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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka psykosocial ohälsa med utmattning i fokus utifrån 

arbetsrelaterade faktorer, konflikt mellan arbete och familj och kön hos läkare på ett 

universitetssjukhus i Sverige. Studien grundar sig på tvärsnittsdata från projektet Health and 

Organisation among University hospital Physicians in Europe (HOUPE), där arbetsrelaterad 

ohälsa bland läkare på ett universitetssjukhus studerats. Undersökningen genomfördes genom 

enkät där 2589 läkare deltog. Utifrån tidigare forskning formulerades tre frågeställningar 

kring sambandet mellan utmattning och 1) arbetsrelaterade faktorer, 2) konflikten mellan 

arbete och familj samt 3) kön. Resultatet visade att ansträngningsbaserad konflikt mellan 

arbete och familj förklarade den största variansen i utmattning hos läkarna. Resultatet visade 

även att det fanns könsskillnad gällande utmattning, där de kvinnliga läkarna var signifikant 

mer utmattade än de manliga. Kontroll över arbetet var skyddande mot utmattning där de 

manliga läkarna upplevde en större grad av kontroll. Socialt stöd skyddade mot utmattning för 

de manliga läkarna. För de kvinnliga läkarna var socialt stöd skyddande mot utmattning tills 

de familjerelaterade variablerna adderades, då visade socialt stöd inget signifikant samband.  

Nyckelord 

HOUPE II-studien, konflikt mellan arbete och familj, krav/kontroll-modellen, könsskillnader, 

läkare, socialt stöd, utmattning.  
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Inledning 

Den psykosociala arbetshälsan är ett aktuellt ämne i samhället, vilket kan vara en konsekvens 

av att stressfyllda arbeten blivit fler (Hallsten m.fl. 2002: 2; Kinsted m.fl. 2006; Szulkin & 

Tåhlin, 1994: 105). Begrepp som utbrändhet och stress har under senare år blivit allt mer 

omskrivna och omdebatterade ämnen, inte minst i medias rapporteringar fler (Hallsten m.fl. 

2002: 1; Kinsted m.fl. 2006). Samtidigt har långtidssjukskrivningar ökat i Sverige, något som 

till stor del torde kunna förklaras av en försämrad psykisk hälsa (Socialstyrelsen, 2003). 

Utbrändhet innebär att individen töms på sina resurser (Freudenberger, 1974; Maslach m.fl. 

2001) och kan delas upp i dimensionerna likgiltighet inför arbetet och utmattning (Demerouti 

m.fl. 2001). Denna studie kommer fokusera på utmattning som är den centrala delen i 

utbrändhet (Demerouti m.fl. 2001). Utmattning innebär att individen är känslomässigt och 

fysiskt överansträngd (Demerouti m.fl. 2003).  

 

Det är sedan tidigare känt att faktorer såsom yrke, ekonomisk status och utbildning påverkar 

graden av utmattning (Hallsten m.fl. 2002). Det är därför intressant att studera en specifik 

yrkesgrupp för att isolera uppsatsen från ovan nämnda faktorer. Ett av de yrken där antalet 

rapporterade fall av psykisk ohälsa i form av utmattning har ökat är läkaryrket, där många 

lider av depression, utbrändhet och utmattning relativt andra yrkeskårer (Fridner m.fl. 2009). 

Studier har visat att arbetsrelaterade faktorer kan vara orsaken till den psykiska ohälsa som 

råder bland läkare (Fridner m.fl. 2012). Det är bland annat faktorer som krav och graden av 

kontroll på arbetsplatser som kan påverka den psykiska hälsan (Karasek & Theorell, 1990), 

att socialt stöd kan fungera som ett skydd mot stress och utmattning (Karasek & Theorell, 

1990; Perski, 2006) samt att relationen med ledningen kan kopplas till det psykiska 

välmåendet (Perski, 2006).  

 

Det finns könsskillnader gällande psykosocial ohälsa där kvinnor står för mer än dubbelt så 

många av de anmälda arbetsskadorna orsakade av psykosociala faktorer (Sundström-Frisk & 

Weiner, 2004: 81). Studier har visat att kvinnor upplever dubbelt så mycket ångest och 

depression jämfört med män (Giddens, 2007: 245) samt är utbrända i större utsträckning 

(Hallsten m.fl. 2002: 26). Det är även känt att kvinnor i genomsnitt har sämre 

arbetsförhållanden, lägre lön och i högre utsträckning än män ansvarar för hemmets 
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oavlönade arbete vid sidan om lönearbetet (European Commission, 2014). Detta ökar risken 

för stress och sjukdom (Giddens, 2007: 245). Med denna kunskap är det intressant att testa för 

könsskillnader i uppsatsen. Tidigare forskning visar även att konflikt mellan arbete och familj, 

en rollkonflikt där arbetsrollen och familjerollen korrelerar (Greenhaus & Beutell, 1985), kan 

leda till negativa hälsoeffekter (Winefield m.fl. 2014) varför uppsatsen också testar för detta.  

 

Material från HOUPE II-studien, en internationell studie om arbetsrelaterad ohälsa bland 

läkare på universitetssjukhus, ligger till grund för uppsatsen. Uppsatsen bidrar till 

forskningsfältet genom att undersöka betydelsen av arbetsrelaterade faktorer samt konflikten 

mellan arbete och familj där särskilt fokus läggs på att lära mer om eventuella könsskillnader. 

Arbetsrelaterad hälsa är ett viktigt ämne, inte minst inom personalvetenskap, då ett effektivt 

arbetsmiljöarbete kräver inkludering av den psykosociala personalhälsan (Frick m.fl. 2004). 

Dessutom leder lågt psykiskt välbefinnande, förutom till negativa personliga påfrestningar, till 

ekonomisk belastning för arbetsgivare och samhälle (Hallsten & Isaksson, 2000).  

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att studera psykosocial ohälsa bland läkare vid ett universitetssjukhus 

i Sverige med fokus på utmattning. Arbetsrelaterade faktorer, konflikt mellan arbete och 

familj samt kön studeras.   

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

1. Finns det något samband mellan arbetsrelaterade faktorer och graden av utmattning?  

2. Finns det något samband mellan konflikten mellan arbete och familj och graden av 

utmattning? 

3. Finns det något samband mellan kön och graden av utmattning? 

Avgränsning  

Uppsatsen avgränsas till deltagare i HOUPE II-studien, vilket innebär läkare anställda och i 

tjänst på ett universitetssjukhus i Sverige vid undersökningens genomförande. Avgränsning 

har också gjorts till att studera utmattning, den centrala dimensionen i utbrändhet, som 

innebär att individen är känslomässigt och fysiskt överansträngd.  
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Disposition  
 
Uppsatsen inleds med en genomgång av krav/kontroll-modellen av Karasek & Theorell 

(1990) följt av en redogörelse av konflikten mellan arbete och familj. Därefter redogörs för 

tidigare forskning inom ämnena utmattning, arbetsrelaterade faktorer, könsskillnader samt 

läkare som yrkesgrupp. Metod och data redovisas följt av resultatet. Uppsatsen avslutas med 

diskussion, redogörelse av slutsats samt förslag på framtida forskning.  

Teori  
 

Krav/kontroll-modellen  
 
Krav/kontroll-modellen

1
 är en modell presenterad av Karasek & Theorell (1990) som används 

för att förstå den psykosociala arbetsmiljön (Bäckman & Edling, 2000: 128). Krav/kontroll-

modellen är tvådimensionell och beskriver hur relationen mellan psykosociala krav på 

arbetsplatsen och den individuella kontrollen över arbetssituationen påverkar den 

psykologiska påfrestningen (Karasek & Theorell, 1990). Vikten av kontroll över arbetet har 

visats i flera undersökningar gällande arbetstillfredsställelse (Karasek & Theorell, 1990; 

Leineweber m.fl. 2013; Perski, 2006). Tidigare forskning har också visat att krav kan påverka 

den psykosociala hälsan (Szulkin & Tåhlin, 1994: 94). I modellen (figur 1) redogörs 

relationen mellan graden av krav och kontroll på arbetet samt hur dessa påverkar individens 

upplevelse av den psykologiska arbetsbelastningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Eng. Psychological demand/decision latitude model.  
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Figur 1 – Krav/kontroll-modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karasek & Theorell, 1990: 32. 

 

Kombinationen av höga krav och låg kontroll kallas i krav/kontroll-modellen (figur 1) för 

spänd arbetssituation
2
 (Karasek & Theorell, 1990). I den spända arbetssituationen kan inte 

individen, på grund av låg kontroll, använda sin fulla potential vilket kan leda till ohälsa och 

en känsla av hopplöshet (ibid) samt oftast försämrat psykiskt välbefinnande och hjärt-

kärlsjukdom (Szulkin & Tåhlin, 1994: 94). I denna situation är risken för psykisk ohälsa, 

exempelvis utmattning och ångest, störst (Karasek & Theorell, 1990). Aktiv arbetssituation
3
 

innebär hög grad av kontroll kombinerat med höga krav (ibid). I en aktiv arbetssituation 

omvandlar individen stress till handling och problemlösning vilket leder till utveckling och 

lärande (ibid). En aktiv arbetssituation öppnar också upp för motivation och möjlighet till 

förändring  (ibid). Risken för psykisk ohälsa är i detta stadium som lägst, enligt krav/kontroll-

modellen (ibid). Passiv arbetssituation
4
 fås genom kombination av låga krav och låg kontroll 

och är, efter den spända arbetssituationen, det förhållande med störst risk för psykisk ohälsa 

(ibid). Passiva arbeten är omotiverade arbeten som på lång sikt kan leda till förlorad 

                                                        
2 Eng. High-strain.  

3 Eng. Active.  

4 Eng. Passive. 
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motivation och produktivitet (ibid). En arbetssituation med låga krav och hög kontroll leder 

enligt denna modell till en avspänd arbetssituation
5
 (ibid). Inom avspända arbeten är 

psykologisk ohälsa lägre än inom passiv- och spänd arbetssituation (ibid). 

 

Karasek och Theorells krav/kontroll-modell (1990) utvecklades av Johnson och Hall (1998), 

då socialt stöd inkluderades i modellen. Johnson och Hall (1998) menar att socialt stöd kan 

påverka den psykosociala hälsan och fungera som ett skydd mot ohälsa. Tidigare studier har 

exempelvis visat att socialt stöd kan minska psykosociala sjukdomar som depression 

(Johnson & Hall, 1998: 1336). Genom att addera socialt stöd till krav/kontroll-modellen 

utvecklar Johnson och Hall (1998) de arbetssituationer som beskrivs av Karasek och Theorell 

(1990). En spänd arbetssituation, som Karasek och Theorell (1990) presenterade, kombinerat 

med låg grad av socialt stöd kallas för isolerad-spänd-arbetssituation och är den 

arbetssituation där risken för psykisk ohälsa är som störst (Johnson & Hall, 1998; Karasek & 

Theorell, 1990).  

  

Det finns alternativa teorier till krav/kontroll-modellen där JD-R modellen
6
 är ett exempel 

(Demerouti m.fl. 2011). JD-R modellen används för att mäta individers välmående i en 

organisation och är den modell som ligger till grund för mätningen av utmattning i HOUPE 

II-studien (ibid). JD-R modellen beskriver hur faktorer som kan delas in i arbetsresurser och 

arbetskrav ligger till grund för arbetsrelaterad stress och utmattning (ibid). Arbetskrav innebär 

psykisk- eller fysisk ansträngning och kan, efter bristande återhämtning, leda till utmattning 

(ibid). Arbetsresurser är de resurser som verkar skyddande mot arbetskraven, exempelvis 

kontroll över arbetet och socialt stöd, och kan vid brist leda till likgiltighet inför arbetet (ibid).    

 

Krav/kontroll-modellen har blivit kritiserad genom annan forskning som visat att hög grad av 

kontroll över arbetssituationen kan leda till negativ stress även i aktiva arbeten (Allvin m.fl. 

2006: 142). Studier har också visat att skillnaden i ohälsa mellan spända och aktiva arbeten 

minskat, vilket inte stämmer överens med teorin i krav/kontroll-modellen (Thunman, 2011). 

Krav/kontroll-modellen har också fått kritik för att enbart inkludera stress på arbetsplatsen 

och inte från andra delar av livet, exempelvis stress i hemmet (ibid). Thunman (2011) menar 

att arbetet idag är gränslöst och att särskiljning mellan arbete och övriga livet är en förenkling 

                                                        
5 Eng. Low-strain.  

6 The Job Demands-Resources model. 
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av psykisk ohälsa. Å andra sidan visar flera studier att krav, kontroll och socialt stöd är 

faktorer som påverkar den psykosociala hälsan (Hallsten m.fl. 2002; Oakley m.fl. 1994; 

Perski, 2006: 138) och att krav/kontroll-modellen är relevant (Grönlund, 2007). Vidare är 

krav/kontroll-modellen en vedertagen sociologisk teori varför den används som en 

utgångspunkt i denna uppsats.  

 

Konflikt mellan arbete och familj 
 
Det är inte bara situationen på arbetsplatsen som kan påverka hur utmattad en individ är, även 

konflikten mellan arbete och familj har betydelse för den psykosociala hälsan (Hallsten m.fl. 

2004: 166; Strandh & Nordenmark, 2006). Rollkonflikt definieras som en obalans mellan 

resurser och krav som på grund av sociala roller hamnar i konflikt med varandra (Voydanoff, 

2005). Denna obalans kan orsaka oro och stress vilket kan leda till utmattning (Burke & 

Greenglass, 2001). Med roll menas de socialt definierade förväntningar som tillskrivs en 

situation, position eller status (Giddens, 2007:145). Dessa varierar mellan olika situationer, 

exempelvis mellan arbetsliv och privatliv (ibid).   

 

Konflikt mellan arbete och familj
7
 är ett begrepp som beskriver hur påfrestningar från 

individens arbets- och familjeroll kolliderar med varandra och skapar en rollkonflikt 

(Greenhaus & Beutell, 1985). Konflikten handlar om hur individen påverkas när hen växlar 

mellan dessa roller (Carlson m.fl. 2009). Det kan exempelvis handla om hur en stressig 

morgon med familjen påverkar hur individen beter sig på arbetsplatsen (ibid). Konflikt mellan 

arbete och familj kan ha två riktningar: arbetet påverkar familjen eller att familjen påverkar 

arbetet (Carlson m.fl. 2000). Det finns tre former av konflikt mellan arbetsliv och familjeliv: 

ansträngningsbaserad-
8
, beteendebaserad-

9
 och tidsbaserad konflikt

10
 (ibid). 

Ansträngningsbaserad konflikt är när deltagandet i en roll påverkas av ansträngningen som 

upplevs i en annan roll (ibid). Beteendebaserad konflikt rör roller där beteende i en roll inte är 

kompatibelt med beteende i en annan roll (ibid). När tid som ägnas åt en viss roll innebär 

svårigheter att delta i en annan roll är det den tidsbaserade konflikten som berörs (ibid). 

                                                        
7 Eng. Work-family conflict.    
8 Eng. Strain based. 

9 Eng. Behaviour based. 

10 Eng. Time based.  
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Denna uppsats berör ansträngnings- och tidsbaserad konflikt då det är dessa som undersöks i 

HOUPE II-studien.  

 

Studier har visat att konflikt mellan arbete och familj kan leda till negativa hälsoeffekter 

(Hallsten m.fl. 2004: 166; Strandh & Nordenmark, 2006). Studier har även visat att konflikt 

mellan arbete och familj kan resultera i negativa attityder vilket kan leda till sämre 

arbetstrivsel (Grandey m.fl. 2005) samt vara en orsak till negativa hälsoeffekter på grund av 

höga arbetskrav (Winefield m.fl. 2014). Som en konsekvens av att fler lever i jämlika 

relationer där förvärvsarbetet och oavlönat hemarbete ska kombineras, har en ökning av 

konflikt mellan arbete och familj skett (Nomaguchi, 2009). Forskning visar också att det finns 

ett samband mellan arbetssituationens påverkan på familjesituationen och vice versa (Boye 

m.fl 2014; Karasek & Theorell, 1990). Sambanden är positiva gällande familj och männens 

karriär men negativa när det gäller kvinnors karriär (Glauber, 2008). Det psykiska 

välbefinnandet kan även påverkas av levnadsmönster, hemarbetets krav och familjerelationer 

(Hallsten m.fl. 2002).   

 

Sammantaget påverkar sannolikt relationen mellan krav, kontroll och socialt stöd samt 

konflikten mellan arbete och familj den psykosociala hälsan (Hallsten m.fl. 2004; Hallsten 

m.fl. 2002; Johnson & Hall, 1998; Karasek & Theorell, 1990; Oakley m.fl. 1994; Perski, 

2006; Strandh & Nordenmark, 2006). Kombinationen av höga krav, låg kontroll och 

avsaknad av socialt stöd innebär störst risk för psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). En 

arbetssituation med höga krav kombinerat med hög grad av kontroll och socialt stöd innebär 

lägst risk för psykisk ohälsa (ibid). Vidare påverkar rollkonflikten mellan arbete och familj 

den psykiska hälsan (Greenhaus & Beutell, 1985). Begreppet konflikt mellan arbete och 

familj beskriver hur individen påverkas när hen växlar roller (ibid). Studier har visat att en 

konflikt mellan arbete och familj kan försämra den psykiska hälsan (Winefield m.fl. 2014).  

Tidigare forskning 
 

Utmattning  
 

Den psykosociala ohälsan, exempelvis i form av utmattning, har ökat i samhället (Kinsted 

m.fl. 2006). Begreppet utbrändhet användes första gången i vetenskapliga sammanhang på 
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1970-talet av Freudenberger (Hallsten m.fl. 2002: 4) som menade att utbrändhet är en följd av 

att individen töms på sina resurser. Utbrändhet kan vara en konsekvens av långvarig stress i 

arbetet, då individens töms på energi (Maslach m.fl. 2001). Forskning har även visat att det 

ofta är en kritisk händelse med känslor av uppgivenhet och energilöshet som är övergången 

till utbrändhet (Hallsten m.fl. 2002: 7). Studier har visat att yngre personer i större 

utsträckning lider av psykisk ohälsa och upplever en större grad av utbrändhet och utmattning 

än äldre personer (Hallsten m.fl. 2004: 155; Hallsten m.fl. 2002: 26; Perski m.fl. 2002). 

Annan forskning har visat att det inte finns någon skillnad mellan ålder och utmattning hos 

läkargrupper (Upton m.fl. 2012). Tidigare forskning har även funnit samband mellan 

civilstånd och utbrändhet där högre grad av utbrändhet upplevs av ensamstående och skilda 

personer (Hallsten m.fl. 2002).  

 

Utbrändhet kan delas upp i de två dimensionerna utmattning och likgiltighet inför arbetet 

(Demerouti m.fl. 2001). Likgiltighet inför arbetet innebär att individen upplever arbetet som 

ointressant, icke utmanande och därför distanserar sig från det (Demerouti m.fl. 2003). 

Utmattning innebär att individen upplever sig vara fysiskt och känslomässigt överansträngd 

på grund av långvariga arbetskrav (ibid). Begreppet utmattning används i denna uppsats då 

utmattning är den centrala delen i utbrändhet (Demerouti m.fl. 2001) och då det finns en 

tydligare koppling mellan utmattning och stress än mellan likgiltighet inför arbetet och stress 

(Maslach m.fl. 2001).  

 

Arbetsrelaterade faktorer  
 
Organisationen och den sociala kontexten på arbetsplatsen är starkt korrelerad med stress 

(Wilson, 2010: 270). Forskning har även visat att omorganisationer kan resultera i utbrändhet 

(Hallsten m.fl. 2002: 1) samt att företagshälsovården i Sverige är en viktig aktör för att 

förbättra hälsan i arbetslivet (Frick m.fl. 2004: 398). Nedan redovisas ett urval av 

arbetsrelaterade faktorers påverkan på utmattning.  

Socialt stöd kan komplettera krav/kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990) då det är en 

viktig faktor för att förbättra den psykosociala hälsan (Johnson & Hall, 1998). Socialt stöd 

kan fungera som ett skydd mot stress och utmattning (Karasek & Theorell, 1990; Perski, 

2006) och öka möjligheten för individer att uppnå sina mål samt minska risken för stress 

(Johnsson & Hall, 1998; Oakley m.fl. 1994).  
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En fungerande relation med ledning och kollegor är viktigt för att minska stress (Perski, 

2006: 174). Ledning är den person eller grupp som innehar den formella makten att fatta 

beslut på exempelvis en arbetsplats (Lind, 2011). En välfungerande relation med ledningen 

kan leda till bra motivation då effekten av höga arbetskraven kan minska (Hackman & 

Oldham, 1980).  

 

Upplevda krav
11

 på arbetsplatser ökar, vilket i kombination med otillräcklig kontroll leder till 

ökad stress (Johnson & Hall, 1998; Karasek & Theorell, 1990); Perski, 2006). Forskning 

visar att en låg grad av kontroll kombinerat med stora arbetskrav ökar risken för utbrändhet 

(Hallsten m.fl. 2002; Karasek & Theorell, 1990). En låg grad av kontroll kan leda till att 

situationer verkar hotfulla och att konsekvensen blir stress (Perski, 2006). Perski (2006) 

menar att stort utrymme för beslutsfattande samt känsla av egen makt är en grund för en 

hälsosam arbetssituation.  

 

Könsskillnader  
 
I Sverige är det nästan lika stor andel kvinnor som män som förvärvsarbetar (Bäckman & 

Edling, 2000: 131). Det råder dock skillnader mellan könen gällande bland annat lön där 

kvinnor i regel tjänar mindre än män och vid vård av sjukt barn tar kvinnor ut fler sjukdagar 

(Wilson, 2010: 25). Studier visar att det finns en risk att arbetsgivare investerar mer i sina 

manliga anställda än i de kvinnliga, då det finns en föreställning om att detta skulle vara mer 

lönsamt (Boye m.fl. 2014). Vidare utför kvinnor, jämfört med män, generellt den största delen 

av det obetalda arbetet i hemmet (Wilson, 2010: 26). Hemarbetet tillsammans med 

yrkesverksamhet ökar risken för stress och sjukdom (Giddens, 2007: 245).   

 

I industrialiserade länder upplever kvinnor ungefär dubbelt så mycket ångest och depression 

som män (Giddens, 2007: 245) och forskning visar att kvinnor jämfört med män är utmattade 

i större utsträckning (Hallsten m.fl. 2002). Kvinnor är oftare långtidssjukskrivna på grund av 

stressrelaterade sjukdomar (ibid). Det finns även forskning som visat att det inte råder någon 

könsskillnad gällande utmattning (Johns & Ossoff, 2006).  

                                                        
11 Krav kommer inte studeras som en egen variabel i uppsatsen då HOUPE II-studien inte testat för 

detta.  



 

 10 

 

Män reagerar främst på arbetsrelaterad stress, medan kvinnor upplever stress i hemmet som 

lika påfrestande (Perski, 2006: 82). Det finns skillnader mellan hur kvinnor och män hanterar 

och reagerar vid stress, där kvinnor ofta upplever fler symptom och besvär samt i större 

utsträckning söker hjälp (Perski, 2006: 81). Kvinnor upplever ofta psykiska besvär som 

ångest och depression medan män tenderar att i större utsträckning öka risken för självmord 

och missbruk (ibid). Arbetsmiljöproblemen skiljer sig åt mellan könen (Järvholm, 1996: 133). 

Kvinnor tenderar att ha arbete med mer stress (Bäckman & Edling, 2000: 131; Szulkin & 

Tåhlin, 1994: 106) och män är överrepresenterade gällande fysiska arbetsolyckor (Sundström-

Frisk & Weiner, 2004: 76). Forskning visar också att andelen stressfyllda arbeten ökar mer 

för kvinnor än män (Szulkin & Tåhlin, 1994: 106). En anledning till skillnaden är att män i 

större uträckning än kvinnor har högre grad av kontroll över sin arbetssituation och större 

möjlighet till beslutsfattande (Karasek & Theorell, 1990; Perski, 2006). Psykologiska krav på 

arbetsplatsen upplevs något större hos kvinnor än bland män (Karasek & Theorell , 1990; 

Szulkin & Tåhlin, 1994: 106). Kvinnor som upplever psykologiska krav kopplat till 

arbetsplatsen har ofta låg grad av beslutsfattande, medan män som upplever stor psykologisk 

påfrestning ofta har högre grad av kontroll (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Läkare som yrkesgrupp 
 
Ökningen av andelen utmattade märks särskilt inom offentlig sektor, exempelvis inom 

sjukvården (Perski, 2006). Läkare lider i större utsträckning än andra yrkesgrupper av 

utbrändhet, utmattning och depression (Fridner m.fl. 2009) och många läkare har rapporterat 

att de någon gång haft självmordstankar (ibid). Studier visar att den psykiska ohälsa som 

råder bland läkare kan beror på arbetsrelaterade faktorer (ibid). Det är få läkare som söker 

hjälp vid utmattning eller självmordstankar (Fridner m.fl. 2012). 

 

Läkaryrket uppfattas som prestigefyllt och hårda krav ställs på läkare, dels för att komma in 

och slutföra på utbildningen och sedan arbeta som läkare (Fridner, 2004). Läkare som arbetar 

på ett universitetssjukhus ska vid sidan av det kliniska arbetet även bedriva forskning och 

undervisning (ibid). Arbetsmiljön innebär hög konkurrens och ett tävlingsinriktat klimat 

(Ibid), vilket kan leda till trakasserier (Vartia, 1996). Trakasserier är vanligt förekommande 

inom läkaryrket (Andersen m.fl. 2010) vilket har en stark koppling till utmattning (Agervold 

& Mikkelsen, 2004). Forskning visar även att läkaryrket är präglat av manliga normer och att 
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kvinnor uppmuntras att anpassa sig till dessa för att lyckas göra karriär (Fridner, 2004). 

Ojämlikheten tydliggörs också då kvinnliga läkare har svårare att få de prestigefyllda 

arbetsrollerna och läkartjänsterna inom den akademiska eliten (ibid). Läkaryrket är också 

tidskrävande vilket får konsekvenser för fritid och familjeliv (ibid).  

 

Sammantaget kan utbrändhet delas upp dimensionerna likgiltighet inför arbetet och 

utmattning, som studeras i denna uppsats (Demerouti, 2001). Utmattning är en konsekvens av 

långvariga arbetskrav och innebär att individen är fysisk och känslomässigt överansträngd 

(Demerouti m.fl. 2003). Arbetsrelaterade faktorer som socialt stöd, relation med ledning och 

kontroll över arbetet påverkar den psykosociala hälsan (Hackman & Oldham, 1980; Johnson 

& Hall, 1998; Karasek & Theorell, 1990; Perski, 2006). Det finns könsskillnader gällande 

den psykosociala hälsan, där kvinnor i större utsträckning lider av ångest, depression, 

utmattning och stress (Hallsten, 2002). Det finns också skillnader gällande vilken typ av 

stress kvinnor och män reagerar på samt hur de hanterar stressen (Perski, 2006). Forskning 

har även visat att läkare som yrkesgrupp lider av utbrändhet, utmattning och depression i 

större utsträckning än andra yrkesgrupper, vilket kan bero på arbetsrelaterade faktorer 

(Fridner m.fl. 2009).   

Data och metod 

Data  
 
HOUPE-projektet, Health and Organisation among University Hospital Physicans in 

Europe
12

, är en undersökning där åtta europeiska länder deltagit
13

. HOUPE-projektet studerar 

arbetsrelaterad ohälsa bland läkare på universitetssjukhus (Pingel m.fl. 2009). Tvärsnittsdata 

från HOUPE II-studien ligger till grund för denna uppsats och samlades in 2012 på ett 

universitetssjukhus i Sverige
14

. I Sverige har jämställdhet haft ett tydligt fokus i 

undersökningen (Pingel m.fl. 2009).  

 

Populationen till HOUPE II-studien var tillsvidareanställda läkare som vid enkätens 

genomförande var i tjänst. Stickprovet bestod av 2589 läkare, varav 1252 kvinnor (48 %) och 

                                                        
12 www.houpe.no 

13 Länderna som deltagit är Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Turkiet, Ungern och Österrike.  

14 Konfidentialitetskravet gör att universitetet är anonymt.  
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1337 män (52 %). Totalt valde 1049 läkare (41 % av populationen) att delta i undersökningen 

vilket innebär ett bortfall på 59 %. Av de som valde att delta var 551 kvinnor (52,5 %) och 

467 män (44,52 %). Resterande 31 läkare angav inte kön och räknas därför som bortfall (3 

%). Detta innebär att bortfallet från populationen bland de kvinnliga läkarna var 56 % och 

bland de manliga läkarna 65 %. 

 

Datainsamlingen till HOUPE II-studien skedde med hjälp av en elektronisk enkät. Deltagarna 

fick först en skriftlig genomgång av studien som direktören för universitetssjukhuset, 

styrelsen från lokala medicinska institutionen och projektledaren för HOUPE II-studien 

skrivit under. En muntlig genomgång ägde därefter rum. Läkarna fick ett brev med 

inloggningsinformation och personligt lösenord skickat till sig. Fyra påminnelsemail 

skickades ut. Enkäten tog 20 minuter att besvara. Vid avslutad enkät uppmanas deltagaren att 

besvara de frågor som inte besvarats. Efter genomförd undersökning gavs läkarna möjlighet 

att delta i återkopplingsmöten för att diskutera resultatet och eventuella åtgärder, vilket 10 % 

av deltagarna valde att göra.  

 

HOUPE II-studien uppfyller de forskningsetiska principer som är antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets 1990 (Vetenskapsrådet, 2012). Principerna innebär att 

forskningen uppfyller forskningskravet – att forskningen är väsentlig och av hög kvalitet, att 

kunskaper och metoder fördjupas och förbättras. Principerna innebär även att 

individskyddskravet – att individen skyddas enligt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – uppfylls (ibid). Informationskravet innebär att 

deltagarna ska få information om vad deltagandet i forskningen innebär (ibid) vilket 

deltagarna i HOUPE II-studien fått (Pingel m.fl. 2009). Samtyckeskravet handlar om att 

deltagarna ska ge sitt samtycke till att delta och att de kan avbryta sin medverkan när hen 

önskar (Vetenskapsrådet, 2012), vilket HOUPE II-studien ger möjlighet till (Pingel m.fl. 

2009). Konfidentialitetskravet innebär att alla som har tillgång till materialet skriver under 

avtal om tystnadsplikt, hanterar uppgifter varsamt samt säkerställer att uppgifter som fås 

genom studien hanteras så att enskilda individer inte kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2012). 

I HOUPE II-studien har detta hanterats genom kodning som gör den omöjligt att urskilja 

enskilda individer (Pingel m.fl. 2009). Nyttjandekravet, att uppgifter om enskilda enbart 

avvänds till forskning (Vetenskapsrådet, 2012) uppfylls i studien då tillgång till materialet 



 

 13 

endast ges för forskning (Pingel m.fl. 2009). Den regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm har godkänt projektet
15

. 

Variabler  
 
Den beroende variabeln utmattning mättes i HOUPE II-studien med hjälp av en skala

16
 där 

utbrändhetens två faktorer studerats, vilka är likgiltighet inför arbetet och utmattning 

(Demerouti m.fl. 2003). Utmattning mättes med fem påståenden som besvarades med fyra 

svarsalternativ
17

 per påstående där ett exempel är ”There are days that I feel already tired 

before I go to work”. Variabeln utmattning är en summering av dessa påståendens poäng, 

vilket ger en skala som varierar mellan 5 till 20 där högre poäng visar på högre grad av 

utmattning.  

 

Läkares ålder, civilstånd och huruvida hen har barn har ingått i analysen för att beakta 

demografiska aspekter. Åldersindelningen är yngre än 44 år, 45 – 54 år och 55 år och äldre. 

Skälet till att en kontinuerlig åldersindelning inte används i HOUPE-materialet är för att 

säkerställa läkarnas anonymitet. Huruvida läkare har barn indikeras med en så kallas dummy-

variabel (Edling & Hedström, 2003: 102) där en etta indikerar att hen har barn och en nolla att 

hen inte har barn. Civilståndsindelningen är likaså en indikator på huruvida läkaren var i en 

relation eller inte i en relation.   

 

De arbetsrelaterade variablerna som används i regressionen är ledarskap, kontroll över arbetet 

och socialt stöd, vilka mättes med en enkät rörande sociala och psykologiska faktorer på en 

arbetsplats
18

. Ledarskap mäter relationen med den närmaste chefen och mäts med tre frågor 

där en av frågorna var ”Does your immediate superior encourage you to participate in 

important decisions?”
19

. Kontroll över arbetet mäts med fyra frågor där ett exempel är ”Can 

you set your own work pace?”
20

. Fem frågor ställs för att mäta socialt stöd där ”How much 

                                                        
15 Ref. nummer 2011/1723 (04-913/2). 
16 Mini Oldenburg Burnout Inventory (MOLBI). Cronbachs alfa för skalan var 0,8. 

17 1 = totally agree till 4 = totally disagree. 

18 General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS-Nordic). Enkäten ber 

respondenterna att ange hur vanlig förekommande saker är på en femgradig skala där 1 = very seldom or 

never till 5 = very often or always.  

19 Cronbachs alfa för skalan var 0,79. 

20 Cronbachs alfa för skalan var 0,81.  
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can people as listed below be relied on for support when things get tough at work? Immediate 

superior”
21

 är ett exempel. Det görs ingen skillnad på vilket håll det sociala stödet kommer 

ifrån. Variabeln socialt stöd består av en sammanvägning av stöd från närmaste chef, kollegor 

i arbetsgruppen, annan hälsopersonal, partner, närmaste familj och/eller nära vänner. Frågorna 

som används i analysen ingår i ett vedertaget frågebatteri som har testats och har god validitet 

och reliabilitet (Lindström m.fl. 2000).  

 

Konflikt mellan arbete och familj mättes med hjälp av en skala av Carlson m.fl. (2000). 

Dimensionerna mäts med tre påståenden vardera som har fyra svarsalternativ
22

. Tidsbaserad 

konflikt mellan arbete och familj
23

 mäts bland annat med påståendet ” My work keeps me 

from my family activities more than I would like”.  För att mäta ansträngningsbaserad konflikt 

mellan arbete och familj
24

 användes exempelvis ”I am often so emotionally drained when I 

get home from work that it prevents me from contributing to my family” som påstående. 

Exempel på påstående som användes för att mäta tidsbaserad konflikt mellan familj och 

arbete är ”The time I spend on family responsibilities often interfere with my work 

responsibilities”
 25

. ”Tension and anxiety from my family life often weakens my ability to do 

my job” är ett exempel på ett av de tre påstående som användes för att mäta 

ansträngningsbaserad konflikt mellan familj och arbete
26

.  

Metod 
 

Uppsatsen är metodologiskt kvantitativt uppbyggt med en deduktiv ansats (Bryman, 2011: 

26). Detta innebär att en frågeställning ställts upp efter genomgång av teorier och tidigare 

forskning (ibid). Analyserna utfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Metoden som 

används är hierarkisk multipel regression, där modellerna successivt introducerar variablerna 

stegvis (Edling & Hedström, 2003: 196). Det första steget består av demografiska variabler, 

sedan förs arbetsrelaterade variabler in och i den slutliga modellen introduceras också 

                                                        
21 Cronbachs alfa för skalan var 0,82. 

22 1 = totally agree till 4 = totally disagree.  

23 Eng. Time based work interference with family. Cronbachs alfa för skalan var 0,82. 

24 Eng. Strain based work interference with family. Cronbachs alfa för skalan var 0,85 

25 Eng. Time based family interference with work. Cronbachs alfa för skalan var 0,77. 

26 Eng. Strain based family interference with work. Cronbachs alfa för skalan var 0,91. 
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familjeretaread variabler. Genom att stegvis addera variabler kontrolleras hur stor del av 

variansen (R2-värdet) de variablerna som inte är familjerelaterade förklarar. Detta är 

intressant då analysen ger mer information om vilka variabler som främst bidrar till att 

förklara förekomsten av utmattning (Edling & Hedström, 2003: 96-97). Vidare togs även 

förändring av R2 mellan modellerna fram.  

 

Vidare används även en frekvenstabell där deskriptiv statistik redovisas uppdelat på kön (se 

tabell 1). För att undersöka om det i tabell 1 fanns signifikant skillnad mellan manliga och 

kvinnliga läkare användes ett χ2-test för de diskreta variablerna och t-test för de kontinuerliga 

variablerna. Resultatet presenteras i procent, frekvensfördelning, standardavvikelse och 

medelvärde. Eventuellt bortfall redovisas. En korrelationsmatris togs också fram (se tabell 2) 

för att undersöka eventuella samband mellan de undersökta variablerna.  

Metodikproblem och kritik 
 
I likhet med andra undersökningar har HOUPE II-studien ett bortfall. Bortfallet kan ha 

påverkat resultatet, då anledningen till bortfallet inte är känt. Tidsbrist, som ger dålig 

psykosocial hälsa, kan vara en orsak till bortfallet, vilket kan resultera i att materialet 

underskattar hälsoproblem. Vidare kan också de som upplever hälsan som ett problem vara 

mer benägna att delta i studien, vilket kan resultera i att materialet överskattar hälsoproblem. 

Generaliserbarheten begränsas av att urvalet för studien endast bestod av läkare på ett 

universitetssjukhus i Sverige. Dessutom var ett av kriterierna för att få delta i studien att 

läkarna var tillsvidareanställda och i tjänst på universitetssjukhusen, vilket innebär att 

tjänstlediga, långsjukfrånvarande och deltidsanställda har exkluderats från undersökningen.  

 

Det kan föreligga risk för outliers och multikollinearitet vid en multipel regressionsanalys 

(Edling & Hedström, 2003: 145 & 168). Ingen multikollinearitet förelåg vilket undersöktes 

med hjälp av tolerance-värden. Vidare testades risken för outliers genom att kontrollera 

normalfördelning i histogram. Vid föreliggandet av outliers skall en avvägning om dessa bör 

plockas bort ske, då de kan förhindra en god uppskattning (Edling & Hedström, 2003: 168-

170). Det har dock i studien inte funnits någon anledning att ta bort en respondent.  

 

Reliabiliteten och validiteten för QPS-Nordic har testats och godkänts. Då en standardiserad 

och kontrollerad enkät användes vid datainsamlingen borde reliabiliteten vara hög (Bryman, 
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2011: 161). Vidare torde också validiteten vara hög, men kan ha påverkats av att enkäten 

besvarades via självskattning (Bryman, 2011: 163).  

Resultat och analys  
 

Resultat  
 
I Tabell 1 redovisas deskriptiv statistik över stickprovet uppdelad mellan kön samt en 

redovisning av de variabler som är inkluderade i regressionen (tabell 3 och 4). Tabell 1 visar 

andelen personer under respektive kategori i antal och i procent inom parentes, bortfall 

redovisas också.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik där materialet är uppdelat på kvinnliga 

och manliga läkare.  

      Kvinnliga läkare Manliga läkare    

Antal 551 (52,5 %) 467 (44,5 %) P 

    Ålder 

  

0,001 

< 44 323 (58,6 %)  218 (46,7 %)  

 45 - 54  125 (22,7 %) 134 (28,7 %) 

 > 55 103 (18,7 %) 115 (24,6 %)  

 Bortfall - - 

 
    Antal barn  

  

0,094 

Har inga barn 142 (25,8 %) 99 (21,3 %)  

 Har barn 409 (74,2 %) 366 (78,4 %) 

 Bortfall - 2 

 
    Civilstånd 

  

0,071 

Inte i en relation 76 (13,8 %) 47 (10,1 %) 

 I en relation  475 (86,2 %) 419 (89,9 %) 

 Bortfall  - 1 

     

 
M                SD M              SD 

 Utmattning 13,12           2,831 12,26         2,710 <0,001 

Bortfall  1 2 

 
    Kontroll över arbetet 2,535               0,935 2,831             0,917 <0,001 

Bortfall - 1 

 
    Ledarskap 3,180               0,999 3,358             0,910 0,003 

Bortfall - 1 

 
    Socialt stöd  3,709               0,772 3,721             0,717 0,805 

Bortfall  15 6 

 
    Tidsbaserad konflikt 2,71              0,693 2,713          0,680 0,93 

mellan arbete och familj 

   Bortfall  2 1 

 
    Ansträngningsbaserad konflikt  2,445               0,689 2,256             0,663 <0,001 

mellan arbete och familj 

   Bortfall  2 2 

 
    Tidsbaserad konflikt  2,162               0,619 2,174             0,653 0,756 

mellan familj och arbete 

   Bortfall  4 2 

 
    Ansträngningsbaserad konflikt  1,553               0,554 1,602             0,575 0,164 

mellan familj och arbete 

   Bortfall  4 2 

 

   

  

M = Medelvärde; SD = Standardavvikelse    
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Den deskriptiva statistiken visar att en majoritet av läkarna var 44 år eller yngre och ett χ
2
-test 

att det fanns en könsskillnad gällande ålder, där kvinnliga läkare var signifikant yngre än de 

manliga (p = 0,001). Majoriteten av läkarna har barn. De manliga läkarna har fler barn än de 

kvinnliga (p = 0,094). De flesta läkarna är i en relation, där signifikant fler män var i en 

relation (p = 0,071).  

För de kontinuerliga variablerna visas medelvärde och standardavvikelse. Ett oberoende t-test 

visar att det råder könsskillnad gällande utmattning, där de kvinnliga läkarna var signifikant 

mer utmattade än de manliga (p < 0,001). Detta resultat är i linje med tidigare forskning som 

visat att kvinnor i större utsträckning lider av psykosocial ohälsa och utmattning (Hallsten 

m.fl. 2002; Perski, 2006: 81; Sundström-Frisk & Weiner, 2004). 

Ett t-test visade att manliga läkare upplever signifikant större kontroll över arbetet (p < 0,001) 

samt större grad av socialt stöd och uppmuntring från ledningen (p = 0,003). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan de kvinnliga och de manliga läkarna gällande socialt stöd. Bland 

de familjerelaterade variablerna fanns enbart en signifikant könsskillnad rörande 

ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj, där de kvinnliga läkarna upplevde att 

stress på arbetet påverkade familjen mer än vad de manliga läkarna upplevde.  

Korrelation mellan de undersökta variablerna redovisas i en korrelationsmatris (tabell 2) för 

att undersöka eventuella samband.  
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Tabell 2. Korrelation mellan variablerna, Pearson´s P.  

                                       

Variabler  M SD 1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

               1. Utmattning 12,71 2,805                         

2. Kön 0,46 0,499 0,153** 

           3. Ålder 0,71 0,814 - 0,023 - 0,111** 

          4. Barn  0,766 0,423 - 0,029 - 0,052 0,299** 

         5. Civilstånd 0,88 0,325 - 0,070* - 0,057 - 0,015 0,295** 

        6. Kontroll över arbetet 2,676 0,938 - 0,307** - 0,157** 0,246** 0,081** 0,056 

       7. Ledarskap 3,249 0,97 - 0,192** - 0,092** - 0,054 - 0,002 0,048 0,161** 

      8. Socialt stöd 3,71 0,748 - 0,275** - 0,008 - 0,104** 0,023 0,288** 0,057 0,414** 

     9. Tidsbaserad konflikt
1 

2,707 0,685 0,421** - 0,003 - 0,027 0,102** 0,03 - 0,288** - 0,112** 0,184** 

    10. Ansträngningsbaserad konflikt
2 

2,358 0,682 0,684** 0,138** 0,057 0,053 - 0,131** - 0,233** - 0,197** 0,310** 0,546** 

   11. Tidsbaserad konflikt
3 

2,165 0,634 0,185** 0,01 - 0,139** 0,220** 0,108** - 0,083** - 0,057 0,062* 0,238** 0,207** 

  12. Ansträngningsbaserad konflikt
4 

1,58 0,562 0,128** - 0,044 0,001 0,052 - 0,012 0,031 - 0,066* 0,142** 0,051 0,218** 0,411** - 

*p<.05 (två-sidig); ** p<.01(två-sidig).  

             M = Medelvärde; SD = Standardavvikelse. 

             Kön: Man = 0, Kvinna = 1. 

              Ålder: <44 = 0, 45 - 54 = 1, >55 = 2. 

              Barn: Har inte barn = 0, har barn = 1. 

              Civilstånd: Inte i en relation = 0, I en relation = 1.  

            
1, 2 

Mellan arbete och familj. 

              
3, 4 

Mellan familj och arbete. 
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Resultaten i tabell 2 indikerar att kön och de familjerelaterade variablerna har ett signifikant 

positiv samband med utmattning. Andra variabler visade signifikant negativt samband med 

utmattning vilka var civilstånd, kontroll över arbetet, ledarskap och socialt stöd. Ingen 

signifikant korrelation kan utläsas mellan utmattning och ålder samt antal barn. 

 

Nästa steg i analysen är att använda hierarkiska linjära multipla regressioner för att studera 

sambanden mellan arbetsrelaterade faktorer, konflikten mellan arbete och familj samt 

eventuella könsskillnader då de andra variablerna hålls konstanta. I tabell 3 och 4 kan även 

utläsas hur väl de teoretiskt motiverade variablerna kan förklara variation i utmattning. Två 

regressioner har gjorts uppdelat mellan kvinnliga och manliga läkare
27

. Variablerna som 

ingick i analysen var uppdelade i tre kategorier: demografiska variabler, arbetsorienterade 

variabler och familjerelaterade variabler. Ingen multikollinearitet förelåg i analysen
28

. Nedan 

kommer inledningsvis resultatet för de kvinnliga läkarna presenteras följt av de manliga 

läkarnas resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 Vid databearbetning gjordes inledningsvis en regressionsanalys för hela stickprovet. Då variabeln kön 

visade ett signifikant samband med utmattning beslutades att istället göra könsstratifierade 

regressionsanalyser.  

28 Vilket undersöktes med hjälp av tolerance-värden. 
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Tabell 3. Hierarkisk linjär multipel regression för utmattning. 

Kvinnliga läkare. 

      Modell A Modell B Modell C 

Variabler        

Demografiska variabler 

   Barn - 0,04 - 0,062 - 0,030 

 
 (-0,862)  (-1,455)  ( 0,843) 

    Civilstånd  - 0,069 0,05 0,019 

 
(-1,520) (-1,135) (-0,561) 

    Ålder 0,049 0,08 0,019 

 

 (-1,108) (1,839) (0,527) 

    Arbetsorienterade variabler 

   Kontroll över arbetet  

 

- 0,266*** - 0,122*** 

  

(-6,297) (-3,561) 

    Ledarskap  

 

- 0,62 -0,028 

  
 (-1,365) (-0,781) 

    Socialt stöd  

 

- 0,247*** - 0,058 

  

(-5,155) (-1,487) 

    Familjerelaterade variabler 

   Tidsbaserad konflikt
1
 

  

0,046 

   

(1,193) 

    Ansträngningsbaserad konflikt
2
 

 

0,607***  

   

(15,022) 

    Tidsbaserad konflikt
3
 

  

0,068 

   
(1,828) 

    Ansträngningsbaserad konflikt
4
 

 

- 0,062 

   
 (-1,756) 

    R2 0,01 0,160*** 0,498*** 

ΔR 

 

0,150*** 0,338*** 

* p<.05: **p<.01: ***p<.001       

T-värde inom parentes.  

   1
, 

2 
Mellan arbete om familj.  

   3
, 

4
 Mellan familj och arbete. 
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För de kvinnliga läkarna (se tabell 3) visar resultatet att samtliga oberoende variabler 

tillsammans förklarar 49,8 procent av den totala variansen i utmattning. I modell A ingick de 

demografiska variablerna barn, civilstånd och ålder. Modell A visar sig ha ringa 

förklaringsvärde vad gäller utmattning (R
2
 = 0,01, p = 0,098).  

 

I modell B adderades de arbetsrelaterade variablerna kontroll över arbetet, ledarskap och 

socialt stöd. Kontroll över arbetet har ett signifikant negativ samband med utmattning. Läkare 

som rapporterar mindre kontroll över arbetet tenderar att också rapportera utmattning. 

Ledarskap visade inget signifikant samband. Socialt stöd visade ett signifikant negativt 

samband där läkare som upplever lågt socialt stöd även tenderar att rapportera högre grad av 

utmattning. Modell B förklarar 16 procent av den totala variansen i utmattning (R
2
 = 0,16, p < 

0,001). Andel förklarad varians förändrades med 15 procentenheter. 

 

I modell C adderades de familjerelaterade variablerna som bestod av tids- och 

ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj samt tids- och ansträngningsbaserad 

konflikt mellan familj och arbete. Tidsbaserad konflikt mellan arbete och familj, samt tids- 

och ansträngningsbaserad konflikt mellan familj och arbete visade inget signifikant samband 

med utmattning. Ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj visade ett signifikant 

positivt. En ökad konflikt predicerar utmattning. I modell C, där samtliga variabler 

inkluderades, visade två av de tio variablerna ett signifikant samband med utmattning för de 

kvinnliga läkarna. Dessa var kontroll över arbetet och ansträngningsbaserad konflikt mellan 

arbete och familj. Modell C förklarade 49,8 procent av den totala variansen i utmattning hos 

de kvinnliga läkarna (R
2  

= 0,498, p <0 ,001), vilket innebär att andel förklarad varians 

förändrats med 33,8 procentenheter. 
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Tabell 4. Hierarkisk linjär multipel regression för utmattning. 

Manliga läkare.  

      Modell A Modell B Modell C 

Variabler        

Demografiska variabler 
   Barn 0,018 0,025 0,027 

 

(-0,347) (-0,538) (-0,695) 

    Civilstånd  - 0,079 -0,03 0,019 

 
(-1,607) (-0,633)  (-0,506) 

    Ålder -0,043 0,016 -0,037 

 
(-0,883)  (-0,358) (-1,005) 

    Arbetsorienterade variabler 

   Kontroll över arbetet  

 

- 0,310***  - 0,181*** 

  
(-6,944)  (-4,875) 

    Ledarskap  

 

0,029 0,029 

  
(-0,621) (-0,782) 

    Socialt stöd  

 

- 0,243***  - 0,107**  

  
(-5,093) (-2,742) 

    Familjerelaterade variabler 

   Tidsbaserad konflikt 
1
 

  

.- 0,15  

   

(-0,337) 

    Ansträngningsbaserad konflikt 
2
 

 
 

0,602*** 

   

 (-13,127) 

    Tidsbaserad konflikt 
3
 

  

0,019 

   
(-0,474) 

    Ansträngningsbaserad konflikt 
4
 

 
 

- 0,005 

   

(-0,118) 

    R2 0,007 0,157*** 0,472*** 

ΔR 

 

0,150*** 0,315*** 

* p<.05: **p<.01: ***p<.001       

T-värde inom parentes.  

   
1
, 

2 
Mellan arbete om familj. 

   
3
, 

4
 Mellan familj och arbete.  
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Resultatet för de manliga läkarna (se tabell 4) uppvisar liknande mönster som resultatet för de 

kvinnliga läkarna. I modell A introducerar de demografiska variablerna barn, civilstånd och 

ålder vilka inte visade ett signifikant samband med utmattning (R
2
 = 0,007, p = 0,12). I 

modell B adderas de arbetsrelaterade variablerna vilka var kontroll över arbetet, ledarskap och 

socialt stöd. Kontroll över arbetet har ett signifikant negativ samband med utmattning, där 

läkare som rapporterar mindre kontroll över arbetet också tenderar att rapportera utmattning. 

Ledarskap visade inget signifikant samband. Socialt stöd visade ett signifikant negativt 

samband där läkare som upplever lågt socialt stöd även tenderar att rapportera högre grad av 

utmattning. Modell B förklarar 15,7 procent av variansen i utmattning (R
2
 = 0,157, p < 

0,001). Andel förklarad varians förändrades med 15 procentenheter. 

 

I modell C adderas de familjerelaterade variablerna som bestod av tids- och 

ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj samt tids- och ansträngningsbaserad 

konflikt mellan familj och arbete. Tidsbaserad konflikt mellan arbete och familj, samt tids- 

och ansträngningsbaserad konflikt mellan familj och arbete visade inget signifikant samband 

med utmattning. Ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj visade ett signifikant 

positivt samband där en ökad konflikt predicerar utmattning. I modell C, där samtliga 

variabler inkluderades, visar tre av de tio variablerna ett signifikant samband med utmattning 

för de manliga läkarna. Dessa var kontroll över arbetet, socialt stöd och ansträngningsbaserad 

konflikt mellan arbete och familj. Modell C förklarar 47,2 procent av den totala variansen i 

utmattning hos de manliga läkarna (R
2  

= 0,472, p < 0,001). Andelen förklarad varians ökade 

med 31,5 procentenheter. 

 

Analys  
 
Tidigare studier finner olika effekter om ålderns inverkan på utmattning där en del studier har 

funnit att yngre personer upplever mer utbrändhet (Hallsten m.fl. 2002; Perski m.fl. 2002). 

Andra studier har visat att det inte finns någon åldersskillnad kopplat till utmattning (Upton 

m.fl. 2012). I den här uppsatsens resultat finns inget samband mellan föräldraskap eller ålder 

och utmattning, gällande både de kvinnliga och manliga läkarna (tabell 3och 4). Att ålder och 

barn inte visade signifikant samband med utmattning vare sig hos de kvinnliga eller manliga 

läkarna kan bero på bristfälligt underlag i data eller att variablerna inte påverkar utmattning 

för läkare på universitetssjukhuset.  
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Tidigare forskning har visat att personer som är i en relation upplever mindre utbrändhet 

(Hallsten m.fl. 2002). I denna uppsats resultat finns ingen skyddande effekt mot utmattning av 

att vara i en relation. Visserligen finns en effekt i den bivariata analysen (tabell 2), men denna 

återfinns inte i efterföljande regressioner.   

 

Resultatet visar att kontroll över arbetet har en skyddande effekt mot utmattning samt att de 

manliga läkarna upplever en större grad av kontroll över arbetet. Detta är i linje med tidigare 

studier som visat att män upplever sig ha större kontroll över arbetet (Karasek & Theorell, 

1990). De manliga läkarna har alltså ett generellt större skydd mot utmattning genom större 

kontroll över arbetet. Detta är i linje med tidigare forskning som har visat att låg grad av 

kontroll ökar risken för psykisk ohälsa som utmattning (Hallsten m.fl. 2002; Karasek & 

Theorell, 1990; Perski, 2006).  

 

Ledarskap visar inte något signifikant samband med utmattning i den här studien. Tidigare 

forskning har visat att en välfungerande relation med ledning är viktig för att minska stress 

(Perski, 2006) och öka motivationen (Hackman & Oldham, 1980), varför resultatet är 

förvånande. Å andra sidan har studier visat att stödet från ledning påverkar utmattning (ibid) 

vilket kan innebära att effekten av stödet från ledning tas upp av variabeln socialt stöd, varför 

variabeln ledning inte blir signifikant.   

 

För de kvinnliga läkarna (tabell 3) visar socialt stöd ett signifikant negativt samband med 

utmattning i modell B. Då de familjerelaterade variablerna adderades i modell C visade 

socialt stöd inte längre ett signifikant samband med utmattning. För de manliga läkarna (tabell 

4) visar socialt stöd ett signifikant negativt samband med utmattning i både modell B och C, 

vilket innebär att socialt stöd förklarar en del av variansen i utmattning hos de manliga 

läkarna även då samtliga oberoende variabler ingår i analysen. För de manliga läkarna verkar 

därför det sociala stödet vara skyddade mot utmattning i större grad än för de kvinnliga. Detta 

kan vara en förklaring till att de kvinnliga läkarna upplever en större grad av utmattning. 

Detta är i linje med tidigare forskning som menar att den sociala kontexten och 

arbetsklimatet, som socialt stöd, är korrelerat med stress och att arbetsklimatet kan påverka 

längden på en utbränning (Wilson, 2010: 270). Vidare har tidigare forskning visat att socialt 

stöd skyddar mot utmattning (Karasek & Theorell, 1990) och minskar risken för stress 

(Johnson & Hall, 1998).  
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I regressionerna är det bara ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj, alltså 

konflikt när deltagandet i en roll påverkas av ansträngningen som upplevs i en annan roll, av 

de familjerelaterade variablerna som visar ett signifikant samband med utmattning. 

Tidsbaserad konflikt mellan arbete och familj samt ansträngnings- och tidsbaserad konflikt 

mellan familj och arbete visar inget signifikant samband i regressionerna vilket tyder på att 

ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj bättre förklarar variansen i utmattning.  

 

Resultatet visar att ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj stod för den största 

andelen förklarad i varians i utmattning för både de kvinnliga och manliga läkarna. De 

kvinnliga läkarna upplever en större konflikt än de manliga (se tabell 1). Andelen förklarad 

varians mellan modell B och modell C (se tabell 3 och 4) ökar med 33,8 procentenheter för de 

kvinnliga läkarna och för de manliga läkarna med 31,5 procentenheter. Här finns en marginell 

skillnad som visar att ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj förklarar mer 

varians hos de kvinnliga läkarna än de manliga. Detta kan också indikeras av koefficientens 

storlek. En enhetsförflyttning på ansträngningsskalan för kvinnor ökar utmattning med 0,607 

enheter medan ökningen för män blir 0,602 enheter. Detta kan vara en del av förklaringen till 

att de kvinnliga läkarna upplever högre grad av utmattning än de manliga, vilket stödjs av 

tidigare forskning som visat att ökad konflikt mellan arbete och familj ökar risken för 

försämrad hälsa (Grandey m.fl. 2005; Winefield m.fl. 2014).  

Diskussion  
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån arbetsrelaterade faktorer, konflikt mellan arbete och familj 

samt kön studera psykosocial ohälsa med utmattning i fokus på ett universitetssjukhus i 

Sverige. Tre frågeställningar har formulerats och som berör huruvida det finns något samband 

mellan utmattning och 1) arbetsrelaterade faktorer, 2) familjerelaterade faktorer samt 3) och 

huruvida effekterna skiljer sig åt mellan könen.  

 

Resultatet visar att det framförallt är den ansträngningsbaserade konflikten mellan arbete och 

familj som har betydelse för att förstå upplevd utmattning. Det visar sig att de kvinnliga 

läkarna upplever en större ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj och att 

konflikten förklarar en större andel av variansen i utmattning för kvinnor. Tidigare forskning 

har visat att män främst reagerar på stress på arbetet medan kvinnor upplever stress i hemmet 
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lika påfrestande (Perski, 2006: 82). Detta skulle kunna vara en del i förklaringen till varför de 

kvinnliga läkarna upplever större ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj än 

de manliga, och även mer upplevd utmattning. En spekulation kring varför de kvinnliga 

läkarna upplever större ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj kan förstås 

utifrån att kvinnor i genomsnitt lägger ner fler timmar på obetalt hushållsarbete jämfört med 

män (SCB, 2014). Detta är i linje med tidigare forskning som visat att mäns 

återhämtningsperiod efter arbetet är längre än kvinnors (Perski, 2006: 83). Detta kan vara en 

del i förklaringen till varför de manliga läkarna upplever mindre utmattning. 

 

Å andra sidan visar resultatet att ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj även 

förklarar en stor del av variansen i utmattning för de manliga läkarna. Enligt tidigare 

forskning kan en del av ökning av konflikten mellan arbete och familj förklaras av att fler 

relationer idag är mer jämställda än tidigare, vilket skapar press att kombinera familjeliv med 

förvärvsarbete (Nomaguchi, 2009). Det är vidare känt att hemarbete kombinerat med 

förvärvsarbete ökar risken för psykisk ohälsa (Giddens, 2007: 245). Detta kan förklara varför 

ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj har stor betydelse för att förstå upplev 

utmattning även hos de manliga läkarna. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna 

var i en relation och hade barn. Detta innebär att dessa läkare kombinerar familjelivet med ett 

tidskrävande yrke med höga krav och stor konkurrens (Fridner, 2004). Detta kan vara en del i 

förklaringen till varför ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj förklarar en 

stor del av variansen i utmattning. Då ett krävande arbete kan innebära en stor ansträngning 

som påverkar familjen, vilket i förlängningen kan leda till utmattning. Detta resonemang 

stödjs av tidigare forskning som visat att läkaryrket ofta får konsekvenser på fritiden och 

familjelivet (Fridner, 2004) samt att läkare är utmattade i större utsträckning än andra 

yrkesgrupper (Fridner m.fl. 2009). Detta besvarar den andra frågeställningen, huruvida det 

finns något samband mellan utmattning och familjerelaterade faktorer, där det visar sig att 

ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj har störst betydelse för att förstå 

upplevd utmattning.  

 

Resultatet visade att de manliga läkarna upplever sig ha socialt stöd, vilket har en skyddande 

effekt mot utmattning (socialt stöd var inte signifikant för de kvinnliga läkarna). Variabeln 

socialt stöd gör ingen skillnad på olika typer av socialt stöd. Därför är det svårt att avgöra 

vilka typer av socialt stöd som är relevant för de kvinnliga respektive manliga läkarna. 

Analyser för olika typer av socialt stöd krävs för att kunna undersöka om vissa typer av 
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socialt stöd kan verka skyddande mot utmattning hos kvinnliga läkare. Tidigare forskning har 

visat att kvinnor och män kan behöva olika typer av socialt stöd (Åhlin, 2015). Detta kan 

innebära de manliga läkarna upplever socialt stöd från fler håll, och att detta är anledningen 

till att de upplever socialt stöd i denna studie och därmed har ett större skydd mot utmattning.  

 

Resultatet visar att de kvinnliga läkarna upplever lägre grad av kontroll över arbetet än de 

manliga. Låg grad av kontroll har visats leda till ökad utmattning (Johnson & Hall, 1998; 

Karasek & Theorell, 1990; Winefield m.fl. 2014). Tidigare studier har visat att kvinnliga 

läkare upplever större krav än de manliga läkarna, exempelvis då läkaryrket är präglat av 

mansnormer som de kvinnliga läkarna uppmuntras att anpassa sig till (Fridner, 2004). Studier 

har också visat att det finns en risk att arbetsgivare investerar mer i manliga anställda än de 

kvinnliga (Boye, 2014). Detta kan vara ytterligare ett stressmoment som adderas till de 

kvinnliga läkarna i strävan att göra karriär. Detta innebär att det ställs olika krav på kvinnliga 

och manliga läkare samtidigt som de manliga läkarna upplever större kontroll över arbetet. 

Studier har visat att i en arbetssituation med höga krav kombinerat med låg kontroll, enligt 

krav/kontroll-modellen en spänd arbetssituation, är risken för utmattning och andra 

psykosociala sjukdomar som störst (Johnson & Hall, 1998; Karasek & Theorell, 1990; 

Szulkin & Tåhlin, 1994: 94). Dessa resonemang besvarar den första frågeställningen, huruvida 

det finns något samband mellan utmattning och arbetsrelaterade faktorer, där det visar sig att 

en del av de undersökta arbetsrelaterade faktorerna har betydelse för upplevd utmattning. 

 

Resultatet visar att de kvinnliga läkarna i högre grad upplever utmattning än de manliga. 

Enligt resonemang ovan kan det bero på en kombination av att de kvinnliga läkarna upplever 

större ansträngningsbaserad konflikt, lägre kontroll över arbetet samt eventuellt högre krav än 

de manliga läkarna. Detta besvarar alltså den tredje frågeställningen, huruvida effekterna 

skiljer sig åt mellan könen, då de kvinnliga läkarna upplever utmattning i högre grad än de 

manliga. 

Slutsats 

Resultatet visar att det framförallt är ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj 

som har betydelse för att förstå upplevd utmattning samt att fler kvinnliga än manliga läkare 

var utmattade. Vidare visade resultatet att socialt stöd och kontroll över arbetet har en 

skyddande effekt mot utmattning. Förklaring till varför de kvinnliga läkarna var mer 
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utmattade kan bero på mindre kontroll över arbetet, vilket enligt krav/kontroll-modellen ökar 

risken för psykiskosocial ohälsa. Att kvinnor generellt ansvarar för den största delen av det 

obetalda hushållsarbetet parallellt med förvärvsarbetet, kan vara en del i förklaringen till 

varför de kvinnliga läkarna upplevde större ansträngningsbaserad konflikt mellan arbete och 

familj.   

Framtida forskning  

För framtida forskning skulle det vara intressant att med kvalitativa intervjuer studera vad 

läkare upplever orsakar utmattning. En kvalitativ studie kan komplettera kvantitativa studier 

genom att skapa djupare och bredare förståelse över läkares utmattning (Bryman, 2011: 346 - 

347; Langemar, 2010: 22). Vidare skulle socialt stöd studeras för att öka förståelsen över 

vilka typer av socialt stöd som är viktigt för de kvinnliga respektive manliga läkarna. Genom 

ökad förståelse för socialt stöd kan arbete för att minska psykosocial ohälsa bland läkare 

utvecklas. Avslutningsvis skulle det vara spännande att studera faktumet att läkaryrket präglas 

av mansnormer (Fridner, 2004) och hur detta påverkar de kvinnliga läkarnas utveckling och 

hälsa.  
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