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LÄKARE 

 
Mari Eneroth 

 
   Självmord och självmordstankar förekommer i högre utsträckning 

bland läkare än i andra yrkesgrupper. Sociala relationer är enligt 
studier viktigare för kvinnor än för män i utvecklingen av depression. 
Studien syftar till att undersöka om de inkluderade 
arbetsmiljövariablerna, vilka behandlar sociala relationer, är viktigare i 
kopplingen till självmordstankar för kvinnor än för män. Samt att 
undersöka vilka av arbetsmiljövariablerna som bäst förklarar 
självmordstankar. Tre arbetsmiljövariabler skiljde sig signifikant eller 
nära signifikant mellan män och kvinnor. Dessa var att inte ha någon 
eller en organisation som tillvaratar ens intressen, att inte uppmuntras 
att tänka ut sätt att förbättra arbetsplatsen, samt nära signifikant; att 
inte uppmuntras att delta i fattande av viktiga beslut. De variabler som 
bäst förklarade självmordstankar för kvinnor var att inte ha någon eller 
en organisation som tillvaratar ens intresse, ej regelbundna möten, 
trakasserier, och att motstridiga krav ställs från en eller flera personer. 
Motsvarande för män var att inte uppmuntras att delta i fattande av 
viktiga beslut.   

 
  

Självmord och självmordstankar är vanligare bland läkare än bland människor i andra 
yrkesgrupper (Agerbo, Gunnell, Bonde, Mortensen, & Nordentoft, 2007). Detta gäller 
enligt flera studier speciellt för kvinnliga läkare. En metaanalys av 25 studier pekar på 
att självmordsfrekvensen hos manliga läkare är 40 procent högre än genomsnittet för 
män i allmänhet, medan självmordsfrekvensen hos kvinnliga läkare är hela 130 procent 
högre än för kvinnor i allmänhet (Schernhammer & Colditz, 2004). I en norsk studie 
rapporterade kvinnliga läkare signifikant mer självmordstankar och självmordsförsök 
än vad deras manliga kollegor gjorde. Av kvinnorna hade 6,8 procent mer än en gång 
haft allvarliga tankar på att ta sitt liv, för männen var motsvarande siffra 4,1 procent 
(Hem, 2000).  
 
I studier på läkarstudenter där det inte frågats om självmordstankar, utan om andra 
aspekter av psykiskt välmående, pekar resultatet i samma riktning (Blanch et al., 2008; 
Kjeldstadli et al., 2006; Richman & Flaherty, 1990).  Den psykiska hälsan bland 
läkarstudenter är sämre än bland andra grupper och dessutom är de kvinnliga 
läkarstudenternas psykiska hälsa sämre än de manliga läkarstudenternas psykiska hälsa 
(Kjeldstadli et al., 2006). Kvinnliga läkarstudenter har sämre självförtroende (Blanch et 
al., 2008) och mer ångest än manliga (Richman & Flaherty, 1990). Detta är något som 
kan ligga till grund för varför kvinnliga läkare rapporterar mer självmordstankar än vad 
manliga läkare gör. 
 
Något som skulle kunna förklara dessa könsskillnader psykisk hälsa, och närmare 
bestämt självmordstankar, är skilda arbetsvillkor. Självmordstankar har i en studie 
kopplats till olika arbetsmiljöfaktorer (Fridner et al., In press). Studien avsåg en 
jämförelse mellan kvinnliga läkare anställda vid universitetssjukhus i Sverige och 
Italien och visade att 13,7 % av de svenska läkarna och 14,3 % av de italienska läkarna 
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led av självmordstankar. Trakasserier på arbetet var den mest förklarande 
arbetsmiljövariabeln för de svenska läkarna och att vara tvungen att utföra uppgifter 
utan att ha tillräckliga resurser var den mest förklarande arbetsmiljövariabeln bland de 
italienska läkarna. Att ha regelbundna möten för att diskutera stressfulla situationer var 
skyddande mot självmordstankar både för de italienska och de svenska deltagarna. 
Sådana samband skulle kunna tänkas variera mellan manliga och kvinnliga läkare.     
 

      Socialt stöd 
En viktig dimension av arbetsmiljön är det sociala stöd som arbetsrollen erbjuder 
(Magnusson Hansson et al., 2009). Åtskilliga studier som behandlar depression har 
också undersökt sambandet mellan socialt stöd och psykisk hälsa och funnit att socialt 
stöd har samband med en bättre psykisk hälsa. Detta samband är särskilt starkt för 
kvinnor enligt vissa av dessa studier (Billings & Moos, 1982b; Elliot, 2001; Kendler, 
Myers & Prescott, 2005; Pretorius, 1996; Slavin & Rainer, 1990).  Andra studier har 
endast funnit små könsskillnader i sambandet mellan socialt stöd och depression 
(Haines, Beggs & Hurlbert, 2008). Bland de studier som tyder på att socialt stöd är 
viktigare för kvinnor än för män finns en longitudinell intervjustudie baserad på 1057 
tvillingpar med motsatt kön. Studien utgjordes av två intervjuvågor med 19 månaders 
mellanrum. Resultatet visade att socialt stöd var starkt kopplat till minskad risk för 
depression bland kvinnor, däremot var kopplingen svag och ej signifikant bland 
männen (Kendler et al., 2005). Resultatet av studien tyder därmed på att det finns 
viktiga könsskillnader i förloppet för utvecklingen av en depression (Kendler et al., 
2005). I samma riktning, d v s att socialt stöd kan ha större betydelse för kvinnors hälsa 
än för mäns hälsa pekar en studie om socialt stöd och depression som gjorts på 
skolungdomar. Korrelationen mellan socialt stöd och depression var signifikant 
starkare för flickor än för pojkar i studien (Slavin & Rainer 1990). Även Pretorius 
(1996) enkätstudie på universitetsstudenter visade att det fanns stora skillnader mellan 
män och kvinnor i effekterna av socialt stöd, då socialt stöd från vänner och familj var 
mer hälsobefrämjande för kvinnor än för män. Vissa typer av socialt stöd, närmare 
bestämt stöd av materiell natur (sk tangible support; att ta emot handgriplig hjälp) 
verkade för männen tvärtom ha en negativ effekt då det var korrelerat med höga nivåer 
av depression (Pretorius, 1996).  
 
Sociala relationer är en viktig komponent i det sociala stödet, men relationer som 
sådana leder inte i sig till bättre hälsa. Enligt Kawachi och Berkmans (2001) 
översiktsstudie är sambandet mer komplext då de stressfulla komponenterna i sociala 
interaktioner kan påverka det psykologiska välbefinnandet mer än vad de positiva 
komponenterna gör (Kawachi & Berkman, 2001). Vidare kan de stressfulla 
komponenterna vara mer påfrestande för kvinnor än män (Turner & Avison, 2003). Att 
kvinnor har fler känslomässigt intima relationer än vad män har kan göra att de i högre 
grad än männen, ”smittas” av stress då stressfulla händelser inträffar för personer i 
deras närhet (Belle, 1982, refererat i Kawachi & Berkman, 2001). Enligt teorin om 
olika sårbarhet har exponering för likartade stressorer i sociala sammanhang större 
konsekvenser för kvinnors än för mäns psykiska hälsa (Rieker and Bird, 2000, refererat 
i Elliot, 2001).  Det vill säga att kvinnor upplever svårigheter i relationer som mer 
stressande än vad män gör. Tillfredsställande relationer med arbetskollegor, och chefer 
som stödjer de anställda att delta i beslutsfrågor är kopplat till bättre psykisk och fysisk 
hälsa. Arbetsrelaterat social stöd är det sociala stöd som skyddar bäst mot 
arbetsrelaterad stress och ohälsa (La Rocco et al., 1980).  
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Longitudinella studier har visat att människor med själmordstankar i högre grad senare 
har begått självmordsförsök, d v s att självmordstankar är en riskfaktor för kommande 
självmordsförsök (Galfalvy, Oquendo, Mann, 2008; Mann et al., 2008). För att kunna 
sätta in åtgärder och därmed motverka självmordstankar hos läkare, i förlängningen 
även självmordsfrekvensen, är det angeläget att identifiera och kartlägga vilka faktorer 
som hänger samman med självmordstankar hos läkare. Detta bör göras med en 
medvetenhet om de skillnader hos män och kvinnor i vägen mot depression som kan 
förekomma. Viktiga samband riskerar annars förbli oupptäckta.     
 
De två frågeställningar vilka studien syftar till att besvara är: 
1. Är de inkluderade arbetsmiljövariablerna viktigare för kvinnliga läkare än för 
manliga i relation till självmordstankar? 
2. Vilka av de inkluderade arbetsmiljövariablerna har störst samband med 
självmordstankar hos kvinnliga respektive manliga läkare? 
  
 

Metod 
 

 Deltagare och procedur 
 Studien är baserad på tvärsnittsdata från HOUPE-projektet (Health and Organization 
among University Hospital Physicians) som är ett pågående longitudinellt 
forskningsprojekt.  Frågeformulär har via en nätbaserad portal fyllts i av läkare 
anställda på ett universitetssjukhus i en storstadsregion i Sverige år 2005 mellan den 
första juni och den sjunde september. Frågeformulären var skrivna på engelska. I maj 
2005 fick de läkare som valts ut för studien skriftlig och muntlig information om 
enkäten. HOUPE-projektet presenterades för läkarna som ett forskningsprogram som 
handlar om arbetsrelaterad hälsa, organisationskultur, karriärvägar och 
arbetsförhållanden på universitetssjukhus i flera Europeiska länder. De fick sedan ett 
brev som innehöll ett personligt lösenord och inloggningsinformation till den 
nätbaserade portalen. Även en pappersversion skickades till samtliga läkare. Fyra 
påminnelser skickades via e-post.  

 
 Material 
 Frågeformuläret tog 15-20 minuter att fylla i och innehöll totalt 116 frågor. Läkarna 
hade varit anställda minst 1 år. Inga ST-läkare (d v s läkare under 
specialiseringstjänstgöring) ingår i föreliggande studie. Svarsfrekvensen var 60.9 % 
(totalpopulation 1380), antalet respondenter var 841 varav 456 män (svarsfrekvens 
56,4%) och 385 kvinnor (svarsfrekvens 67,4%).  

 
 Frågorna som valdes ut rörde på olika sätt läkarnas sociala relationer eller svårigheter i 
sociala relationer. En av frågorna rör exempelvis trakasserier. Att bli utsatt för 
trakasserier är kanske den mest negativa konsekvensen av sociala relationer som kan 
förekomma. Positiva aspekter ur sociala relationer kan däremot frodas genom möten 
där upplevelser på jobbet kan diskuteras med kollegor, vilket är en annan av de 
inkluderade frågorna. Att kunna lita på att få uppbackning från chef och kollegor då 
svårigheter uppstår på jobbet är naturligtvis också en positiv sida av arbetsrelationerna. 
Uppmuntran från chefer att delta i fattandet av viktiga beslut, eller uppmuntran att 
förbättra arbetsplatsen innebär ett förtroende, och behandlar relationen mellan chef och 
anställd. De sociala relationerna på arbetsplatsen påverkas bl a även av hur 
konkurrensinriktad arbetsmiljön är, vilket tas upp i studien. En viktig del av de sociala 
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relationerna i arbetet för läkare sker i patientkontakten då läkaryrket består till stor del 
av just detta. Att inte ha tillräckliga resurser för en patient innebär exempelvis att 
relationen med patienten blir svårhanterad. Likaså blir patentkontakten komplicerad om 
läkaren anser sig tvingad att utföra uppgifter som står i konflikt med hans eller hennes 
personliga värderingar.  

 
  Frågorna var (fritt översatta från engelska): Har du blivit utsatt för trakasserier; 
Uppmuntras läkare att komma på sätt att förbättra arbetsplatsen; Ställs det 
motstridiga krav på dig från två eller flera personer; Blir du belönad för ett väl utfört 
arbete; Blir läkare väl omhändertagna i organisationen; Uppmuntras läkare att delta i 
fattandet av viktiga beslut; Står uppgifter som du måste utföra i ditt arbete i konflikt 
med dina personliga värderingar; Är det nödvändigt att demonstrera din kompetens 
för att få attraktiva uppgifter och projekt; Upplever du att du har någon eller en 
organisation som tar till vara dina intressen; samt Blir du tilldelad uppgifter utan att 
ha tillräckliga resurser för att utföra dem; Alla variabler utom trakasserier hade fem 
svarsalternativ från 1 (väldigt sällan eller aldrig) till 5 (väldigt ofta eller alltid). 
Trakasserier hade endast två svarsalternativ (ja eller nej). Ovanstående frågor hämtades 
från The General Nordic Questionnaire for Psychological and Social factors at work 
(QPS nordic) (Lindström et al., 2000), ett frågeformulär som behandlar de 
psykologiska och sociala faktorerna i arbetsmiljön. Från The Orientation of Social 
Support measure, ett mått som utvecklats för att utforska hur socialt stöd påverkar 
beteende och ohälsa (Nemes & Arendt, 2003) hämtades två frågor. Dessa var; Hur 
mycket kan du lita på din chef då svårigheter uppstår på arbetet samt Hur mycket kan 
du lita på dina kollegor då svårigheter uppstår på arbetet. Fem svarsalternativ fanns 
till dessa frågor från 1 (inte alls) till 5 (väldigt mycket). Från frågeformuläret “Fi 
meetings” togs frågan Förekommer regelbundna möten för att diskutera krävande 
upplevelser på arbetet (Aasland & Falkum, 1994). Den beroende variabeln 
självmordstankar mättes med frågan; Har du under de senaste tolv månaderna haft 
tankar på att ta ditt liv även om du egentligen inte skulle göra det. Denna fråga hade 
två svarsalternativ (ja eller nej). Frågan har tidigare använts i Questions about Suicidal 
Ideation and Attempted Suicide (Meehan et al., 1992). 

 
 QPS nordic är tidigare validerat och testat för reliabilitet. Den interna validiteten för 
skalorna hade en Cronbach´s alpha varierade mellan 0,60 och 0.88. Test-retest 
reliabiliteten varierade mellan 0,55 och 0,82 då intervallet mellan de två testtillfällena 
var fem till åtta veckor (Lindström et al., 2000). På samtliga inkluderade frågor i 
föreliggande studie uppmättes Cronbach´s alpha till 0.74. 

 
 Analysmetod 
 Sambandet mellan den beroende variabeln självmordstankar och arbetsmiljövariablerna 
har analyserats med bivariata och multipla logistiska regressioner. Logistiska 
regressioner används för att förutsäga närvaron hos en beroende variabel baserat på 
värdena hos olika oberoende variabler. I logistiska regressioner uppskattas för varje 
oberoende variabel ett odds för förekomst av den beroende variabeln, det vill säga i 
detta fall hur stort oddset (risken) är för att ha självmordstankar vid varje oberoende 
variabel.   

 
 I de bivariata modellerna har sambandet mellan den beroende variabeln 
självmordstankar och de olika enskilda arbetsmiljövariablerna analyserats var för sig. 
Dessa analyser gjordes dels för alla svarande, och dels för män och kvinnor separat. 



 5 

Eftersom modellerna även studerade om sambanden skilde sig signifikant mellan män 
och kvinnor inkluderades en interaktionsterm (Ia) mellan kön och de olika oberoende 
variablerna i modellerna. Modellerna för den bivariata logistiska analysen består med 
andra ord av tre termer, den oberoende variabeln, kön, samt interaktionstermen. 
Interaktionstermen skapades genom en ”dummyvariabel”, där värdet för männen sattes 
till noll, medan kvinnornas värde var samma som i ursprungsvariabeln. För att i stället 
på samma sätt få veta männens resultat så skapades en alternativ dummyvariabel, där 
sattes kvinnornas värde till noll medan männens odds är samma som i 
ursprungsvariabeln. Med hjälp av dessa interaktionstermer går det därmed i den 
logistiska regressionen att se inte bara om det finns ett signifikant samband mellan de 
olika arbetsmiljövariablerna och självmordstankar för män respektive kvinnor. Vad 
som dessutom blir tydligt är om det finns en signifikant skillnad i storleken på dessa 
samband.  Dessa interaktionstermer visar m a o huruvida kvinnornas oddsratio och 
männens oddsratio skiljer sig åt signifikant och avser därmed att besvara den första 
frågeställningen huruvida socialt stöd är mer betydelsefullt för kvinnliga läkare än 
manliga i relation till självmordstankar.  

 
 I den multipla modellen har till att börja med alla variabler ingått i samma modell; en 
stepwise backwards multipel logistisk regression. Sedan har de enskilda variablerna 
eliminerats en efter en. Denna modell innebär att de inkluderade variabler som 
förklarar minst av sambandet till självmordstankar stegvis räknas bort.  I de fall då två 
eller flera av variablerna har mätt samma sak (samvarierat), har den eller de variabler 
som kunnat förklara en mindre del av sambandet eliminerats. De variabler som återstår 
i det sista steget är därmed de variabler som förklarat mest av sambandet. Dessa 
återstående variabler är de som är viktigast för kvinnor respektive män i relationen till 
självmordstankar, kontrollerat för de övriga variablerna. M a o har uträkningen gällt 
vilka av de i modellen inkluderade arbetsmiljövillkoren som bäst förklarar 
självmordstankar för kvinnor och män och avser därmed att besvara den andra 
frågeställningen. Exkluderingskriteriet i den stegvisa reduktionen har varit 0.95 
procent. 

 
 I både de multipla och de bivariata modellerna har de oberoende variablerna 
dikotomiserats, d v s att de fem möjliga svarsalternativen har slagits ihop till två 
grupper. Detta gjordes för att resultatet lättare skulle kunna jämföras med resultat från 
tidigare studier. Principen för dikotomiseringen har varit att särskilja de två ”sämsta” 
svarsalternativen från de tre ”bättre”. För arbetsmiljövariabeln Ställs det motstridiga 
krav på dig från två eller flera personer? har svarsalternativen väldigt sällan eller 
aldrig, ganska sällan, och ibland slagits ihop till en nej-grupp medan svarsalternativen 
ganska ofta och väldigt ofta eller alltid bildat ja-gruppen.  De två svarsalternativ som 
inneburit mest problem i sociala relationer (som i exemplet ovan) har alltså urskiljts 
från de tre andra möjliga svarsalternativen i de flesta fall. För variabeln möten fanns 
endast tre svarsalternativ. Samma princip för dikotomiseringen har dock gällt här; 
nämligen att urskilja det ”sämsta” svarsalternativet har från de två ”bättre”. 

 
 

Resultat 
 
Tabell 1 (s 6) visar frekvensfördelningen för den beroende variabeln självmordstankar 
för manliga och kvinnliga läkare. Ett χ²-test uppvisade inte någon signifikant skillnad i 
självmordstankar för män och kvinnor (χ²=3,1), (p=0,095). 
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Tabell 1. Fördelning av självmordstankar under det senaste året hos kvinnliga och 
manliga läkare, antal och procent. 

 Kvinnor p Män 
 

 %   N  %   N 
Ja 13.7  50 .095 9.7   42 

Nej 86.3 316  90.3 
 

 392 

 
Tabell 2 (s 7) visar en frekvensfördelning över de oberoende variablerna. Den enda 
signifikanta skillnaden i svar är för frågan om det är nödvändigt att demonstrera sin 
kompetens för att få attraktiva uppdrag eller projekt, där kvinnorna oftare än männen 
ansett att det är nödvändigt att demonstrera sin kompetens 
 
Tabell 3 (s 8) visar oddsratio för självmordstankar i relationen till olika 
arbetsmiljövillkor separat för varje variabel. Den första kolumnen gäller alla 
respondenter sammantaget. Den andra och tredje kolumnen visar motsvarande för 
kvinnor respektive män. Den fjärde visar om det finns någon interaktion mellan kön och 
utfall av samband, det vill säga om det finns någon signifikant skillnad mellan 
oddsration för kvinnor respektive för män. De av samtliga respondenter som upplever 
att de inte har någon eller en organisation som tar till vara deras intressen har 2,52 
gånger högre odds att ha självmordstankar än de som upplever att de har någon eller en 
organisation som tar till vara deras intressen. Kvinnor har ett högre odds för 
självmordstankar i relation till denna variabel än vad män har; OR =4,70 jämfört med 
OR=1,42. Denna skillnad mellan mäns och kvinnors OR är signifikant vilket syns i 
interaktionstermen, (Ia) p=0,018. Den andra variabeln där mäns och kvinnors oddsratio 
ser signifikant olika ut är att inte uppmuntras av chefen att komma på sätt att förbättra 
sin arbetsplats. Kvinnornas oddsratio för självmordstankar är 2, 99 gånger högre, och 
männens oddsratio är 1, 03 gånger högre jämfört med de läkare som i högre grad 
upplever att de uppmuntras av chefen att komma på sätt att förbättra sin arbetsplats. En 
nära signifikant interaktionseffekt finns också för variabeln att inte uppmuntras av 
chefen att delta i fattande av viktiga beslut. Denna variabel är viktigare för männen då 
de har 2,98 gånger högre odds att ha självmordstankar än de respondenter som svarat att 
de ofta uppmuntras, medan kvinnornas odds bara ökade med 1,29. 
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Tabell 2. Frekvensfördelning över dikotomiserade arbetsmiljövariabler för män 
respektive kvinnor. 
 

Kvinnor  Män 

 

 
Ja  
% (Antal)  

 
Nej  
% (Antal) 

 
     P 

 
Ja  
% (Antal) 

 
Nej  
 % (Antal) 

Upplever du att du har någon eller en 
organisation som ser efter ditt intresse? 

44.4 (171) 51.9 (200) .622 46.5 (212)   50.7 (231) 

Internt bortfall 3.6 (14)    2.9 (13)   

Uppmuntras läkare att komma på sätt att 
göra sin arbetsplats bättre? 

74.0 (285)  21.6 (83)  .667 73.5 (335)  23.0 (105)  

Internt bortfall 4.4 (17)    3.5 (16)   
Blir läkare väl omhändertagna i er 
organisation? 

46.0 (177)  49.1(189)  .089 52.6 (240)  43.9 (200) 

Internt bortfall 4.9 (19)    3.5 (16)   
Blir du tilldelad uppgifter utan att ha 
tillräckliga resurser för att utföra dem? 

32.7 (126)  63.4 (244)  .378 36.0 (164)  60.7 (277)  

Internt bortfall 
3.9 (15)   

 
 
 

3.3 (15)   

Ställs det motstridiga krav på dig från två 
eller flera personer? 

17.1 (66)  77.4 (298)  .421 19.7 (90)  76.5 (349)  

Internt bortfall 5.5 (21)    3.7 (17)   
Uppmuntras du av din chef att delta i 
fattandet av viktiga beslut? 

64.7 (249) 30.1 (116)  .939 66.4 (303)  30.3 (138)  

Internt bortfall 5.2 (20)    3.3 (15)   
Blir ett väl utfört arbete belönat? 40.8 (157)  54.8 (211)  1.00 41 (187)  55.3 (252)  

Internt bortfall      
Innebär ditt jobb att du måste utföra 
uppgifter som står i konflikt med dina 
personliga värderingar? 

4.4 (17)  91.7 (353)  .228 6.6 (30)  90.8 (414)  

Internt bortfall 
3.9 (15)    2.6 (12)   

 
Är det nödvändigt att demonstrera din 
kompetens för andra för att få attraktiva 
uppgifter eller projekt? 

36.1 (139)  60.3 (232)  .003 26.8 (122)  70.0  (319)  

Internt bortfall 3.6 (14)    3.3 (15)   
Kan du lita på att få stöd från din chef då 
saker blir svåra på jobbet? 

64.4 (248)  30.6 (118)  1.00 64.9 (296)  30.7 (140)  

Internt bortfall 4.9 (19)    4.4 (20)   
Kan du lita på att få stöd från dina kollegor 
då saker blir svåra på jobbet? 

79.7 (307)  15.8 (61)  .328 82.9 (378)  13.6 (62)  

Internt bortfall 4.4 (17)    3.5 (16)   

Förekommer regelbundna möten för att 
diskutera krävande upplevelser i arbetet? 

56.9 (219)  38.4 (148)  .125 62.9 (287)  33.8 (154)  

Internt bortfall 4.7 (18)    3.3 (15)   

Har du blivit utsatt för trakasserier? 79.5 (306)  14.8 (57)  .422 81.8 (373)  12.9 (59)  

Internt bortfall 5.7 (22)    5.3 (24)   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 8 

Tabell 3. Bivariata modeller för män respektive kvinnor med odds-ratio för 
självmordstankar under de senaste tolv månaderna som utfallsvariabel 
 

Alla 
OR, (CI), (p) 

Män 
OR, (CI), (p) 

Kvinnor 
OR, (CI), (p) 

Ia 
P 

Sällan eller aldrig någon eller en 
organisation som ser efter ens 
intresse     

2.52  
(1.57-4.07) (<.001) 

1.42 
(.74-2.71) (.290) 

4.70  
(2.21-10.00) (<.001) 

  

 
.018 

Ett väl utfört arbete blir sällan eller 
aldrig belönat 

1.99  

(1.24-3.22) (.005) 
1.32 
(.68-2.58) (.410) 

2.98  
(1.47-6.04) (.002) 

 

Läkare uppmuntras sällan eller aldrig 
att komma på sätt att förbättra sin 
arbetsplats. 

1.84  

(1.15-2.94) (.011) 
1.03 
(.49-2.17) (.945) 

2.99  
(1.60-5.60) (.001) 

.032 

Läkare blir sällan eller aldrig väl 
omhändertagna i organisationen) 

2.19  

(1.39-3.45) (.001) 
1.65 
(.86-3.15) (.132) 

2.76  
(1.43-5.32)  (.002) 

 

Möten för att diskutera krävande 
upplevelser i arbetet förekommer inte 
regelbundet. 

2.16  
(1.39-3.35) (.001) 

1.46 
(.76-2.78) (.255) 

3.00 
(1.60-5.59) (.001) 

 

 
Blir ofta eller alltid tilldelad uppgifter 
utan att ha tillräckliga resurser för att 
utföra dem.  

1.63 

(1.05-2.54) (.029) 
1,50 
(.79-2.87) (.219) 

1.82 

(1.00-3.33) (.052) 
 

Har blivit utsatt för trakasserier? 
3.01  

(1.82-4.98) (<.001) 
2.61  
(1.22-5.55) (.013) 

3.36  
(1.69-6.66) (.001) 

 

Det ställs ofta eller alltid motstridiga 
krav från två eller flera personer 

2.21 
(1.36-3.58) (.001) 

1.96 
(.97-3.99) (.062) 

2.61 
(1.34-5.11) (.005) 

 

Uppmuntras sällan eller aldrig att 
delta i fattande av viktiga beslut. 

1.93 
(1.24-3.00) (.005) 

2.98  
(1.56-5.69) (.001) 

1.29 
(.69-2.41) (.431) 

.068 

Kan lita lite eller inte alls på att få 
stöd från chefen då svårigheter 
uppstår på arbetet. 

1.88  

(1.21-2.93) (.005) 
1.91  
(1.00-3.63) (.050) 

1.86  
(1.01-3.43) (.047) 

 

 
Kan lita lite eller inte alls på att få 
stöd från kollegor då svårigheter 
uppstår på arbetet. 

2.88  
(1.76-4.73) (<.001) 

2.13 
(.99-4.60) (.054) 

3.56 

(1.84-6.89) (<.001) 
 

 
Måste ofta eller alltid utföra uppgifter 
som står i konflikt med personliga 
värderingar 

2.55 

(1.25-5.20) (.010) 
2.02 
(.73-5.61) (.176) 

3.76 

(1.32-10.67) (.013) 
 

 
Det är ofta eller alltid nödvändigt att 
demonstrera sin kompetens för att få 
attraktiva  
uppgifter eller projekt. 

1.51 
(.94-2.54) (.072) 

.094 
(.46-1.95) (.872) 

1.99 
(1.09-3.63) (.025) 

 

 
Tabell 4 (s 9) visar vilka arbetsmiljövariabler som är kvar efter den stegvisa reduktionen 
av samvarierande variabler i den multipla logistiska regressionen. De variabler som på 
grund av samvariation inte längre varit signifikanta då samtliga ingått som förklarande 
variabler i samma modell har räknats bort. I tabellen framgår vilka av de inkluderade 
arbetsmiljövariablerna som förklarar mest av sambandet med självmordstankar för män 
respektive kvinnor. För kvinnorna kvarstår fyra variabler med ett signifikant samband 
till självmordstankar. Dessa arbetsmiljövariabler är att inte ha någon eller en 
organisation som tar till vara ens intresse, ej regelbundna möten för att diskutera 
krävande upplevelser på jobbet, att ha blivit utsatt för trakasserier, samt att det ställs 
motstridiga krav från en eller flera personer.  
För män återstår i denna modell endast en arbetsmiljövariabel. Att inte uppmuntras av 
chefen att delta i fattande av viktiga beslut är den variabel i modellen som bäst förklarar 
mäns självmordstankar. Andel förklarad varians (Nagelkerke) var för män 5 procent och 
för kvinnor 17 procent.  
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Tabell 4. Multipel modell med odds-ratio för självmordstankar under de senaste tolv 
månaderna som utfallsvariabel 
 

Alla 
OR, (CI), (p) 

Män 
OR, (CI), (p) 

Kvinnor 
OR, (CI), (p) 

Sällan eller aldrig någon eller en 
organisation som ser efter ens 
intresse     

- - 
3.04 
(1.38-6.72) (.006) 

 
Ett väl utfört arbete blir sällan eller 
aldrig belönat 

- - - 

 
Läkare uppmuntras sällan eller aldrig 
att komma på sätt att förbättra sin 
arbetsplats. 

- - - 

 
Läkare blir sällan eller aldrig väl 
omhändertagna i organisationen) 

- - - 

 
Möten för att diskutera krävande 
upplevelser i arbetet förekommer inte 
regelbundet. 

1.69 
(1.04-2.73) (.033) 

- 
2.22 
(1.14-4.32) (.019) 

 
Blir ofta eller alltid tilldelad uppgifter 
utan att ha tillräckliga resurser för att 
utföra dem.  

- - - 

Har blivit utsatt för trakasserier? 
2.61  

(1.53-4.47) (<.001) 
- 

2.51 
(1.20-5.23) (.014) 

Det ställs ofta eller alltid motstridiga 
krav från två eller flera personer 

1.70 
(1.01-2.86) (.045) 

- 
2.20 
(1.07-4.53) (.032) 

Uppmuntras sällan eller aldrig att 
delta i fattande av viktiga beslut. 

- 
2.90 
(1.46-5.75) (.002) 

- 

Kan lita lite eller inte alls på att få 
stöd från chefen då svårigheter 
uppstår på arbetet. 

- - - 

 
Kan lita lite eller inte alls på att få 
stöd från kollegor då svårigheter 
uppstår på arbetet. 

2.02  
(1.15-3.54) (.014) 

- - 

 
Måste ofta eller alltid utföra uppgifter 
som står i konflikt med personliga 
värderingar 

- - - 

 
Det är ofta eller alltid nödvändigt att 
demonstrera sin kompetens för att få 
attraktiva uppgifter eller projekt. 

- - - 

Nagelkerke  0.09 0.05 0.17 

 
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka om de inkluderade arbetsmiljövariablerna är viktigare 
för kvinnor än för män, samt att undersöka vilka av de granskade arbetsmiljövillkoren 
som bäst förklarar självmordstankar. Då de olika sambanden mellan 
arbetsmiljövariabler och självmordstankar studerades separat för varje variabel 
påträffades signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Även i den multipla 
modellen såg resultatet olika ut för män och kvinnor.  
 
Resultatet går i linje med tidigare studier där kopplingen mellan depression och socialt 
stöd för män och kvinnor har undersökts (Billings & Moos, 1982b; Elliot, 2001; 
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Kendler, Myers & Prescott, 2005; Pretorius, 1996; Slavin & Rainer, 1990). Kvinnorna 
urskiljer sig signifikant från männen i två av arbetsmiljövariablerna där det finns 
signifikant starkare samband med självmordstankar för kvinnor än för män. Men 
förutom dessa två signifikanta könsskillnader så är tendensen tydlig; för de flesta av de 
13 variablerna finns ett signifikant samband med självmordstankar för kvinnor, medan 
det för män inte finns något signifikant samband. Vissa av variablerna är dock ungefär 
lika viktiga för männen. Den enda variabel som går i direkt motsatt riktning från det 
förväntade är uppmuntran att delta i fattandet av viktiga beslut. Denna variabel hade ett 
nära signifikant samband med självmordstankar för män, men inte för kvinnor.  Att 
uppmuntran till fattandet av viktiga beslut inte är något positivt för kvinnor medan det 
är det för männen kan bero på att denna uppmuntran har olika innebörd för kvinnor och 
män. Medan det för männen hypotetiskt sett innebär ett förtroende och en drivkraft 
verkar det ha en annan effekt för kvinnor. De olika roller som tillskrivs män respektive 
kvinnor kan kanske förklara varför samma ”uppmuntran” tolkas olika och får en annan 
innebörd för kvinnor än för män. Det finns på både män och kvinnor en press att hålla 
sig inom normerna för respektive kön. Detta kan i vissa fall innebära svårigheter för 
kvinnor då det gäller att ta på sig mer ledande och styrande roller vilket fattande av 
viktiga beslut kan innebära. Föreliggande studie ger dock ingen information om varför 
resultatet ser ut som det gör, det går därför inte att dra några slutsatser om vilka orsaker 
som ligger bakom.   
 
I den multipla modellen återstår för männen endast en variabel; deltagande i fattande av 
viktiga beslut. För kvinnor är de viktigaste variablerna stöd från någon eller en 
organisation (att någon eller en organisation tar till vara ens intresse), möten, 
trakasserier och motstridiga krav. Arbetsmiljövariablerna kunde förklara 5 procent av 
männens självmordstankar och 17 procent av kvinnornas självmordstankar. Detta tyder 
på att de inkluderade variablerna är av större betydelse för kvinnor, och därmed att 
sociala relationer/problem i sociala relationer har större betydelse för kvinnor än för 
män i kopplingen till självmordstankar.   
 
Resultatet kan förstås utifrån teorier från tidigare forskning om att kvinnors allmänna 
behov av socialt stöd är större än männens (Billings & Moos, 1982b; Elliot, 2001; 
Kendler, Myers & Prescott, 2005; Pretorius, 1996; Slavin & Rainer, 1990). Samt studier 
som tyder på att kvinnor är mer känsliga för konflikter i sociala relationer (Rieker and 
Bird, 2000, refererat i Elliot, 2001; Turner & Avison, 2003). De inkluderade 
arbetsmiljövariablerna behandlar i olika former sociala relationer på arbetsplatsen även 
om de inte utgör ett homogent mått på socialt stöd, utan snarare utgör varierade uttryck 
av den sociala miljön. Resultatet kan dessutom bero på att kvinnor i högre grad än 
männen saknar de socialt stödjande funktionerna i privatlivet. Att kombinera ett 
krävande yrke med familj är fortfarande något som generellt sett kan vara enklare för 
män än för kvinnor. Detta delvis på grund av att en graviditet och barnledighet innebär 
ett större avbrott i karriären för mamman än för pappan. Att kvinnor därför tvingas ge 
upp eller skjuta upp familjebildande för att inte halka efter karriärmässigt kan medföra 
en viss förlust av stöd i privatlivet från man och familj. Alternativet är ett avbrott i 
karriären. Eventuella försök att senare kompensera för detta avbrott innebär ett i än 
högre grad stress- och kravfyllt arbetsliv.  Män behöver i mindre utsträckning göra detta 
val mellan familj och karriär. Arbetsmiljövariablernas stora effekt på kvinnor kan också 
vara en indikation på att självmordstankar för kvinnor verkligen är kopplat till yrket och 
de påfrestningar det innebär, snarare än till orsaker av privat natur. I detta fall, det vill 
säga vid yrkesrelaterade påfrestningar ska, som togs upp i inledningen, även just det 
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yrkesrelaterade sociala stödet vara det viktigaste (La Rocco et al., 1980). Det har även 
skett en strukturförändring på många arbetsplatser, som inneburit att individen får ta 
ansvar för brister som egentligen ligger hos organisationen. I läkarnas fall kan detta 
innebära att de då det inte finns resurser för en patient själva tvingas ta på sig ansvar för 
detta inför patient och övriga då beslut om val av behandling ska försvaras. Denna 
situation som för läkaren innebär att hon/han inte kan göra ett så bra jobb som 
egentligen är möjligt, kan vara psykiskt påfrestande. Kvinnornas intåg i läkaryrket kan 
också ha medfört att statusen i yrket sjunkit, samt att patienters förväntningar på läkare 
har ändrats, och därmed att andra, i vissa fall högre krav ställs på läkarna. En mer 
empatisk och personlig relation kan förväntas av de kvinnliga läkarna än de manliga, 
men kan också medföra krav på de manliga läkarna att även de uppfylla dessa 
förväntningar.  
 
Resultatet kan även hänga samman med att kvinnliga läkare har sämre självförtroende i 
sin läkarroll än manliga, något som en av de studier på läkarstudenter som nämndes i 
inledningen kan vara en indikation på (Blanch et al., 2008). Därmed har de troligtvis ett 
större behov av att t ex ventilera upplevelser med sina kollegor och chefer. Kvinnor kan 
också ha svårare att ta plats i den struktur som råder på universitetssjukhus vad gäller 
högre akademiska positioner där nätverk och uppbackning från chefer är viktigt för att 
ta sig fram karriärmässigt och där ett mycket tävlingsinriktat arbetsklimat råder 
(Fridner, 2004). Konkurrens mellan kollegor innebär en konfliktsituation, vilket enligt 
studier är mer påfrestande för kvinnor i sociala relationer än för män (Turner & Avison, 
2003). Detta kanske just för att konkurrens och konflikter sker till bekostnad av andra 
mer stödjande funktioner i sociala interaktioner.  
 
En ganska liten andel av läkares självmordstankar tycks kunna förklaras med de 
inkluderade arbetsmiljövariablerna (5 procent för männen respektive 17 procent för 
kvinnorna). Att en så liten del av självmordstankar förklaras innebär till viss del 
svårigheter i att dra långtgående slutsatser utifrån resultatet. Detta gäller speciellt för 
männen vars självmordstankar inte fångats upp och kunnat förklaras på ett bra sätt i 
studien. Att männens självmordstankar förklaras sämre än kvinnornas är dock en effekt 
av studiens upplägg gällande frågeställning och utvalda arbetsmiljövariabler. Dessa 
behandlar sociala relationer i olika former, vilka enligt teorier är viktigare för kvinnor 
än för män. Att en så liten andel (sammantaget för män och kvinnor 9,19 procent) av 
läkares självmordstankar förklaras av arbetsmiljövariabler behöver heller inte i sig 
innebära problem, på grund av att det finns ett tak för hur mycket arbetsmiljöfaktorer 
kan förklara självmordstankar. Om arbetsmiljön blir för jobbig finns det alltid utvägar, 
som uppsägning, omplacering eller sjukskrivning för de som mår allra sämst. Detta 
innebär att den förklarade variansen blir lägre än vad den skulle ha blivit för variabler 
som rör t. ex privatliv och hälsa. Andelen förklarande varians behöver med andra ord 
inte vara orimligt låg, resultatet ligger tvärtom i linje med resultat från tidigare 
forskning som undersökt effekten av arbetsmiljöfaktorer på depression (Netterstrøm et 
al., 2008). De frågor som har använts som indikationer på sociala relationer eller 
svårigheter i sociala relationer är inte vedertagna mått. De fångar med stor sannolikhet 
en mängd olika företeelser som till varierande grad spänner utanför begreppen. Frågorna 
ansågs ändå alla vara tillräckligt relaterade till ämnet för att kunna utgöra en indikation 
på sociala relationer i arbetsmiljön.  
 
Det går inte att dra några slutsatser om kausaliteten i sambandet mellan de olika 
arbetsmiljövillkoren och den beroende variabeln självmordstankar då studien har en 
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tvärsnittsdesign. Det finns även risk för en viss grad av bias hos de respondenter som 
har självmordstankar att konsekvent svara på frågor med det svarsalternativ som 
uttrycker störst missnöje. I en studie som gjorts tidigare på delvis samma datamaterial 
framkom dock att de som svarat att de varit utsatta för trakasserier samtidigt svarade att 
deras kompetens uppskattades på arbetet (Fridner et al., In press). Detta är något som 
talar emot förekomst av ovan nämnda typ av bias även i föreliggande studie.  
 
Svarsfrekvensen bland kvinnor (67,4 procent) var högre än den var bland männen (56,4 
procent) vilket kan ha snedvridit resultatet. Det går endast att spekulera i anledningarna 
till männens större motvilja att svara, och om det påverkat studien i någon högre grad 
går inte att säga. Även det sammanlagda bortfallet är stort vilket naturligtvis på samma 
sätt är till nackdel för studiens validitet.  I hur stor utsträckning svaren varierar över tid 
för varje individ är svårt att veta, men om studien upprepades under samma 
förhållanden är det troligt att resultatet skulle vara ungefär detsamma.  Denna typ av 
individuella variationer tenderar att ta ut varandra.   
 
Läkare som arbetar på universitetssjukhus har förutom det kliniska arbetet till uppgift 
att forska och att undervisa. Dessa läkares arbetssituation ser därmed till stor del 
annorlunda ut än hur arbetssituationen för läkare som arbetar på ett sjukhus som inte är 
bundet till ett universitet ser ut. Arbetssituationen präglas inte sällan av än högre 
prestationskrav. Det är därför möjligt att det inte lämpligt att generalisera studiens 
resultat till andra sjukhus än universitetssjukhus. 
 
För att arbeta emot de i jämförelse med andra yrkesgrupper oproportionerligt höga 
självmordsfrekvenserna bland läkare är det viktigt att utreda varför läkares situation ser 
ut som den gör. Föreliggande studie är ett första steg på vägen för detta ändamål. 
Genom identifieringen av de arbetsmiljövariabler som har en koppling till 
självmordstankar, och med kunskap om huruvida dessa variabler är olika eller lika för 
alla läkare, manliga som kvinnliga, kan förändringar av läkares arbetsmiljö införas. 
Studien pekar på att arbetsmiljön bland läkare är hård. Vidare är de socialt stödjande 
funktionerna i arbetsmiljön viktiga för den psykiska hälsan, detta gäller framförallt för 
de kvinnliga läkarna. Möjligheten att diskutera svåra situationer med sina kollegor och 
att ha någon på arbetsplatsen som tar till vara ens intressen kan förmodligen medföra en 
bättre arbetsplats med tryggare och mindre konkurrensinriktade medarbetare. Att ställas 
inför oförenliga krav från en eller flera personer innebär frustration och en känsla av 
misslyckande då förväntningar inte går att leva upp till. Det finns en stark drivkraft i att 
göra ett så bra jobb som möjligt. Att vilja men inte kunna ge en patient den bästa 
behandlingen och mottagandet på grund av att det saknas resurser innebär ett nederlag, 
och en patientkontakt som kan vara problematisk och eventuellt även psykiskt 
påfrestande för läkaren.  
 
Genom fortsatta longitudinella studier går det att se vilka inslag i arbetsmiljön som har 
en skyddande effekt mot självmordstankar och vilka inslag som medför risk för 
självmordstankar. Med hjälp av sådan forskning finns det underlag till påtryckningar för 
en mer human arbetsmiljö, och för ett införande av nödvändiga förändringar av 
arbetssituationen. Det är förändringar kan innebära minskad psykisk ohälsa bland läkare 
och i förlängningen till att självmorden bland läkare blir färre. 
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