakt fenomen (Langemar,
2006). Data samlades in via semistrukturerade djupintervjuer med öppna svar.
Deltagare
Handledaren, Ann Fridner, tog kontakt med olika kliniker och bad ansvariga där tillfråga
läkare om att delta i en intervjustudie. Ett e- mail sändes till dessa kliniker där det framgick att
informanter söktes till en c-uppsats som skulle handla om läkares arbetssituation. De läkare,
som var intresserade av att medverka, fick i sin tur sedan höra av sig till handledaren som
vidarebefordrade deras svar. Fyra kvinnor och en man i åldrarna 29-44 svarade, varav tre hade
familj med barn. En hade sambo och en läkare var ensamstående utan barn.
Datainsamling
I samråd med handledaren utformades en semistrukturerad intervjumall som skulle täcka in de
områden som var intressanta för uppsatsen. Intervjuerna utfördes på informanternas
arbetsplats eller i hemmet. De tog ca 30 minuter att genomföra och spelades in med hjälp av
en bandspelare och transkriberades ordagrant.
Etiska frågor
På grund av ämnets känslighet gick författaren, i samråd med handledaren, noga igenom
intervjumallen vid två tillfällen. Informanterna informerades om att intervjun utfördes under
sekretess och att de kunde avbryta när som helst om de så önskade. De informerades även om
att de inte behövde svara på frågor de kände sig obekväma inför. Informanterna var villiga att
få intervjun inspelad på band med syftet att intervjumaterialet kom till användning i
uppsatsen.
Analys
När intervjuerna analyserades användes i största möjliga mån Grundad teori (GT). Den första
intervjun analyserades som en övningsuppsats med hjälp av tematisk analys4 vilket ledde till
vissa små förändringar i intervjumallen. Samma intervju analyserades även en andra gång
med GT. Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet ordagrant och författaren
gjorde justeringar i intervjumallen där så behövdes
Allt material i intervjuerna sorterades in under olika teman. De teman som trädde fram var
arbetsliv, organisationsproblem, privatliv, könsskillnader5 , trakasserier, självmordstankar och
reaktioner på kollegors självmord, personlighetsdrag, problemhantering och avkoppling,
yrkesval, positivt med arbetet och personfakta. Sorteringen skedde på detta sätt för att
upptäcka eventuellt existerande kärnteman6 . Vidare analyserades texten tema för tema för att
se om det fanns intervjumaterial som skulle kunna tillhöra flera olika teman. Efter sorteringen
ströks några teman; avkoppling, personfakta, personlighetsdrag, yrkesval och positivt med
3
4
5
6

Inträffar när ytterligare analyser inte längre bidrar till att upptäcka något nytt om ett tema.
Enklare form av GT.
Senare omdöpt till genus då det inte handlar om fysiska skillnader.
Något som fanns genomgående i alla intervjuer och var av stor vikt.
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arbetet7 . I samråd med handledare ströks de för att de inte tillförde någon relevant information
till syftet med uppsatsen. Ett av de valda kärnteman blev organisationsproblem där man kunde
härleda vidare till nästa valda kärntema; krav (se Figur 4). Krav var något som genomgående
fanns i de flesta angivna teman. Det fick bilda ett eget tema i slutet av kodningen och kom att
betraktas som ett eget kärntema.
Sakta men säkert trädde ett mönster fram; från temat organisationsproblem kunde genus och
trakasserier/förnedring härledas och även dessa hade länkar mellan varandra. Dessa två
teman, tillsammans med privatliv, ledde fram till flera krav på läkaren. Dessa krav skulle
kunna leda till självmordstankar. Problemhantering och reaktion på kollegors självmord gick
inte att koppla ihop med de övriga kraven, men ansågs av författaren att vara av vikt då de
belyser två aspekter som det kanske inte pratas om läkare emellan.

Resultat
Organisationsproblem var något som alla fem informanterna tog upp. Analysen visade att
detta var ett av kärntemana, som den oberoende variabeln som delvis påverkade förekomsten
av trakasserier/förnedring och genus.
Kvinnliga läkare upplever inom sjukhusorganisationen en hög press att prestera, att vara
”duktiga flickor”. De kvinnliga läkarna uttalar att de hela tiden känner att de måste förbättra
sin prestation, att jobba utöver det vanliga för att ha en möjlighet att komma lika långt som
männen. Kvinnorna påpekar att deras insatser måste vara extra stora för att över huvudtaget
ha en chans att konkurrera.
”…för en ung manlig doktor är det ganska självklart att man tar plats och man
får auktoritet så fort man öppnar munnen men så är det inte för kvinnor och det
gör att man måste, kanske hela tiden, markera och man kanske måste visa lite
mer. Jag tror man känner att man inte har rätt att säga nej som kvinnlig doktor,
man har inte rätt att säga nej till arbetsuppgifter och man kanske tro att man
missar möjligheter om man gör det.”
Vid ett flertal tillfällen påpekade en läkare att hon ser mindre meriterade manliga läkare gå
om de kvinnliga läkarna i karriärstegen. Denna extra press, kan leda till utmattning. De läkare,
som har varit sjukskrivna för utbrändhet, har innan eller under sjukskrivningsperioden upplevt
att de inte vill leva längre. Efter sjukperioden har dessa tankar inte förkommit.
”…Men det är klart att man har tänkt att man, att jag orkar inte längre men att så
långt som att jag tänka att jag ska ta livet av mig, nä, eller jag tror att jag hade
det när jag var så där jätteutmattad, det var nästan 10 år sen. Att jag tänkte att
jag inte orkade mer och så vidare och om det ska fortsätta såhär liksom, då vill
jag inte vara med längre. Men jag lyckades ändå bromsa, jag lyckades ta mig till
en kollega och bli sjukskriven.”
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För definition av kvarvarande teman se bilaga A.
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De fyra kvinnliga informanterna har alla upplevt någon form av kränkning, trakassering eller
förnedring på grund av sitt kön, något den manliga informanten inte har upplevt. De har fått
höra något som de upplever förnedrande, bara för att de är kvinnor.
”…Det var en ny kollega i en avgränsade specialitet, där jag också arbetare
delvis, som pratade ner till mig. Det är rätt obehagligt, att någon säger ”lilla
gumman..” med väldigt snäll röst. ”Men du förstår lilla gumman att det här kan
jag se du. Och så här ska det vara och därför ska du göra det här”. Och det är
oerhört obehagligt när man känner att den här personen kanske inte alls är så
kompetent som man känner sig själv och talar om för en vad man ska göra när
jag står för ansvaret för om det här blir gjort…”
Genus har en stark koppling till organisationsproblematiken i flera kvinnors beskrivningar av
utmattning i arbetet. En extra prestationspress upplevs av alla fyra kvinnliga informanterna.
När denna press leder till utmattning är den kopplad till krav. Deras kompetens och erfarenhet
tas inte tillvara av manliga kollegor och överordnade, vilket de uttrycker är en frustrerande
känsla. Att se mindre meriterande män gå om de kvinnliga läkarna är något som spär på deras
frustration.
”Jag kom hit som då dubbelspecialist, disputerad dubbelspecialist, med 12-13 år
med i min senare specialitet, 15 år totalt i specialitet, plus då AT, vad blir det
då…? 17 år som doktor! Och blir då jämförd med en kille som hade nio månaders
vikariat och en alldeles ny avhandling och blev tillsagd att jag var mindre
meriterad än han.”
De två teman, trakasserier/förnedring och genus, kan anses förklara krav som i sin tur kan
leda till självmordstankar. Kraven på läkarna kommer från flera olika håll; krav på sig själva,
från kollegor/överordnade, från patienter, på att prestera men också från privatlivet. Känslan
av att försumma sin familj är något samtliga läkare tog upp.
”…Jag tar med mig arbetet hem, jag tänker på arbetet och prioriterar en del
saker framför familjen och barn och så.”

Figur 4. Modell över intervjuteman
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Organisationsproblem
Något som var återkommande i intervjuerna med läkarna var de strukturproblem som
föreligger. Exempelvis framkom det att det finns ett missnöje över att möten läggs på
obekväma tider (sen kvällar och tidiga mornar) som försvårar ett familjeliv/socialt liv. Även
återkommande omorganiseringar gör att sjukhuspersonalen aldrig får uppleva arbetsro och det
är psykiskt slitsamt. Läkarna tycker att det är slöseri med tid, ekonomi och att det försämrar
sjukhuspersonalens arbetssituation. O morganisationerna blir heller inte utvärderade, om de
ens leder till en konstaterad förbättring.
Det anses att det är dålig kommunikation från ledningen. Läkarna anser att det saknas klara
och tydliga direktiv. Vissa av läkarna tycker att några av deras kollegor inte gör det de borde,
vilket fick dessa läkare att uttala att det blir deras ansvar att utföra uppgifterna.
”...det här är dina arbetsuppgifter, det här är prioriterat. För som det är nu blir
det ofta så att folk prioriterar bort rutinarbetet till förmån för forskningen.”
Läkarna uttrycker att de får dåligt med support från ledningen, att ledningen inte ser sin
personal som en tillgång som är värd att lyssna på. Deras förslag på förbättring tas inte på
allvar och att läkarna därför inte har någon möjlighet att förbättra sin arbetssituation. Läkarna
uppfattar en brist på långsiktiga mål och inget visat intresse för hur personalen mår, ett ”slitoch-släng”-budskap, som får dem att må dåligt. Det finns en rädsla för att uttrycka kritik
gentemot ledningen och organisationsstrukturen.
”… anser man och uttalar att alla människor är ersättningsbara, det är faktiskt
inte sant. Och med den uttalade fruktansvärda, dåliga personalpolitiken, så
egentligen borde vi säga upp oss allihopa…”
Något som alla fem informanterna tog upp var tidsbrist. Tid anses alltid vara en bristvara. Att
läkarna själva inte får bestämma hur mycket tid de ska lägga på olika arbetsuppgifter och att
det alltid finns saker som prioriteras bort, vilket ibland innebär familjen och det sociala livet.
Något som följer med tidsbristen är känslan av att inte ha kontroll över arbetssituationen.
Det finns en upplevelse av att det är svårt att avancera som kvinnlig läkare, att de blir orättvist
behandlade i jämförelse med sina manliga kollegor. Som kvinna slår man i ett glastak där
mindre meriterande manliga kollegor går förbi till högre positioner. Om kvinnliga läkare
skulle försöka förbättra sin situation, t.ex. anmäla sjukhuset med hjälp av jämställdhetslagen,
känner de att detta skulle slå tillbaka mot dem själva och då försämra deras arbetssituation
ytterligare.
Om behov av psykisk hjälp skulle uppstå kan läkare få gå till en psykolog tre gånger, därefter
måste de bekosta besöken själva. Det finns en önskan om att det ska finnas någon på
sjukhuset, t.ex. en kurator, som läkare ska ha möjlighet att tala med vid behov.
Många av läkares kollegor går på vikariat och får inte något besked om de får en fast
anställning, vilket upplevs frustrerande.
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Trakasserier/förnedring
De fyra kvinnliga läkarna har alla varit med om en eller flera upplevelser där de har sett sig
kränkta, förnedrade eller trakasserade. Det har hänt att det har förekommit nedvärderande
diskussioner, där kollegor förhöll sig på ett nedvärderande sätt. Det har även hänt att chefer
skäller ut läkare när de inte ville utföra vissa arbetsuppgifter som de kände att de inte kunde
stå till svars för.
”Jag var med om en (specialist) sjuksköterska som knuffade mig rakt in i väggen
för att jag inte… Hon ringde på mig och jag var med en annan akut dålig patient
och jag bedömde inte situationen som sådan att den var så brådskande men min
bedömning, min medicinska bedömning, den var tydligen inte adekvat enligt
henne utan hon, utan det var hon som tyckte att hennes bedömning var, hade
företräde trots att jag hade ansvaret.”
Det finns även tillfällen då en av de kvinnliga läkarna har fått kommentarer från sin chef som
hon anser är anstötliga. Hon förklarar det som ”gubbsjukekommentarer”.
De kvinnliga läkarna har varit med om trakasserier från patienter i forma av hot i fall de inte
gör som patienterna begär.
En läkare har varit med om något som hon anser vara av sexuell karaktär.
”Ja, det var en kollega som faktiskt klappade till mig i rumpan, och han blev lika
chockad som jag när han hade gjort det så det blev liksom så… Men det var en
väldigt konstig känsla. Han bad om ursäkt direkt och jag tror han liksom
uppfattade att det var väldigt märkligt gjort men ja, visst… Vad ska man säga?
Jag har tänkt på det efter också, jag blev riktigt störd över det.”
Den manliga läkaren har inte varit med om något som han har upplevt som kränkande,
förnedrande eller trakasserande.
Genus
En kvinnlig läkare anser att skillnader mellan kvinnors och mäns villkor redan börjar under
utbildningen. De manliga läkarstudenterna tar plats och får auktoritet automatiskt från början.
De kvinnliga läkarstudenterna däremot måste hela tiden kämpa och anstränga sig lite extra.
De kvinnliga studenterna bromsar sig själva, kanske på grund av prestationsångest, fast de i
själva verket är duktiga och strukturerade.
Att kvinnan tar mer ansvar hemma anser de flesta. Många manliga läkare har en hustru
hemma som tar hand om hemmet. De kvinnliga läkarna kanske saknar detta stödet.
Det finns en uppfattning att de manliga läkarna kan göra det de vill och göra det som de
tycker är roligt, samtidigt som de kvinnliga läkarna gör det de blir ålagda att göra. Det finns
en norm om hur kvinnor ska bete sig för att bli accepterade; utföra de uppgifter som man blir
tillsagd att göra, inte begära något utöver det som man blir tilldelad utav någon annan, lyssna
och göra som alla andra säger. Om en kvinnlig läkare talar klarspråk och är rak, är hon tuff
och bitchig. Om en man däremot är rak, blir han inte ifrågasatt. Manliga läkare får högre
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tjänster, även om det finns kvinnliga sökande med fler år av erfarenhet och fler
specialistutbildningar. Läkarna gav exempel på hur personalen ifrågasätter, eller till och med
motsätter sig en kvinnlig läkares beslut, och det är inget ovanligt att kvinnliga läkare blir
tagna för sjuksköterskor. Det har hänt att deras förslag och kunskap inte tas på allvar av de
manliga kollegorna,
även
om kvinnorna är de som besitter den specifika
specialistutbildningen.
Så länge de kvinnliga läkarna är unga får de vara med på allt och blir skämtade (sexuella
anspelningar) och gullade med. När de blir äldre och kunnigare utgör de ett hot och manliga
kollegor tar avstånd.
”… de tar verkligen avstånd från en. Det kan man då fixa lite grann, vilket är
gräsligt, genom att killa dem lite under hakan ”åh vad fantastiskt bra det här
blev, otroligt, nej det var snyggt”. Och så måste man göra det då på något slags
till hälften övertygande sätt, det är så svårt när man är ironisk.”
Det gavs exempel på hur ledningen skulle kunna komma tillrätta med några av skillnaderna,
exempelvis att avidentifiera ansökningshandlingar. Eller att som i England där en kommitté
tillsätter de nya tjänsterna, istället för som i Sverige där gruppen själv bestämmer vem som
ska få de lediga tjänsterna. Att gruppen själv tillsätter tjänsterna leder till homogenitet, istället
för heterogenitet som skulle generera nya idéer och andra sätt att utföra arbetsuppgifter på.
Privatliv
Alla uppfattar att arbetet påverkar deras privatliv på något sätt, de flesta tycker att arbetet har
en negativ inverkan och att det tar över. Därför uttrycker läkarna att de känner att de borde
vara hemma istället för att arbeta, men istället händer det att familjen och det sociala livet blir
en andraprioritering. Jourarbete påverkar också privatlivet då det är på obekväma tider och
kräver ständig tillgänglighet. En läkare tycker dock att arbetet påverkas av privatlivet, att det
som görs på arbetet varken blir ”hackat eller malet”. Väl hemma släpper läkaren alla tankar på
arbete.
Övergripande krav
Under bearbetningen av intervjuerna började kravtemat smyga sig på. Det är något som finns i
alla teman bortsett från problemhantering och reaktioner på kollegors självmord.
Som redan nämnts upplever läkarna en väldigt pressad tidssituation, speciellt vid jourer. De
flesta har ändå valt att forska vid sidan av vilket ökar deras tidspress. Läkarna uttrycker att de
känner press från sina överordnade. De k a n inte säga nej till att utföra arbete som de
egentligen uttalar att de inte hinner med eller kan stå för att utföra. Denna press går ut över
läkarnas privatliv då det blir övertid och mindre tid för familjen. Läkarna menar att de inte
alltid själva får bestämma när något är ”goodenough” och att det är något som deras
överordnade bestämmer. Några tog upp att det ställs helt andra krav på en kvinnlig läkare från
kollegor, överordnade och patienter. Det ökar pressen på att inte våga tacka nej till
arbetsuppgifter och ökar rädslan att kanske missa en möjlighet till avancering.
Ibland anser läkarna att det ställs orimliga krav från patienter och anhöriga. Dessa lägger
gärna sina problem på läkaren och sedan är det upp till läkaren att ta hand om problemet.
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I intervjun uttrycker läkarna krav på sig själva. Många gånger uttrycker läkarna krav från sig
själva. När patienter skrivs ut för tidigt blir uppföljningen osäker och de känner då press att
kontrollera allt en extra gång för att vara på den säkra sidan. Ett prestationskrav kommer fram
i att vilja visa att man verkligen kan vara bättre än vad andra förväntar sig av en, och att man
hela tiden kan bli bättre. Läkarna uttrycker även en känsla om att andra inte tycker att de är
tillräckligt intellektuell, inte utför sitt arbete korrekt, gör tillräckligt djupa analyser eller inte
kan tillräckligt inom sin specialitet osv.
Självmordstankar
De fem intervjuade läkarna har någon gång i sitt liv tänkt på självmord. Tre av dem i tonåren
på grund av personliga kriser. De anser att självmordstankar är en rätt naturlig del i att växa
upp. I vuxen ålder har tre av de fem läkarna tänkt på självmord, varav en har tänkt på
självmord de senaste 12 månaderna. De två övriga läkarna som tänkt på självmord i vuxen
ålder hade dessa tankar i samband med sjukskrivning på grund av utbrändhet.
”… jag tyckte det var så självklart att det (självmord) har man funderat på.”
Det tankarna har många gånger kretsat kring vad konsekvenserna skulle bli på lång och kort
sikt, ifall de hade begått självmord.
Reaktion på kollegors självmord
Vid frågor om kollegors självmord nämndes ord som fruktansvärt, beklagligt, oerhört tragiskt
och chock. Fyra av de fem läkarna har haft en nära eller en bekantlig relation till någon/några
som har begått självmord. En reaktion på självmorden har varit att de har jämfört sin egen
situation med läkaren som begick självmordet och då har hittat väldiga likheter mellan deras
båda arbetssituationer. En undran över hur det kunde gå så illa och frågan var stödet från
kollegorna har funnits ställdes. Självmord är inget som händer över en natt utan att det finns
en startsträcka och läkarna uppfattade det som bisarrt att kollegor och ledning har handskats
med detta på ett så tafatt sätt. De tycker att det är beklagligt och oerhört tragiskt att man inte
kan se en annan utväg än självmord. En stark känsla av förlust, både personlig och för
samhället.
”Reaktionen är att man blir galen därför att, samtidigt, jag menar,
toppenmänniskor, fantastiskt duktiga människor, trevliga, känsliga, glada, eller
glada var de ju uppenbarligen inte, och det är liksom en förlust.”
Problemhantering
För att handskas med svåra sociala och/eller emotionella situationer, både inom arbetet och
privat, pratar alla med någon. Det kan vara kollegor, vänner, familj, utbildade yrkespersoner
(kurator, psykologer och psykiatriker).
”Jag har ju personligen två, en psykiatriker och en psykolog som jag går till
kontinuerligt och tänker aldrig någonsin släppa dem, aldrig någonsin… … Utan
dem hade jag inte varit arbetsförd, inte en chans.”
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Diskussion
Syftet med uppsatsen var att finna bakomliggande faktorer till självmordstankar bland läkare.
Problem i organisationen upplevs speciellt av de kvinnliga läkarna. Dessa har samband med
jämställdhetsproblematik, trakasserier/förnedring och krav i arbetet. Dessa krav kan utmynna
i självmordstankar och ev. även självmord.
I Tyssens et al. (2001) undersökning bland norska studenter framkom det att det inte är någon
skillnad i självmordstankar mellan könen under studietiden. Detta tyder på att det är något i
läkarnas arbetsmiljö som gör att självmordsrisken är högre bland kvinnliga än manliga läkare.
Kontroll var det enda personlighetsdrag som oberoende hade en länk till självmordstankar.
Brist på kontroll i arbetet togs upp av några av informanterna i denna undersökning.
I motsatts till vad tidigare forskning framhållit om läkares ovilja att prata om sina
hälsoproblem och bagatellisera dem (Baldwin et al., 1997) är de fem intervjuade läkarna inte
ovilliga att tala om sina problem. Två av dessa har sökt professionell hjälp, och de blev då
sjukskrivna för utbrändhet, medan de tre andra läkarna talar med familj och vänner om de har
något som tynger dom.
Resultatet visar en tydlig bild av en mansdominerade arbetsplats. Precis som Schernhammer
(2005) lyfter fram, att det förekommer en nedvärderande kvinnosyn, påpekar kvinnliga
informanter att deras kompetens och erfarenhet inte tas på allvar och att deras beslut är något
som måste få betänkas och ifrågasättas. Att de hela tiden måste jobba lite extra för att synas
och få samma möjligheter som deras manliga kollegor. Alla de fyra kvinnliga informanterna
har upplevt något det tycker är trakasserande/förnedrande. Två av dessa har varit sjukskrivna
för utbrändhet och i ett fall var en av anledningarna till utbrändheten just trakasserier. En sida
av utbrändhet kan vara depression och hopplöshetskänslor som ökar risken för självmord. Den
gång dessa två kvinnor var sjukskrivna för utbrändhet, var också den enda gång de hade haft
självmordstankar.
Sjukhusmiljön är en komplex miljö där många med olika utbildningar och specialiteter ryms i
samma byggnad. Ju mer specialiserade människor är i en organisation med hänsyn till
arbetsuppgifter, arbetsfördelningar och kompetenser, och ju fler organiserande enheter det
finns, ju svårare blir det att kommunicera och samordna arbetet. Då kommer det att krävs mer
komplexa organisationer (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005).
Kommunikationsproblemen mellan ledning och medarbetare togs upp av ett flertal av
informanterna. Som Jakobsen och Thorsvik (2002) har skrivit kan dålig kommunikation bero
på att ledningen inte lyssnar på sina medarbetare. Just att ledningen faktiskt inte lyssnar togs
upp under intervjuerna som ett tyngande problem som får informanterna att må dåligt. De
känner att de inte har någon möjlighet att påverka sin arbetssituation nämnvärt. Vidare togs
även brist på information upp och att läkarna inte vet vad som krävs av dem. Detta upplevs
som osäkert och ökar pressen att utföra mer arbete än vad som egentligen krävs. De finns en
brist på stöd från ledningen, att ledningen förmedlar att läkare är utbytbara. Detta kan stödjas
via HOUPE- undersökningen där ca 50 % av läkarna ansåg att ledningen ganska sällan till
mycket sällan eller aldrig är intresserad av personalens hälsa och välbefinnande (Fridner et
al., 2006). Det är något som får läkarna att må sämre, både socialt och psykiskt (Ericsson,
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2006). En känsla av att ledningen inte utför det arbete som de ska göra uppstår, då det är en
del av ledningens arbete är att informera och motivera sina medarbetare för att de ska kunna
nå de utsatta målen (Abraham & Aarum Andersen, 2005). Om ledningen bidrar med klara
direktiv kommer detta öka medarbetarnas motivation. Om läkarna skulle få en klar bild över
vad som förväntas av dem och vad som är deras uppgifter kommer även deras effektivitet öka.
Detta skulle även kunna minska läkarnas upplevda tidspress eftersom det ökar läkarnas
förmåga till kontroll över sitt arbete och sina handlingar. Vissa av kvinnorna upplever att
somliga kollegor ibland kan få fokusera på det de tycker är roligt. Detta därför att de ”snälla
flickorna” kommer att göra det som är ålagt dem, vilket gör att vissa kollegor bara kan ”glida
med”. Detta tyder på en brist i samarbete och interaktion mellan kollegorna (Nordqvist et al.,
2004).
Krav-resursmodellen (Demerouti et al., 2001) kan till viss del tillämpas i denna studie.
Studien genomfördes inte med krav-resursmodellen som bakgrund till frågorna och den har
tillkommit som ett verktyg i efterhand då svaren ändå kan kopplas till vissa delar av modellen.
Nästan alla variabler som forskarna har tagit upp i sin modell kan hittas i intervjumaterialet,
bortsett från fysisk arbetsmiljö s o m är e n v ariabel i kravdelen i modellen. Den fysiska
arbetsbelastningen (physical workload) anses vara tung för kvinnorna, inte i själva arbetet
utan tillsammans med ett övergripande ansvar för hemmet. Tidspress (time pressure) var
något som alla fem läkarna tog upp och alla led av, i olika stor omfattning. De anser att många
gånger är det inte de som bestämmer hur mycket tid som ska läggas på de olika
arbetsuppgifterna vilket ibland ger dem en känsla av att de inte har utfört sitt arbete till fullo.
Det innebär att de kanske känner sig missnöjda med utförandet av sina arbetsuppgifter. Någon
tog upp att det alltid finns saker de prioriterar bort, vilket ibland innebär familjen. Även detta
ökar deras känsla av tidspress och krav. Sedan har de flesta av informanterna valt att forska
vid sidan av sitt vanliga arbete och det ökar tidspressen ytterligare. Mottagarkontakt (recipient
contact) upplevs ibland, att patienter ville att de skulle bli ”fixade” men även från chefer eller
kollegor som kräver mer än vad de kan vara villiga att ge och detta ökar kraven från arbetet.
Skiftarbete (shift work) förekommer i form av jourtider. De kan när som helst behöva rycka in
vilket försvårare deras familjeliv och ökar kraven både från arbete och privatliv.
Vidare till resursdelen i modellen; feedback (återkoppling från överordnade på något som
medarbetaren har utfört) anses vara ok, vilket de får i form av utvecklingssamtal och de har en
utbildningsplan där de ser över vilka delar som saknas. Ingen tog upp något om daglig
feedback från överordnade, vilket kan bero på att jag inte frågade specifikt om det. Belöning
(rewards) var något som inte togs upp alls, vilket kan tyda på att det inte händer att de får
belöningar speciellt ofta. Detta kan kopplas till tidigare forskning i HOUPE där ca 55 % av
deltagarna anser att de mer sällan eller mycket sällan eller aldrig får belöning för sitt arbete
(Fridner et al., 2006). Arbetskontroll (job control) sa några av informanterna att de saknar. Att
de inte helt får bestämma över sitt arbete eller när arbetet är tillräckligt väl utfört. Andra av
informanterna anser att de har stor frihetsgrad och har bra möjligheter att påverka och själv få
bestämma vilka uppgifter de ska utföra. Även deras egen forskning togs upp vid intervjuerna,
att den delen av arbetet är där de känner att de har mest kontroll över sin arbetssituation.
Deltagande (participation) togs upp som en av de största bristerna, från några av de kvinnliga
informanterna. De känner att de inte får vara med och bestämma och att överordnade och
ledning inte lyssnar till dem. Även detta stöds genom resultatet som framkom genom
HOUPE- undersökningen (Fridner et al., 2006). Arbetssäkerhet (job security) var inget som
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togs upp av informanterna själva. Däremot att vissa av deras medarbetare inte har fått fast
anställning och att medarbetarna känner ett hot mot sin arbetssäkerhet, var ett förhållande som
skulle kunna försämra även informanternas arbetssituation genom försämrat arbetsklimat. De
kvinnliga läkarnas möjlighet att avancera kan vara till en viss del hotad då de känner att de
slår i ”ett glastak” och ser mindre meriterade män gå om dem i karriären. En läkare är rädd för
att säga att det kanske finns problem på arbetsplatsen, i rädsla för att bli av med sitt arbete då
detta hände en kollega. Stöd från överordnade (supervisor support) verkar saknas. Att
ledningen har uttryckt att alla är utbytbara tyder på ett litet stöd från de överordnade. De
förslag de kommer med tas inte på allvar och kommunikationen uppifrån fungerar inte på ett
önskvärt sätt. De manliga läkarna blir betydligt mindre ifrågasatta i deras beslut än vad de
kvinnliga läkarna uppfattar att deras beslut blir. De anser att deras kompetens och erfarenhet
inte uppskattas så som den borde, bara för att de är kvinnor.
När materialet sätts in i JD-R modellen framkommer många krav som Demerouti et al. (2001)
anser kan leda till utmattning (exhaustion). Det verkar som att det finns vissa resurser som är
tillfredsställande, medan andra saknas. Feedback verkar tillfredsställt, även arbetssäkerhet.
Däremot verkar det som att de övriga fyra resurserna är dåligt tillfredsställda. Det finns då en
risk att brist på engagemang kan uppstå. Om både utmattning och brist på engagemang
uppstår inom samma person finns det en risk för utbrända. Denna utbrändhet kan senare leda
till att personen får självmordstankar.
De kvinnliga informanterna upplever mer krav än den manlige och detta kan ha medfört fler
krav i resultatet än vad det skulle ha gjort om fler män hade blivit intervjuade. Resultatet
stämmer överens med den kvantitativa studien HOUPE (Fridner et al., 2006).
En brist i denna undersökning är att fler intervjuer inte genomfördes, då speciellt manliga
informanter kanske hade gett en annan bild av arbetssituationen.
Författaren uppfattar att resultatet från intervjustudien kan överföras t ill den kvinnliga
populationen inom läkarkåren, däremot inte den manliga eftersom det bara genomfördes en
intervju med en manlig läkare. De tre kvinnliga informanterna som var nära i ålder tog upp
samma företeelser, i stort, medan den yngre kvinnliga informanten skiljde sig något åt. Vad
detta kan bero på bör studeras vidare t.ex. att de inte har lika lång arbetslivserfarenhet och inte
hunnit bilda familj etc. De aspekter som har lyfts fram (genus, trakasserier/förnedring,
självmord och privatliv) har alla undersökts kvantitativt i HOUPE-projektet. Varför läkaryrket
är i större risk för självmord än andra yrken har inte tydligt framkommit i intervjustudien.
Med det som har framkommit i intervjustudien har sjukhusledningen en möjlighet att
förtydliga sin roll och arbeta förebyggande för att minska de problem som läkarna har gett
e x e m p e l p å . Författarens å s i k t
är
att
om
man
kommer tillrätta med
organisationsproblematiken så förbättras även jämställdheten och risken f ö r
trakassering/förnedring minskar vilket i sin tur kan minska självmordstankar och
självmordförsök.
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Bilaga A
Definition teman
Organisationsproblem: Problem som läkaren tycker sig stöta på inom organisationen, som
försvårar arbetet på något sätt.
Privatliv: Livet utanför arbetsplatsen.
Genus: Skillnader som läkaren tycker sig finna mellan kvinnor och män, både i privatlivet och
i arbetslivet.
Trakasserier/förnedring: Obehagliga situationer, deras individuella bedömning, som uppstår i
läkarens kontakt med andra anställda och patienter och deras anhöriga.
Självmordstankar: Tankar som kan kretsa kring att ta sitt eget liv, men även konsekvenserna
av att ta sitt eget liv
Reaktion på självmord bland kollegor: Hur läkaren har reagerat på kollegor som har tagit
självmord.
Problemhantering: hur läkaren gör när ett problem uppstår, emotionellt/socialt.
Avkoppling: Strategi för att koppla bort arbetet.
Krav: något som finns inom nästan alla områden, arbetslivet, privatlivet, från sig själv, andra
osv.
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Bilaga B

Intervjumall
Ålder?
Hur många års arbetslivserfarenhet har du?
Om specielistutbildning, vilken?
Civilstatus/familjesituation
Upplever du att du har möjlighet att kunna påverka din arbetsbelastning, tempo/arbetstakt?
· Hur många timmar arbetar du i genomsnitt under en normalvecka?
· Anser du att du har gott om tid/ont om tid?
Kan du påverka vilka arbetsuppgifter du får?
Vad anser du om det utrymme som ges till dina olika arbetsuppgifter?
Finns det moment i ditt arbete som du anser dig inte kunna utföra till din egen belåtenhet?
I den situation du är:
· Hur uppfattar du din arbetssituation?
· Vad är det bästa?
· Finns det något i arbetet som du skulle vilja förändra?
· Vad?
Valde du rätt yrke? Ja/Nej
Ser du någon skillnad mellan kvinnliga respektive manliga läkares arbetssituation?
· Om så, ge konkreta exempel
Kan du koppla av arbetet när du kommer hem?
· Hur gör du då?
Hur ser du på förhållandet mellan:
· Familj/socialt liv vs. arbetet
· I ditt arbete, överensstämmer då de förväntningar du har på dig själv och
förväntningar andra har på dig?
13,2 % av manliga läkare och 14,4 % av kvinnliga läkare har i HOUPE-studien svarat att de
varit utsatta för förnedrande upplevelser eller trakasserier på sin arbetsplats under de senaste
sex månaderna. Gäller det dig?
· Om ja, kan du beskriva den upplevelsen.
30,3 % av kvinnliga och manliga läkare har haft självmordstankar någon gång i livet. Har du
också haft det? Ja/Nej
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10,2 % av manliga läkare och 13 % av kvinnliga läkare har haft sådana tankar de senaste 12
månaderna. Gäller det dig?
· Om ja, kan du berätta om detta? Ja/Nej
· Om ja, vad tänkte du då?
· Har du tänkte på vilken metod du skulle använda?
· Hade du det innan du började studera till läkare?
Har du haft någon kollega som har begått, eller försökt att begå, självmord?
· Vilken var din reaktion?
Om du som läkare befinner sig i en svår emotionell eller social situation, vad tänker/gör du
då?
Känner du några fler som du tror skulle vara intresserad av att bli intervjuade?
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