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Sammanfattning 
Det råder brist på läkare i Sverige och landstingen kommer att behöva rekrytera läkare från 
andra länder för att klara av framtida behov. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på 
hur det är att komma till Sverige och arbeta som läkare om man genomfört sin utbildning i 
något annat land och undersöka de faktorer som gör att man trivs. Jag utgår ifrån att trivsel 
bidrar till att de vill stanna kvar på sina arbetsplatser även om faktorer såsom hemlängtan och 
andra karriärmöjligheter kan göra att läkarna ändå flyttar tillbaka, faktorer som en trivsam 
arbetsplats inte kan kompensera för. Studien är kvalitativ och fem semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. En tematisk analys av resultatet presenteras och diskuteras utifrån relevanta 
teorier och tidigare forskning. Resultatet visar att läkarna upplever en stor osäkerhet vid 
ankomsten som beror till största delen på bristande språkkunskaper och avsaknaden av stöd 
från familj. Handledare, mentorer och chefer bidrar med stöd i stor utsträckning och stödet 
från dem kanske kan hjälpa läkarna att hantera negativa faktorer som stress och professionell 
osäkerhet. Intressant för framtida forskning skulle vara att undersöka om det är någon skillnad 
mellan svenska och utländska läkares upplevelse av trivsel och vad det beror på. 
 

Nyckelord: utländska läkare, trivsel, stöd, handledare, coping 

 

  



 

 

Abstract  
There is a shortage of doctors in Sweden and county councils need to recruit physicians from 
other countries to cope with future needs. The purpose of this thesis is to find out what it is 
like to come to Sweden to work as a doctor if the education was completed in another country 
and to investigate the factors that make them thrive and experience job satisfaction. I assume 
that job satisfaction makes them want to remain at their jobs, even if factors such as 
homesickness and other career opportunities can contribute to the fact that doctors still wants 
to move back, factors a pleasant workplace cannot compensate for. The study is qualitative and 
five semi-structured interviews were conducted. A thematic analysis of the results are presented 
and discussed on the basis of relevant theories and previous research. The results show that 
doctors are experiencing great uncertainty initially due in most part to a lack of language skills 
and the lack of support from family. Tutors, mentors and managers contribute support to a 
large extent and the support from them might help foreign doctors cope with negative factors 
such as stress and professional uncertainty. Interesting for future research would be to examine 
whether there is any differences between Swedish and foreign doctors experience of job 
satisfaction and what it depends on. 
 

Keywords: foreign doctors, wellbeing, support, tutors, coping
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Inledning 

Tillgången på läkare och vårdpersonal är fortsatt otillräcklig trots att tillgången har ökat över 
tid i förhållande till Sveriges befolkning (Socialstyrelsen, 2016). Det gäller i största 
utsträckningen yrkeserfarna läkare och specialister inom allmänmedicin och psykiatri. Mellan 
år 2008-2013 ökade tillgången på läkare med 10% och specialistläkare ca 7% vilket inte 
bedöms vara tillräckligt för att täcka Sveriges framtida behov. Detta är ett problem som Sveriges 
landsting jobbar hårt med att finna lösningar på och läkare som har utbildat sig i andra länder 
kommer i framtiden att vara viktiga för en fungerande sjukvård (Socialstyrelsen, 2016).  

I Socialstyrelsens nationella planeringsstöd (2016) framgår att av de läkare som utbildat sig i ett 
annat land än Sverige och har giltig legitimering för svensk hälso- och sjukvård är 72% 
sysselsatta. Ca 22% av dessa läkare har utvandrat igen efter 10 år. I november 2013 var 741 
läkare sysselsatta inom hälso- och sjukvården inom Norrbottens läns landsting. Av dem hade 
185 läkare utbildat sig i ett annat land. Arton läkare av dem hade svensk bakgrund men hade 
genomfört sin utbildning i andra länder (personlig kontakt 9 maj 2016, Hans Schwarz NPS-
registret). Nyare statistik specifikt för Norrbotten är svårt att redovisa då alla läkare anställda på 
NLL arbetar under samma anställningskontrakt och någon särskiljning mellan svenska och 
utländska läkare inte går att göra. Annika Nilsson (personlig kontakt 2 maj 2016) på NLL:s 
HR-avdelning bekräftar att antalet läkare utbildade i andra länder som anställs i Norrbotten 
hela tiden ökar och att i dagsläget är utländska läkare mest representerade inom områdena 
allmänmedicin, psykiatri och medicin.  

Enligt Heilman (2010) är det största problemet med att tillsätta läkartjänsterna själva 
rekryteringen då det är för få sökande till läkartjänsterna. Detta är ett problem som kräver 
förbättringar och åtgärder på många olika nivåer varav själva marknadsföringen till tjänsterna 
spelar roll (Sveriges läkarförbund, 2012). Det andra problemet med att rekrytera vårdpersonal 
från andra länder är att få dem att vilja stanna kvar. För att lyckas med det måste landstingen 
bli bättre på att integrera dem och få dem att trivas på ett lyckosamt sätt både inom primärvård 
och i samhället (Heilman, 2010). 
 
I detta examensarbete utforskar jag inte hur man bäst marknadsför svensk hälso- och sjukvård 
som en bra arbetsplats utan endast läkarnas upplevelse av trivsel på sin nya arbetsplats i Sverige. 
Men vad är trivsel? 
 
Trivsel 
Det finns flera olika definitioner av begreppet trivsel och arbetstillfredsställelse som i grunden 
liknar varandra. Enligt Nationalencyklopedins (u.å.) definition av trivsel innebär det en känsla 
av trevnad och välbefinnande. Locke (1976, refererad i Drenth, Thierry, & Wolff, 1998) 
studerade begreppet arbetstillfredsställelse och definierade det som något ”njutbart eller 
positivt känslomässigt tillstånd som resultat av uppskattningen för ens arbete eller 
arbetsupplevelser”. På liknande sätt beskriver även Paul Muchinsky (2000) begreppet 
arbetstillfredsställelse som den grad av behag eller förnöjelse en arbetare kan erhålla från sitt 
arbete. Vidare menar Muchinsky (1999) att på grund av att vi alla är olika uppnår vi trivsel och 
arbetstillfredsställelse av helt olika faktorer i livet och på arbetsplatsen. Människor var till 
exempel inte olyckligare förr i tiden trots att många arbetade under hemska förhållanden. 
Nivån av trivsel kan även påverkas av hur bra arbetet i sig möter våra förväntningar 
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(Muchinsky, 1999). Även om begreppen definieras på liknande sätt finns det flera olika sätt att 
dela in begreppen trivsel och arbetstillfredsställelse och förklara vad som orsakar tillstånden av 
välbefinnande eller lycka. De flesta inkluderar en persons attityd gentemot lönen, chefen, 
kollegorna, arbetsförhållanden, framtidens karriärutsikter eller arbetet i sig (Arnold, 2010).  

I Sverige används Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) för att uppnå en trivsam och säker 
arbetsmiljö för individernas bästa. Enligt lagen ska arbetsmiljön bland annat vara 
tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och anpassas till olika människors 
förutsättningar. Lagen säger också att arbetstagarna ska ges möjlighet att ta del och påverka 
förändringar och utveckling av ens eget arbete. Det ska även eftersträvas att arbetet erbjuder 
variation, social kontakt, personlig och yrkesmässig utveckling liksom självbestämmande och 
yrkesmässigt ansvar (SFS 1977:1160).   

Examensarbetets utgångspunkt är att trivsel är viktigt för läkarna och att nivån av trivsel 
påverkar läkarnas vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. I studien har trivsel fungerat som ett 
paraplybegrepp över de faktorer som läkarna beskriver att de mår bra av.  
 
Trivsel på arbetsplatsen för läkare  
Aalto et al. (2014) jämförde trivseln för infödd vårdpersonal med vårdpersonal som rekryterats 
från andra länder och visar att den utländska personalen trivs sämre och flyttar igen efter en 
tid. Aalto et al. (2014) menar att anledningar till detta är att de utländska läkarna oftare 
placerades på tjänster inom primärvården och på jourpass än i ledar- och specialistroller. De 
utländska läkarna upplevde inte heller att de fick samma grad av stöttning och hjälp som de 
infödda läkarna. Wallace och Lemaire (2007) drog slutsatsen att en bra patientkontakt 
fungerade som en buffert för den emotionella negativa påverkan andra patienter bidrog med. I 
studien ingick både utländska och inhemska läkare och syftet var att undersöka deras nivå av 
trivsel. Även relationen till familjen hade påverkan på läkarens nivå av trivsel på arbetsplatsen 
då läkare tenderar att ofta ”ta med sig jobbet hem” och spenderar fler timmar på arbetsplatsen 
än många andra professioner generellt.  
 
Miryala och Thangella (2013) rangordnade de faktorer som gör att läkare i allmänhet känner 
arbetstillfredsställelse. Ingen särskiljning gjordes mellan infödda och läkare och läkare som 
utbildat sig i ett annat land. Det viktigaste för läkarna var deras sociala behov och möjligheter 
att få delta i beslut och olika val som berör arbetssituationen. Med sociala behov menade 
Miryala och Thangella (2013) läkarnas relation till patienter, kolleger och ledning men även 
läkarnas arbetsprestationer i sig och tillfredställelsen av att få slutföra sina behandlingar. Näst 
viktigast för läkarnas trivsel på arbetsplatsen var faktorer som påverkade deras möjligheter till 
utveckling och att deras förslag blev tagna på allvar. Längre ner på listan kom bland annat 
faktorer som fysisk arbetsmiljö och känslan av stolthet läkarna ville känna för sitt arbete. Men 
varför är det så viktigt att trivas på sitt arbete?  
 
Arnold (2010) menar att det är svårt att känna sig lycklig, även om det inte är omöjligt, om 
man inte trivs på sin arbetsplats. En vardag i arbetslivet är fylld av olika emotioner. 
Emotionerna hos individen kan vara både positiva och negativa och har en direkt inverkan på 
trivsel och produktivitet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Emotioner inverkar både på hur 
uthållig man är i arbetsuppgifterna men även på aktivitetsnivån i sin helhet. Om arbetaren har 
en större tro på sig själv, vilket positiva emotioner skapar, klarar man också av att bemöta de 
krav som ställs på en och man blir mer optimistisk. Optimistiska arbetare har även bättre 
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idéproduktion och löser problem bättre (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Två teorier som 
förklarar vad som får en arbetare att uppleva trivsel och arbetstillfredsställelse är Herzbergs 
(1967) motivation-hygiene theory och Hackman och Oldmans (1978, refererad i Dunette & 
Hough, 1991) Job Characteristics Model. 

Arbetstillfredsställelse 
Enligt Herzbergs (1967) tvåfaktorteori kan man dela in de faktorer som påverkar vår trivsel och 
arbetstillfredsställelse på en arbetsplats i två olika grupper, hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer är de faktorer som ökar vår arbetstillfredsställelse och 
hygienfaktorer är de faktorer som ökar vårt missnöje. Exempel på motivationsfaktorer är 
resultaten av prestationen man åstadkommer i arbetet, uttalat erkännande eller att arbetet i sig 
är utmanande. Exempel på hygienfaktorer är arbetsmiljö, företagspolicy, förmåner och lön. 
Herzberg menar att dessa grupper inte speglar varandras motsatser utan att det är helt skilda 
faktorer som motiverar oss och som gör oss missnöjda. Det är viktigt att en arbetsplats 
tillhandahåller hygienfaktorerna men det kommer bara att tillfredsställa arbetarna till en viss 
grad. För att arbetarna ska uppleva trivsel och arbetstillfredsställelse bör motivationsfaktorerna 
beaktas. Ett annat sätt att se på arbetstillfredsställelse och faktorer som gör att man trivs på 
arbetsplatsen är Hackman och Oldman (1978, refererad i Dunette & Hough, 1991) Job 
characteristics model. De utvecklade en teori som enligt dem förklarar hur man ger individer 
bästa möjliga motivation på arbetsplatsen. Teorin utgår ifrån att motivation ger stimulans och 
att stimulans i sin tur ökar både produktivitet och ger en bättre arbetskvalitet. Enligt Oldham 
och Hackmans arbetskaraktäristiska modell bör ett arbete präglas av vissa centrala drag. Dragen 
ska passa in på vilka arbeten som helst och ju starkare dessa drag är desto mer ska de engagera 
individens motivation för själva arbetet. Arbetet ska ge: 

 Variation i färdigheter så att arbetarna ska kunna använda sig av flera olika kunskaper 
och förmågor. Modellen utgår ifrån att det är positivt för en arbetstagare. 

 Uppgiftsidentitet. Arbetarna ska kunna följa hela kedjan av vad som produceras och 
känna sig som en del av det. 

 Uppgiftsbetydelse. Alltså att kunna se vad arbetet har för direkt betydelse i något 
sammanhang. 

Dessa faktorer ska enligt Hackman och Oldham (1978, refererad i Dunette & Hough, 1991) 
bidra till arbetarens upplevelse av arbetets meningsfullhet. Vidare beskrivs ytterligare två 
faktorer som tillsammans med meningsfullheten påverkar arbetarens upplevelse av arbetet: 

 Autonomi. Att själv kontrollera sin arbetssituation. I vilken utsträckning arbetaren kan 
vara självständig i att planera arbetet och delta i beslut om hur arbete ska utföras.  

 Feedback. Kontinuerlig information om arbetsresultaten. Informationen kan komma 
från personer i arbetsmiljön eller från det resultat arbetet har gett. 

Enligt Hackman och Oldham (1978, refererad i Dunette & Hough, 1991) är modellen 
beräkningsbar och ett arbete tilldelas poäng baserat på uträkningen. Modellen utgår från 
individernas subjektiva upplevelse av varje drag. Alltså inte själva jobbet i sig eller hur det 
uppfattas generellt utan av de individer som faktiskt utför arbetet. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar trivseln för läkare 
med utländsk bakgrund på arbetsplatsen.  
Frågeställningarna är således:  
- Hur är det att komma till Sverige för att arbeta som läkare? 
- Vad får läkare med utländsk bakgrund att trivas på sin arbetsplats i Norrbotten? 

Metod 

Val av metod  
Valet av kvalitativ metod för min uppsats baseras på de svar jag vill få ut av min forskning. 
Kvalitativ metod passar i detta fall bäst då jag är intresserad av att tolka och beskriva utifrån 
min frågeställning. Uppsatsen är explorativ och baseras på respondenternas subjektiva 
upplevelser. Ansatsen i uppsatsen är induktiv, det vill säga att jag inte utgår från rådande 
teorier eller tidigare forskning utan genererar och tolkar teorier utifrån resultaten (Howitt, 
2013). 
 
Valet av intervju som metod för datainsamling baserades på att resultatet skulle bli beskrivande 
utifrån deltagarnas perspektiv och återge min subjektiva upplevelse av deras berättelser. 
Intervjuerna ger mig möjlighet till att ställa följdfrågor och därigenom fördjupa min förståelse 
för deltagarnas upplevsele (Lantz, 2013).  

Urval av data 
En kontaktperson på Norrbottens läns landsting försåg mig med kontaktuppgifter till läkare 
som är utbildade i något annat land än Sverige. Kontaktpersonen valde ut respondenter som 
ansågs kunna bidra med information till studien. På så sätt är urvalet strategiskt (Howitt, 
2013). Jag skickade sedan ut ett mail till läkare och enhetschefer på vårdcentraler med 
förfrågan om medverkan i en intervju. Syftet med intervjun förklarades i mailet (Bilaga 1) och 
information om vilka forskningsetiska principer jag utgick ifrån bifogades. Tio läkare 
kontaktades varav fem var villiga att ställa upp på intervju. Samtliga respondenter var läkare 
med olika specialitetsområden som genomfört sin utbildning i något annat land än Sverige för 
att sedan flytta hit. Fyra av ursprungsländerna tillhörde EU. Alla respondenter var nu 
verksamma som läkare i den offentliga sektorn i Luleå. Två kvinnor och tre män intervjuades. 
Som minst hade de jobbat ca sex år i Sverige och som längst ca 14 år. Fyra av de fem läkarna 
kom till Sverige kort efter att deras utbildning avslutats. De kom till Sverige på grund av för 
långa väntetider till specialtjänstgöring i deras hemländer eller att de inte gillade arbetsvillkoren 
för underläkare i hemlandet. Den femte läkaren kom hit efter ca 12 år som praktiserande 
läkare i hemlandet och valde Sverige av personliga skäl. Ingen av läkarna hade med sig någon 
familj från hemländerna.  

Insamlingsmetod  
En intervjuguide (Bilaga 2) med frågor och frågeområden upprättades och fem öppna riktade 
intervjuer genomfördes. Öppna frågor som belyste frågeområdet följdes upp av följdfrågor 
inom området. Fyra av intervjuerna genomfördes i kafémiljö och en på ett kontor. 
Intervjuernas längd varierade mellan 26 och 70 minuter. Även tidpunkten på dygnet för 
intervjuerna varierade. Samtliga intervjuer genomfördes under en tvåveckorsperiod. 
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Bearbetning och analys av data 
Enligt Howitt (2013) är en tematisk analys att rekommendera för nybörjare inom kvalitativ 
forskning. I en tematisk analys ligger fokus på vad som sägs och inte på vilket sätt det sägs. 
Genom analysprocessen sorteras insamlad data under bredare teman som sammanfattar den 
och gör innehållet begripligt för läsaren. Ett första steg i processen är att genomföra intervjuer 
och spela in dem med passande utrustning, i mitt fall en Iphone. Inspelningarna genomfördes 
för att citat och innehåll skulle redovisas korrekt. Att spela in material är enligt Howitt (2013) 
ett sätt att öka kvaliteten på studien eftersom återgivningen blir mer korrekt. Intervjuerna 
transkriberades innan analys påbörjades. För att genomföra en tematisk analys började jag med 
att skriva ut transkriberingarna och läsa igenom dem flertalet gånger. Viktiga meningar och 
citat som hade tydlig koppling till de frågor jag ställde ströks under och lyftes ur texten till 
marginalen tillsammans med text som tillhörde sammanhanget. Meningarna grupperades och 
sammanställdes till överskådliga teman. Teman fick växa fram ur materialet baserat på hur ofta 
och hur mycket respondenterna själva valde att berätta om vissa kategorier och var inte 
förutbestämda på grund av den induktiva ansatsen. Materialet lästes igen för att säkerställa att 
allt relevant till studien kom med i den första gallringen. Viktiga och återkommande teman 
fungerar som rubriker i resultatdelen där läkarnas berättelser presenteras i blandat format. 
Ytterligare en litteratursökning genomfördes kopplat till de mest framträdande teman. Det 
resulterade i teorier om stödets inverkan på trivsel på en arbetsplats (Karasek & Theorell, 1990; 
Lockyer, Fidler, De Gara, & Keefe, 2010) samt teorier om coping (Lazarus & Folkman, 1984; 
Arnold, 2010; Lindfors, Boman, &  Alexandersson, 2012; Vicentic et al., 2013). Resultatet 
analyserades även genom dessa relevanta teorier. 

Kvalitetsvärdering  
En pilotintervju genomfördes med en svensk läkare för att undersöka om intervjuguiden gav 
önskat resultat. Pilotstudiens syfte var att undersöka om jag kunde ”tömma” intresseområdet 
på information utifrån de öppna riktade frågorna (Howitt, 2013). Information om studien som 
skulle skickas till respondenter och intervjuguide diskuterades med handledare innan 
genomförande av intervju och utskick.  
 
Respondenterna hade alla olika specialistområden och en någorlunda jämn könsfördelning 
uppnåddes. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten i studien om 
respondenterna har olika ålder, kön, varierande perspektiv och positioner. Detta för att det 
bidrar till ett bredare perspektiv till det studerade fenomenet.  
 
Minskad variation i svaren är enligt Howitt (2013) ett tecken på att datainsamlingen är mättad. 
Efter fem intervjuer minskade variation avsevärt och intervjuantalet upplevdes därför 
tillräckligt. 
 
Resultatet kommer att kunna överföras till vissa situationer såsom framtida rekryteringar och 
för att kunna förbättra utländska läkares upplevelse av trivsel.  

Etiska överväganden  
Samtliga informanter erhöll och godkände villkoren för intervjun (Bilaga 3). Villkoren utgick 
från de nu gällande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u. å.) som innebär att 
respondenten får ta del av studien i efterhand och kan när som helst avbryta sin frivilliga 
medverkan utan vidare påtryckningar. Vidare informerades respondenterna om vart studien 
kommer att publiceras samt hur jag hanterar insamlad data. 
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Jag har valt att inte specificera läkarnas exakta nationalitet eller inom viket område läkarna är 
specialiserade. Detta för att skydda deras identitet och för att säkerställa att de tryggt kan 
berätta om deras upplevelser utan att det kan innebära negativa effekter för dem varken privat 
eller yrkesmässigt. Även denna aspekt förklarades och godkändes av respondenterna innan 
intervju. Läkarna tilldelas ingen kodning i resultatredovisningen för att ytterligare skydda deras 
identitet då vissa uttryck eller ordval kan kopplas ihop med en persons sätt att prata. Läkarna 
representeras rättvist genom löpande citering i resultatet. 
  
I uppsatsen använder jag mig av pronomen ”hen” för att ytterligare skydda läkarnas identitet 
och för att könsaspekten inte tas i beaktning i studien. 

  



7 
 

 

Resultat  
 
Resultatet visade nio teman som grupperades i tre huvudområden. Det första området blev 
”Ankomst” med tillhörande två underteman; språket och attityder. Det andra temat blev 
”Stöd” och ur området återfanns tre underteman; handledare/mentor/chef, 
bekräftelse/feedback, kollegor och socialt stöd. I det tredje och sista området ”Arbete” 
återfanns underteman; arbetet i sig, belöning och stress. Nedan presenteras resultatet närmare. 

Ankomst 
Språket och attityder blev de två teman under området Ankomst.  

Språket.  
Ingen av läkarna hade språkkunskaper inom svenska då de flyttade hit. Vissa sökte själva upp 
kurser och vissa fick hjälp av Socialstyrelsen att välja. Läkarna upplevde kurserna som bra även 
om det var väldigt tungt att börja om helt från början. En läkare sade: ”Det var så tufft de två 
första månaderna. Jag fick plugga även hela kvällarna för att komma ikapp”. De kortare 
kurserna verkar vara mest effektiva och en av läkarna kom överens med sina klasskamrater att 
de bara fick använda sig av svenskan även på fritiden. Då lossnade det. Tre av läkarna upplevde 
att omgivningen gärna snabbade på samtalen med att byta till engelska vilket läkarna upplevde 
som stressande.  En läkare sade: ”Det är inte hjälpsamt även om det går fortare.”  
 
Alla läkare klarade av de svenska studierna utan större problem. Vissa snabbare än väntat och 
med bra betyg. Det var svårare att använda språket i vardagen. Två av läkarna berättar om 
känslan av att tappa sin identitet när de kom till Sverige. De hade både sin privata identitet 
men även sin yrkesidentitet som läkare som var viktig för dem. Språket hade en stoll roll i det. 
Det var svårt att förstå patienterna till en början och de var rädda för att uttrycka sig. En läkare 
sade; ”Jag kunde börja skaka om jag fick en fråga”. Läkarna lärde sig genom att gå bredvid 
andra svenska läkare att det var okej att fråga flera gånger om de hade förstått patienten rätt. 
Det hjälpte att trygga osäkerheten kring språket.  
 
Två läkare använde sig av uttrycket ”måste bli kastad i vattnet för att kunna simma”. De syftade 
på språket och båda menade att de hade blivit tvungna att ta hand om patienter trots sina 
bristande språkkunskaper. Det hade snabbat på processen att lära sig ett helt nytt språk. 
Långa utdragna kurser var inte populärt bland läkarna. Att vara en del av kliniken och 
”familjen” samtidigt var bäst. En läkare sade ” För när någon frågar hur man mår måste man ju 
svara”.  
 
Läkarna upplever också att man kan vara påhittig för att kompensera de tillkortakommanden 
som språket tillförde. Att humor och prestigelöshet gör vardagen enklare.  

Attityder. 
Flera av läkarna visste redan under deras utbildning att de skulle emigrera. Mycket på grund av 
oacceptabla väntetider för specialisttjänstgöring och arbetsförhållanden i hemländerna. En 
läkare hade drömmar om att få jobba med forskning och hade hört att Sverige var bra på det. 
En läkare tyckte att Luleå lät som ett paradis efter att ha fått staden beskriven för sig av en vän 
som bodde i Sverige. En av läkarna hade som mål att vara fast anställd efter sex månader. Hen 
sade ”Jag är så som person. Jag satsar 110 % “. En annan läkare säger: ”Jag har bara bestämt 
mig för att leva bra här”. Läkarna tror att man kan själv arbeta aktivt för att trivas i sitt nya 



8 
 

 

land. Det är människorna i hemländerna och saknaden av dem som gör att vissa läkare väljer 
att flytta hem igen. Det är en faktor i emigrerandet som inte går att bortse ifrån enligt läkarna. 
 
Samtliga läkare hade ryktesvägen fått uppfattningen att svensk sjukvård och forskning låg i 
framkant och hade att bra rykte i resten av världen. Ingen av läkarna har blivit tvingade till 
Sverige. 
 
Några läkare nämner vikten av att skilja på vad som är jobb och vad som är fritid. Två av 
läkarna berättar att denna avgränsning är svår och att negativa saker som inträffat på arbetet 
kan påverka dem hemma. Motgångar på jobbet bearbetar tre av läkarna med att tänka över vad 
som har gått snett. Ofta kommer de fram till att det är något annat än själva arbetet som är 
problemet. En läkare brukar fundera över kulturen, systemet, familjen och sig själv när något 
känns fel. En av läkarna använder lite av sin administrativa tid till att ”få ordning på tankarna”. 
 
Att anpassa sig till det svenska sjukvårdsystemet har inte varit svårt för någon av läkarna. Det 
fanns en övergripande inställning om att de visste vad de gav sig in på och att grundtanken för 
läkare är att de ska hjälpa sjuka människor. En läkare sa; ”I grunden är allt samma- jag är läkare 
och ska hjälpa de sjuka”. Läkarna tror att de var förberedda på ett högt tempo och att de själva 
har ansvar över sin situation. Vetskapen om detta har hjälpt till med anpassningen till svensk 
sjukvård. Läkarna upplever att det ställs högre krav på att finna balans i livet då 
arbetsbelastningen är hög och gränserna mellan arbete och fritid lätt blir suddiga. 
 
För en av läkarna är inställningen till arbetet och Sverige avgörande för hens förutsättning att 
trivas.  Läkaren säger sig ha viljan att integrera sig och bjuder på mycket av sig själv till andra. 
”… jag tycker att det är min öppenhet för förändring, att lära mig nya saker och hitta på saker 
som gör att jag trivs” säger läkaren. 
 
Enligt läkarna har Sverige en bra och tydlig struktur för hur de ska göra framsteg inom yrket 
och skaffa hjälp. Läkarna jämför gärna med sina hemländer och påpekar bristen på struktur, 
kösystem och journalsystem. I hemländerna förekom det att läkarna inte fick betalt för arbetad 
övertid och i några av länderna förekom handledning nästan inte alls.  
 
En läkare upplevde att svensk personal ibland klagade för mycket och hanterade kritik på ett 
sämre sätt än vad han var van vid. Läkaren hade själv svårt att avgöra om det var en kulturell 
skillnad eller om det berodde på individen. En läkare sade att han ibland måste säga till sina 
svenska kollegor ”… om ni visste vilken typ av utbildning det finns i andra länder skulle ni inte 
klaga”. 
 
Många av läkarna kunde se det exotiska i Norrbotten med skidbackar, fiske och natur så nära 
inpå. En av läkarna sade ”Luleå är en liten paradisö”. Hen menade att allt man behöver finns 
här i miniatyr. Kulturutbud och möjligheter att utöver sina fritidsintressen. Läkarna upplevde 
att människor i Luleå är trevliga i stort. 

Stöd 
Stöd var ett viktigt område för läkarna och följande fyra underteman framträdde; 
handledning/mentor/chef, bekräftelse/feedback, kollegorna och socialt stöd. 
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Handledning, mentor, chef. 
Vid anställning tilldelas alla läkare en handledare som själv är läkare. Samtliga läkare nämner 
kontakten med handläggare, mentorer och chefer som en viktig förutsättning för att trivas i 
Sverige och på sina arbetsplatser. I några av fallen var handledaren deras första riktiga kontakt, 
inte bara med sjukvården, utan även med landet och samhället. Kontakten med handledare 
har fungerat varierat men i överlag väldigt bra. En läkare som initialt började arbeta i en liten 
ort i Norrbotten berättar att hans första handledare hade så stor arbetsbelastning så själva 
handledningen blev lite sådär. Nu har handledaren gått i pension och de umgås ibland. 
Läkaren sade: ”Han är min största idol”. För en annan läkare var handledaren avgörande för 
hens trivsel den första tiden i Sverige. Läkaren sade: ” Handledaren var nyfiken och inte 
fördömande. Han ville veta hur mitt liv sett ut innan och jag ville gärna berätta”.  
 
Läkarna upplever att strukturen för handledning och mentorskap är så väl utvecklad i Sverige 
att det är svårt att misslyckas. Det som läkarna tror kan ställa till det är handledarnas bristande 
intresse och det har läkarna sett lite av. Tre av läkarna lyfter också deras eget ansvar vid 
handledningen. De menar att det är även upp till läkarna själva vilken tid och intresse de lägger 
på handledarträffarna och till vilken grad de använder sig av denna resurs. Handledarna, 
sköterskorna, chefen och de själva är enligt läkarna de som är ansvariga för att läkarna trivs och 
mår bra på arbetsplatsen. Det är viktigt för dem att veta vem de ska prata med om de stöter på 
problem. En läkare beskriver sin handledare som den person som skyddar hen i arbetslivet. 
Handledare är den som vet när läkaren behöver bromsa och som kan framhäva hens bästa 
resurser. ”Det är så mycket man inte kan när man flyttar hit så man behöver det för att få 
tillbaka sitt självförtroende. Det är inte lätt”, berättar en läkare. 
 
Enligt läkarna ska en bra handledare vara intresserad av läkarens utbildning. Handledaren ska 
kunna berätta för läkaren vad hen behöver bli bättre på och hjälpa läkaren att bli mer 
självsäker i sin läkarroll. Samtliga kriterier uppfylls av de handledare som intervjupersonerna 
har fått hjälp av.  

Kollegorna. 
Att våga ta hjälp från kollegor är en förutsättning för att må bra och känna sig trygg på arbetet 
enligt läkarna. Ansvaret över patienterna är enormt och behöver fördelas över läkarna som alla 
har olika kompetenser. Flera av läkarna nämner att det är omöjligt att en person ska kunna allt. 
Läkarnas självkänsla byggs på om de förskonas från större misstag i arbetet, speciellt i början. 
Samtliga läkare upplever att kontaktnätet fungerar bra och att det alltid finns någon som är 
villig att hjälpa. Även specialister tar underläkarnas frågor på allvar och berättar lugnt hur man 
ska göra. ”Det är magiskt” säger en av läkarna. Två av läkarna har schemalagd tid avsatt för att 
diskutera svåra fall och ta hjälp av varandra. En av läkarna har haft negativa upplevelser från 
kollegor som var ovilliga att hjälpa, men säger att det inte hör till vanligheterna. Upplevelsen 
var ändå väldigt jobbig enligt läkaren, speciellt då det inträffade under den första tiden i 
Sverige då hen kände sig extra utsatt.  
 
Det faktum att kollegor emellan hjälper varandra bättre i Sverige än i läkarnas hemländer tror 
läkarna kan bero på den icke-existerande hierarkin inom svensk sjukvård. En av läkarna 
berättar om den chockartade upplevelsen av att en överläkare började plocka ur diskmaskinen i 
fikarummet. Avsaknaden av hierarki upplevs som positiv av samtliga läkare. Dock blir det lite 
motsägelsefullt att en av läkarna samtidigt menar att uppskattningen kanske skulle vara högre 
om den hierarkiska ordningen uppmärksammades något.  
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Att kollegorna är villiga att hjälpa varandra kan även ha en baksida enligt läkarna. Det gäller att 
samtliga läkare är lika hjälpsamma annars kan vissa få för mycket att göra. En läkare säger: ”Det 
hamnar alltid hos den som har kortast väg eller som har svårt att säga nej”. Något som två av 
läkarna själva har fått erfara. Därför anser läkarna att det är bra med struktur. 
 
Att sköterskorna kan sitt jobb och kan hålla borta vissa arbetsuppgifter är en förutsättning för 
att läkarna ska kunna genomföra ett bra arbete, uppleva att arbetsmiljön är bra och att de trivs 
på sin arbetsplats. Enligt läkarna bygger hela sjukvårdsystemet på att sjuksköterskorna gör rätt 
så de har höga krav på sig. ”Vi är en maskin där alla delar måste fungera bra.” Enligt läkarna 
fungerar detta på deras arbetsplatser och de flesta är imponerade av arbetet som sköterskorna 
utför.  
 
Eftersom ingen av läkarna upplever att de finns tid för socialiserande kollegor emellan är 
kontakten med kollegorna oftast endast professionell. Ansvaret för trivseln ligger således inte 
hos kollegorna även om det är viktigt för läkarna att det är en god stämning i fikarummet och 
att konflikter bör bearbetas snarast.  
 
Att hjälpa varandra på ett sjukhus bygger snabbt broar enligt flera av läkarna. En läkare fick 
rådet ”om du vill ha kompisar- gå till akuten och plocka patienter”.  

Bekräftelsen/feedback. 
Samtliga läkare betonar vikten av att få feedback. Vanligast kommer feedback från handledare 
och chefer men det kan också komma från patienter, sjuksköterskor och andra läkare. Några av 
läkarna tror att detta var speciellt viktigt när de var nyanlända. ”… jag har ju offrat lite för att 
komma hit. Min familj, mitt land för att göra något bättre än jag kunde göra där. Då vill jag 
höra att det här blir bättre”.  
 
Tre av läkarna tycker att den positiva feedbacken är extra viktig. Det är så de känner 
uppskattning och har annars svårt att veta om de gör ett bra arbete. ”Är jag en del av familjen 
eller är jag bara en arbetstagare?” säger en läkare. En läkare anser sig själv passerat behovet av 
att få bekräftelse av svenska sjukvården men tror att det är ”extremt viktigt” för de nya läkarna 
som kommer hit från andra länder för att arbeta. Samma läkare glömmer aldrig när en 
sköterska sade: ” Vet du- jag tycker att det är så roligt att du är här. Får jag ge dig en kram”. En 
läkare förklarar det som att man kan kompensera det stöd andra läkare kanske får från familj, 
vänner och samhället med extra mycket uppbackning och bekräftelse på arbetet. Den positiva 
feedbacken kan fungera som byggstenar till återuppbyggandet av självkänslan då man börjar om 
från noll. Två läkare har en annan åsikt och tycker istället att för mycket uppskattning kan 
”stiga dem åt huvudet”. De anser att det är bra med vägledning men att de får den positiva 
bekräftelsen de behöver direkt från patienterna. De menade att en bra läkare ska vara nyfiken 
och jaga bekräftelsen. Något som kanske upphör om behovet mättas för snabbt. En av dessa 
läkare flyttade från sitt hemland för att bland annat bli mer uppskattad för hans arbete.  

Social kontakt. 
De läkare som började jobba på mindre orter initialt hade lättare att skaffa socialt umgänge. Få 
läkare på arbetsplatserna kom från orten och de flesta läkarna var enbart där för att arbeta. 
Vårdcentralerna hade många AT-tjänster och omsättningen på personal var ganska stor. I Luleå 
är det lite svårare att komma in i gemenskapen eftersom många kommer härifrån. Fyra av fem 
läkare umgås med andra läkare även privat. Det är kollegor eller personer som de känner från 
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utbildningen. Flera av läkarna skapade sociala kontakter med människor redan under 
svenskundervisningen. De beskriver det som att det fanns en samhörighetskänsla på en gång 
tack vare språket. Två läkare beskriver detta umgänge som en slags subkultur där alla har 
förståelse för varandra även om det inte alltid behöver diskuteras. Ryktet på sjukhuset går 
snabbt om en ny utländsk läkare har börjat och de blir ivriga att hälsa. Läkaren som har 
spenderat längst tid i landet har skapat ett socialt kontaktnät via sin svenska familj.  
 
På arbetsplatserna upplever de flesta läkarna att de inte har så mycket social kontakt med 
kollegorna. En läkare är glad om hen hinner äta lunch eller fika tillsammans med de andra 
men säger att den sociala kontakten med patienter räcker. En annan läkare uppfattar umgänget 
som väldigt knutet till arbetsplatsen och efter jobbet går alla bara skilda vägar. En läkare tycker 
tvärtom att det sociala klimatet på arbetet är det som gör att hen vill stanna.  
 
Dessvärre har flera läkare upplevt att deras vänner har flyttat. De upplever att det är vanligare 
att röra på sig om rötterna inte hunnit slå fast. De läkare som inte har någon egen familj 
arbetar gärna mer, men kan lika gärna bli erbjuden tjänster på andra ställen i Sverige och 
därmed flytta.  
 
Flera läkare påpekar att de tror att behovet av socialt umgänge är individuellt och inte kopplat 
till yrke eller härkomst. 

Arbetet 
Tre underteman presenteras närmare under området arbete; arbetet i sig och stress.  

Arbetet i sig.  
För att läkarna ska ha haft en riktigt bra dag krävs det att de har utfört ett bra arbete. Ett bra 
arbete definierar läkarna som att de har kunnat lösa ett problem, bra patientmöten, gjort 
framsteg eller botat patienter. En läkare beskriver en lyckad arbetsdag som en dag då hen “… 
gjort nytta i världen”. Läkarna upplever även att det är då de uppfyller förväntningarna de har 
på sig själva som de är nöjda med sitt arbete. Vissa förutsättningar krävs för att läkarna ska 
kunna genomföra ett sådant arbete. Sjuksköterskorna måste estimera och avsätta rätt tid för 
patientmötena och läkarna måste få jobba ostört. Om patienterna är positiva och mötena med 
dem har varit lyckade känns arbetet lättare.  
 
Läkarna beskriver att det är när de får arbeta med det som de är utbildade till som de känner 
att de har kontroll över sin dag. När läkarna får hoppa in och ta över arbetsuppgifter från 
andra läkare med andra specialiteter känner de sig otillräckliga och ibland ledsna. Det är 
bristen på vissa specialiteter inom sjukvården som skapar detta problem och läkarna vet inte 
själva hur ett sådant problem ska kunna lösas. 
 
Flera läkare beskriver perioder då administrativt arbete tagit för mycket tid och upplevs 
betungande. Andra läkare beskriver tvärtom att det administrativa arbetet som en nödvändig 
del av det vardagliga arbetet. Läkarna önskar att tiden som är avsatt för administrativt arbete är 
väl tilltagen och respekteras av övrig personal.  
 
Läkarna tycker att den fysiska arbetsmiljön i Sverige är bra. Även i krävande miljöer såsom 
kirurgisalar och behandlingsrum. De upplever att det finns möjlighet att sitta avskilt med 
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patienter och att det respekteras av kollegor. Flera av läkarna upplever inte ens att den fysiska 
arbetsmiljön är något de tänker på. De förutsätter att det är tillräckligt.  

Belöningen. 
Samtliga läkare tycker att lönen är fullt rimlig för det arbete de utför. Dessutom nämner alla 
fördelarna med att få betalt för övertid och beviljad ledighet när de vill. Vissa måste anpassa sig 
efter dagistider och semestrar och tycker att det är en stor anledning till att de trivs så bra på 
sjukhuset. Inarbetat jourtid används av flera läkare till att ta ledigt och åka till sina hemländer. 
Det upplever många läkare som en belöning för utfört arbete. Två av läkarna nämner även 
möjligheten till utbildning som en slags belöning och att det är väldigt ovanligt i övriga delar av 
världen. 

Stress. 
För flera av läkarna är det är de oplanerade mötena och de akuta fallen som upplevs mest 
stressande. De oplanerade patienterna innebär att resterande möten blir försenade och hela 
dagen blir lidande. Ingen av läkarna tycker att det är för svårt att hantera den stressen även om 
det håller i sig hela arbetsdagen. Läkarna förstår att det inte går att avvisa de akuta fallen. ”Man 
är helt slut då man kommer hem när det har varit så ” säger en läkare. Ett annat tillfälle då 
läkarna känner sig otillräckliga är då det fattas vårdplatser. Ett problem som enligt läkarna ökat 
på sista tiden. Flera av läkarna tycker att vårdplatssituationen känns överväldigande och 
stressande. Läkarna tror att problemet beror på en kombination av brist på pengar och 
personal. Faktorer som de inte kan påverka. 
 
En annan stressfaktor som nämns i två av intervjuerna är den skillnad som finns mellan vad en 
läkare kan och vad de bör kunna. Att det ständigt finns en press på att utbilda sig och inte ha 
det som krävs.  
  
Läkarna berättar att när de anlände som nya läkare ville de väldigt mycket. Då språkkurserna 
var avslutade och arbetet på sjukhus och vårdcentraler började arbetade många av läkarna hårt. 
Läkarna säger att det kan bero på avsaknaden av annat socialt liv. En läkare stannade över 1-1,5 
timmar efter jobbet varje dag de första tre åren men eftersom hen fick betalt för tiden gick det 
ändå bra. Läkaren visste att det var tillfälligt och skulle bli bättre. En annan läkare berättar att 
hen blev uppringd av administrationskontoret som bad hen ta ledigt. Då hade läkaren arbetat 
ca 300 timmar den månaden. Läkaren kände sig inte trött men tog ut en lång ledighet som hen 
spenderade utomlands. Läkaren ansåg att det var en utmärkt kompensation.  
 
Läkarna tycker att det råder ett avslappnat förhållningssätt till arbetet som läkare i Sverige. 
Enligt läkarna är systemet uppbyggt på det sättet. Man hinner det man hinner. En läkare säger: 
”Alltså det är ju inte bra för patienterna, det vill jag säga, men väldigt bra för oss läkare”.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 
I resultatet presenteras nio teman. Dessa sorteras under huvudområden; ankomst, stöd och 
arbete. Nedan diskuteras och analyseras områdena vidare, men ankomst och stöd diskuteras 
tillsammans då analysen knyter samman teman igen. Dessutom presenteras och analyseras även 
ett kompletterande tema, ”coping”, som framkom under analysen i ett vidare perspektiv.  
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Ankomst och Stöd. 
Jag uppfattar att läkarna känner sig utsatta och osäkra när de först anländer till Sverige. De har 
lämnat sina familjer och den yrkesidentitet som de tidigare haft för att de ansåg att de nya 
arbetsförhållandena skulle vara värt omställningen. De bristande språkkunskaperna bidrar till 
läkarnas osäkerhet och hör ihop med ett socialt utanförskap som innebär att inte kunna 
utrycka sig fritt och vara sig själv fullt ut. Därför föredrar läkarna att arbeta mycket till en 
början eftersom de då har kontakt med patienter och kollegor.  
 
I detta utsatta läge upplever jag att utöver den viktiga språkundervisningen är stödet av en 
handledare, mentor eller chef extra viktigt. Flera av läkarna beskriver kontakten med 
handledare som den första länken till det svenska samhället och jag får intrycket av att 
kontakten är personlig och betydelsefull på ett vänskapligare plan än bara yrkesmässig. Lockyer 
et al. (2010) undersökte utländska läkares relation och behov av handledning när de börjat 
arbete i ett annat land. De visade, i likhet med min studie, att handledaren bidrog med mer än 
bara den yrkesmässiga handledningen. Enligt Lockyer et al. (2010) var handledaren även viktig 
för att hjälpa läkarna med de emotionella och sociala problem en sådan omställning kan 
innebära.  
 
Karasek och Theorell (1990) utvecklade en modell som beskriver hur relationen mellan en 
individs kontroll och kraven som ställs på individen på arbetsplatsen skapar olika 
förutsättningar för välmående. Där hävdas att ”kontroll” har en positiv inverkan på en individs 
upplevelse av arbetet. Om ett arbete ställer höga krav behöver det inte innebära negativa följder 
för individen om hen upplever sig ha hög kontroll över arbetet. Arbeten med höga krav och låg 
kontroll skapar sämst inverkan på en individ men även låg kontroll och låga krav kan uppfattas 
som stressande. Efter ytterligare studier och underökningar lades ytterligare en parameter till 
modellen; socialt stöd. Hög känsla av socialt stöd ansågs kunna fungera som en buffert vid 
arbeten med till exempel låg kontroll och höga krav. Flera olika typer av socialt stöd identifieras 
av författarna. En typ beskrivs som ett slags känslomässigt stöd som vanligtvis kommer från 
exempelvis kollegor, chefer och andra på arbetsplatsen. Det kan även innebära till vilken grad 
man känner tillhörighet och gemenskap med arbetsgruppen i sin helhet. En annan typ av 
socialt stöd förklarar författarna med den hjälp kollegor, chefer eller andra på arbetsplatsens 
kan bidra med när det gäller komplexa arbetsuppgifter eller hur man ska strukturera sitt arbete.  
 
Läkarna beskriver att kraven är höga eftersom läkarna förväntas lära sig språket utöver de 
yrkesmässiga färdigheterna. Dessutom saknar de kontroll över vissa faktorer som bidrar till 
stress och otrivsel såsom bristen på vårdplatser och akuta oplanerade patienter. Att läkarna 
trots detta trivs och hanterar stressen bra kan i enlighet Karasek och Theorells (1990) modell 
bero på det sociala stöd handledarna, mentorerna och cheferna bidrar med. Det sociala stödet 
från kollegor upplever jag mer som den hjälp läkarna behöver i praktiska frågor som exempelvis 
handlar om själva vårdsystemet eller när läkarna behöver fråga någon hur de konkret ska 
behandla en patient. Handledaren och i vissa fall chefen verkar kunna bidra med stöd. Jag 
tolkar resultatet som att stöd är viktigt för läkarna på flera olika sätt.  
 
Enligt House (1981, refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2005) finns det fyra något olika typer 
av stöd som alla är viktiga för individen. Det är viktigt att få känslomässigt stöd. Det vill säga att 
någon visar uppmärksamhet, omsorg och intresse. Det är även viktigt att stöttning ges i att 
kartlägga och systematisera problem, även kallat uppgiftsstöd. Informationsstöd behövs för att 
alltid hålla sig informerad om till exempel större omställningar av ledningen. Slutligen är det 
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praktiska stödet viktigt. Det vill säga det praktiska stödet man är i behov av i vardagen. Det kan 
till exempel gälla hjälp, pengar och tid. Läkarna beskriver att de behöver stöd på flera olika sätt. 
Jag uppfattar utifrån intervjuerna att utöver det emotionella stödet känner läkarna ett stort stöd 
i den praktiska kunskapen som kollegor och specialister delar med sig av. Framförallt tolkar jag 
utifrån läkarnas beskrivningar att det är tillgängligheten och det prestigelösa förhållningsättet 
från andra läkare som är stöttande. Jag tror att en hierarkisk arbetsmiljö hade inneburit ännu 
större underlägsenhet då läkarna oftast anländer som underläkare. Att läkarna upplever 
samhällsstrukturen som tydlig och begripbar tolkar jag också som en form av uppgiftsstöd som 
House (1981 refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2005) beskriver. Brist på detta stöd hade 
inneburit ytterligare osäkerhet.  
 

Arbetet. 
Arbetet uppfyller kriterierna uppgiftsvariation, uppgiftsbetydelse och uppgiftsidentifikation 
som enligt Hackman och Oldham (1978, refererad i Dunette & Hough, 1991) leder till 
meningsfullhet. Jag anser att det finns goda förutsättningar för läkarna att uppleva detta. 
Meningsfullhet är enligt modellen en viktig komponent för att kunna uppleva 
arbetstillfredsställelse, motivation och stimulans av arbetet. Läkarna uppskattar den variation i 
arbetet som olika patienter innebär och har möjlighet att följa patienternas rehabilitering och 
behandling. Dessutom är det viktigt för läkarna att känna att deras arbete innebär skillnad för 
patienterna vilket de oftast känner att de gör. Eftersom patienternas välmående är ett direkt 
kvitto på patienternas hälsa kan det även tolkas som en form av direkt feedback på utfört 
arbete vilket också är en viktig punkt enligt Hackman och Oldham(1978, refererad i Dunette 
& Hough, 1991). Flera av de faktorer och förutsättningarna som läkarna berättar om att de 
behöver för att känna att de trivs på sitt arbete är beroende av yttre faktorer, bland annat 
sköterskorna, patienterna och schemaläggare. Dessa funktioner var de som i slutändan 
bestämde hur läkarnas arbetssituation såg ut och om den var bristfällig resulterade det i stress 
eller en känsla av otillräcklighet hos läkarna. Däremot tolkar jag läkarnas frihet att själva 
planera semestrar och arbetstider som god kontroll över sin arbetssituation. Autonomi är 
därför i enlighet med Hackman och Oldham(1978, refererad i Dunette & Hough, 1991) en 
viktig faktor för att öka läkarnas arbetskvalitet.  
 
Tidigare forskning (Aalto et al., 2014) som visade att utländska läkare trivdes sämre i sitt nya 
land och att det berodde på att de oftare placerades på ställen och lägre positioner var inget 
som kunde detekteras under intervjuerna. De faktorer som gjorde att läkarna vantrivdes eller 
skulle motivera en flytt var enligt läkarna snarare längtan efter människor eller ensamhet 
utanför arbetsplatsen. Även rotlösheten var enligt läkarna en anledning till att de flyttade. Det 
gör att man inte kan utesluta att det är bättre karriärmöjligheter som gör att läkarna inte 
stannar kvar på samma ställe. 
 

Coping. 
Arnold (2010) beskriver att stress uppstår när en individ upplever att de krav som ställs 
överstiger deras egen tro på kapaciteten de besitter kan hantera det. Upplevelsen av stress är på 
så vis individuell eftersom olika individer tror att de har olika stor kapacitet att klara av kraven. 
Stress på en arbetsplats ger negativa känslor som i sin tur påverkar människors trivsel (Arnold, 
2010). För att bemästra de interna och externa krav som anses överstiga ens resurser kan man 
enligt Lazarus och Folkman (1984) använda sig av olika strategier. Strategier såsom dessa 
benämns ofta som ”stresshantering” på svenska men det engelska begreppet ”coping” används 
ofta även i svensk litteratur. Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan detta ske på tre olika sätt; 
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problemfokuserad, emotionsfokuserad och undvikande coping. Den problemfokuserade 
copingen söker att hantera källan till stress i själva miljön. Emotionell coping är ett försök att 
ändra den känslomässiga erfarenheten individen har för att bemästrat situationen. Undvikande 
copingstrategier används för att eliminera det som utgör det direkta hotet. Ett sådant 
förhållningsätt är enligt Lazarus och Folkman (1984), inte fördelaktigt för individen. Varken 
källan till hotet eller individens tolerans på sikt förändras och det skapar ett stresspåslag. 
Lindfors et al. (2012) utgick från Lazarus och Folkmans (1984) tidigare forskning när de 
studerade copingstrategier hos läkare i Sverige. De identifierade åtta strategier av coping som 
läkarna använde sig av och ansåg att samtliga passade in i Lazarus och Folkmans (1984) 
problemfokuserade coping. Strategierna var: självkännedom, utvecklandet av självkännedom, 
att vara sanningsenligt till sin person, tidsplanering, tidsstrukturering, att bredda perspektiven, 
socialt stöd, kontroll, att undervisa, att vara involverad i aktiviteter utanför arbetet. Att ha bra 
handledare coacher och chefer kan enligt Lindfors et al. (2012) vara ett bra sätt att hantera 
stress. De menar att eftersom coping är något man lär sig med erfarenhet skulle en sådan 
kunskap kunna läras ut av någon mer erfaren. Vicentic et al. (2013) visade på ett samband 
mellan en individs förmåga att bemöta stress och en bra familjesituation samt hög inkomst. 
Författarna tolkade resultatet som att de faktorer som ökar trygghet och stabilitet ger en buffert 
mot negativa känslor som stress på arbetsplatsen. Läkarna i min undersökning hade ingen 
familj i Sverige men upplevde att patientkontakten och det sociala umgänget de hade med 
omgivningen var tillräckligt. Kanske fungerar denna kontakt som substitut för familj när man 
inte har något val och utsattheten gör stödet extra viktigt? Samtliga läkare pratade sparsamt om 
inkomsten och nämnde bara att den var tillräcklig i förhållande till det arbete de utförde, något 
som förslagsvis kan uppfattas som en trygghet. De värderade den inarbetade tiden som de fick 
ta ut i övertid och semestern mycket mer. Detsamma gällde den fysiska arbetsmiljön då läkarna 
utgick ifrån att den fungerar men ägnade ingen tid till att reflektera över den. Enligt Herzbergs 
(1967) two factor-theory är lön och arbetsmiljö hygienfaktorer som man inte upplever 
motiverande i sig, men om de är bristfälliga har de en negativ inverkan på trivsel och 
arbetstillfredsställelse.  

Vissa inslag i arbetet upplevde ändå läkarna som stressiga, bland annat problemet med att 
sjukvården har för få vårdplatser att erbjuda. Läkarna beskrev problemet som att det varken 
gick att lösa eller kontrollera eftersom det dessutom upplevdes som ett ökande problem. Trots 
läkarnas noteringar om vad som kunde göra dem stressade upplevde ingen av dem att det var 
omöjligt att bemöta stressen. Återigen var det handledarens och chefens förtjänst i många fall. 
Samtliga läkare kände att de kunde tala med chefen, eller motsvarande, och få hjälp och stöd 
när de behövde. En läkare upplevde att det var chefen som kunde se på läkaren om hen 
behövde vila lite extra. Jag upplever att flera av de faktorer läkarna beskriver påverka trivseln är 
faktorer som enligt Lindfors et al. (2012) fungerar som coping mot stress för just läkare. Bland 
annat läkarnas möjlighet att planera sitt arbete, tidsstrukturera, att de har väl utvecklad 
självkännedom eller har möjlighet att utveckla den och att de får socialt stöd. Att avgöra 
huruvida läkarna har eller får möjlighet att utveckla sin självkännedom är svårt under en 
intervju, men samtliga läkare använde sig av beskrivningar som ”jag är sån” eller ”jag visste vad 
jag gav mig in på”. Detta tolkar jag som att läkarna reflekterar över sig själva som personer och 
ser sina egna möjligheter och ansvar. Enligt Lindfors et al. (2012) var alltså detta en form av 
copingstrategi och kan bidra till att läkarna kan bemästra stress på ett lyckosamt sätt. Lindfors 
et al. (2012) fann även ett samband mellan att ha en bra handledare och bemöta stress. Då 
läkarna jag intervjuade alla hade en bra och nära relation till sina handledare och hanterade 
stress bra kan detta vara applicerbart även i min studie. Kan det vara så att sociala färdigheter 
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och ett avslappnat förhållningssätt, något som mer erfarna och äldre läkare besitter, ”smittar av 
sig” till läkarna genom deras nära relation, utan att det är en så kallad uttalad lärdom? 
 
Eftersom läkarna fortfarande upplever att de i bra utsträckning kan kontrollera inflödet av 
patienter kan de bemöta den stress som avbrotten kan innebära. Ett bra stöd i kollegor och 
ledning fungerar enligt Karasek och Theorell (1990) som en buffert mot stress. Jag upplever 
resultatet dock som något motsägelsefullt då flertalet läkare beskriver att de mest umgås med 
andra läkare, men inte med kollegorna på arbete. Kan det vara så att läkarna arbetar på andra 
avdelningar och därför inte benämner dem som kollegor? 

Speciellt framgångsrikt har denna studie visat att handledare och ledning inte bara fungerar 
som en källa till professionellt och socialt stöd, utan även som en källa till kontinuerlig 
feedback och struktur. Många av de faktorer som är bidragande till trivsel kan enligt tidigare 
forskning vara strategier som är framgångsrika vid bemötandet av stress. 

Metoddiskussion 
Min förförståelse för ämnet består av de kurser jag studerat under min utbildning inom 
psykologi. I kurserna arbets- och motivationspsykologi och ledarskap har begreppet ”trivsel” på 
arbetsplatsen diskuterats och förklarats med modeller och teorier. Min personliga kontakt med 
svensk sjukvård är endast i egenskap av patient. Min bakgrund och förförståelse kan påverkat 
mig i min utformning av intervjuguide då ämnen jag studerat förväntats vara viktiga för 
respondenter. Därför har jag även en delad åsikt om min induktiva ansats. Under 
temaanalysen uppfattade jag teman som direkt korrelerade med för mig välkända teorier. 
Därför har jag i efterhand funderat över om min ansats skulle vara abduktiv, dvs. en blandning 
av induktiv och deduktiv. Jag kan alltså inte bortse från att min förförståelse mer eller mindre 
medförde att jag sökte efter kopplingar i teorier redan i uppförandet av intervjuguiden. 
 
Metodvalen gällande både intervju och analys har för mig varit tämligen problematiska. De 
öppna frågorna i intervjuerna resulterade i att de tog längre tid att genomföra. 
Intresseområdena var ändå tvungna att belysas och en mer strukturerad intervjuguide med 
ytterligare strukturerade följdfrågor hade varit att föredra. Resultatet hade då inte varit lika 
explorativt men kanske enklare att analysera. De anvisningar som Howitt (2013) och 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver angående tematisk analys är mer 
rekommendationer än tillvägagångssätt och helt beroende på hur svårt/lätt resultatet är att 
analysera. Det tillsammans med den explorativa ansatsen gjorde studien aningen abstrakt för 
mig.  

Att jag inte upplevde någon större variation i svaren efter fem intervjuer ansåg jag bero på att 
det var tillräckligt för de ämnen jag ville utforska. Det kan även betyda att intervjuguiden och 
jag som intervjuare ändå begränsade respondenterna till att inte utveckla sina svar. 

Eftersom jag genomförde intervjuer är det svårt att eliminera att jag förde in egna tolkningar. 
Detta är alltid en risk med intervjuer och trovärdigheten har ökat med hjälp av 
transkriberingen. Även om återgivningen är i största möjliga mån tolkningsfri och objektiv går 
det heller inte att eliminera risken för att intervjupersonen inte är helt sanningsenliga i sina 
svar (Howitt, 2013). Jag upplevde även att läkarna svarade med olika entusiasm beroende på 
deras uppfattning om den utbildning jag genomgick. Alla hade fått samma information inför 
intervjuerna, men uppfattat den på olika sätt. De som trodde att jag avslutade en utbildning på 
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högre nivå gav mer djupgående svar under intervjuerna.  

Att definiera och förklara begreppet ”trivsel” har i denna uppsats varit problematisk. 
Litteraturen är oftast engelsk och trivsel direkt översatt till engelska är ”wellbeing”. Ett begrepp 
som oftast kopplas ihop med, eller är synonymt med ”job-satisfaction” (arbetstillfredsställelse). 
Dessutom har begreppet ibland fått förklaras för respondenterna på grund av språkbarriärer 
under intervjuerna och har då definierats som faktorer de anser gör att de mår bra. Jag tog 
därför beslutet att låta trivsel vara ett paraplybegrepp över de olika faktorer som gör att läkare, 
enligt de själva mår bra på sin arbetsplats. I uppsatsen utgår jag ifrån att trivsel på arbetsplatsen 
är en bidragande faktor och förutsättning för att man ska vilja stanna kvar.  
 
Deltagarna fick syftet med uppsatsen kort förklarat i ett förberedande mail (Bilaga 1) 
tillsammans med de rådande forskningsetiska principer som jag utgick ifrån (Vetenskapsrådet 
u.å.). Ur transkriberingen och analysen framgick att flera läkare uppfattat det som att de skulle 
komma med tips inför kommande rekryteringar till NLL. Mailet borde ha utformats på ett 
tydligare sätt så att det undersökande djupgående syftet lyfts fram. Läkarnas subjektiva 
upplevelser av trivsel och svensk sjukvård är inte säkert kopplat till de faktorer de tror kan 
påverka framtida rekryteringar, vilket gjorde resultatet svårare att tolka.  
 
Eftersom jag utförde intervjuerna under en kort tidsperiod har inga stora politiska 
omställningar i Sverige eller större organisatoriska förändringar inom NLL hunnit inträffa. 
Detta ökar trovärdigheten hos studien då alla beskriver sin situation under samma premisser 
och tidsintervall (Graneheim & Lundman, 2003). 
 
Studien kan användas som hjälpmedel för att få in utländska läkare snabbare i systemet men 
framförallt för att öka chanserna för att de ska trivas på sin arbetsplats. 

Slutsatser 
Läkarna berättade att det är ansträngande till en början att komma till Sverige från ett annat 
land för att arbeta. Bristande språkkunskaper och avsaknaden av familj och vänner skapar en 
osäkerhet som jag upplevde att läkarna kompenserade med att skapa bra kontakt med sina 
handledare, mentorer och chefer. Nästan alla läkare uttrycker en vilja att få bekräftelse och 
uppskattning för det arbete som de utför eftersom de offrat mycket för att komma till Sverige. 
Handledaren är därför en viktig komponent och bidrar till läkarnas upplevelse av ankomsten. 
Även faktorer som möjlighet till utbildning, kontinuerlig feedback, möjligheten att utföra ett 
bra arbete och att de kan arbeta in tid som de sedan kan använda till att till exempelvis åka 
hem och träffa sina familjer påverkar läkarnas nivå av trivsel på arbetsplatsen. Andra faktorer 
såsom arbetsmiljö, social kontakt med kolleger och arbetsbelastning bleknade i jämförelse och 
belystes inte i samma utsträckning av läkarna. Samtliga intervjuade läkare känner att de nu trivs 
på sin arbetsplats. Läkarna upplever att arbetsbelastningen är stor men ingen av dem har för 
svårt att hantera stressen. Flera av de faktorer läkarna pekar ut som viktiga för trivseln på 
arbetsplatsen kan också tolkas som copingstrategier mot stress identifierade i tidigare forskning.  

Förslag på fortsatt forskning 
I denna studie undersöktes utländska läkares upplevelse av att komma till Sverige för att arbeta 
samt vilka faktorer som gör att de trivs på arbetsplatsen. Resultaten visar bland annat att bra 
handledare tillsammans med faktorer som möjlighet till utbildning och känslan av 
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uppskattning var av stor vikt för att läkarna skulle trivas. Utifrån resultatet och frågor som dök 
upp under studiens gång hade även en jämförande studie på en specifik arbetsplats med 
svenska och utländska läkare varit intressant. Det hade även varit intressant att jämföra  
handledning och nivå av trivsel i offentlig sektor med privat sektor. Är det något som skiljer 
läkarnas upplevelser i de olika sektorerna och finns det något att lära från varandra? För att 
undersöka handledarens roll ytterligare hade det varit intressant att experimentellt studera 
effekten av likhet hos handledarens och läkarens personlighet på kvalitén hos läkarens 
upplevda stöd. Hur avgörande är handledarens personlighet? 

Förslag till NLL inför framtida rekryteringar 
 Att låta läkarna gå bredvid en mer erfaren läkare i stor utsträckning. Läkarna lär sig då 

inte bara sin profession när de får medverka vid patientmöten utan även det svenska 
sociala samspelet med patienterna och de mer erfarna läkarnas hantering av till 
exempel stress. 

 Att försäkra sig om att läkarna förstår hur de kan få stöd och feedback från andra 
kollegor och överordnade. Läkarna i studien värderar den platta hierarkin inom svensk 
sjukvård som bland annat innebär att de alltid kan få stöd och hjälp i frågor som rör 
arbetet i sig. 

 Att synliggöra möjligheterna för läkarna att ta ut kompensationstid och styra semestrar 
mm. En viktig faktor som gör att läkarna trivs och känner sig motiverade. Läkarna 
motiveras av möjligheten till ledighet för att kunna resa till sina hemländer och 
möjligheten att utbilda sig vidare. Informera om detta och möjliggör i största möjliga 
mån. 

 Att ge utökad kontinuerlig feedback på läkarnas arbete som bekräftar att de gjort rätt 
val att komma hit. I studien efterfrågade läkarna bekräftelse av kollegor och ledning 
som gjorde att de kände sig mer som en del av ”familjen” och inte bara som inhyrd 
arbetskraft. 

 Att synliggöra möjligheten till fortsatt utbildning då läkarna anser att det är en stor 
fördel med svensk sjukvård och känslan av utveckling påverkar deras nivå av trivsel.    
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Appendix/Bilagor 

Bilaga 1 
 
Mail-förfrågan till läkare om medverkan i intervju. 

  
Hej-----! 
Jag heter Jozephine Öberg och skriver just nu min c-uppsats i psykologi på Luleå Tekniska 
Universitet. Min uppsats handlar om hur det är att arbeta som läkare i Sverige om man 
utbildat sig i något annat land än här. Målet med studien är att öka chanserna för lyckade 
rekryteringar framtiden. NLL kommer att behöva hjälp från andra länder för att klara av 
bemanningen av läkare i framtiden! 
Därför skulle det vara värdefullt för mig att få genomföra en intervju med dig. Frågorna 
kommer att handla om din trivsel på arbetsplatsen. Intervjun tar ca 30-45 minuter och DU 
bestämmer tid och plats. Kontakta mig gärna via mail eller på telefon ---------- snarast om du 
vill/kan ställa upp - ju snabbare desto bättre! Jag har fått hjälp av Annika Nilsson på NLL med 
kontaktuppgifter till passande kandidater till mina intervjuer. 
 Bifogar mina villkor för samtycke så du vet precis vad som gäller. 
Med vänlig hälsning, Jozephine Öberg 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

1. Land/utbildning/ålder? 
2. Hur länge har du arbetat i Sverige? 
1. Hur gick anställningen till? Varför Norrbotten? 
3. Hur fungerade anpassningen till svenskt sjukvårdssystem? 

 
Arbetsplatsen  

4. Hur ser en bra dag på jobbet ut? 
(Kollegor, arbetet i sig, patienterna och arbetsmiljön) 

5. Hur ser en typisk dålig dag ut? 
(Kollegor, arbetet i sig, patienterna och arbetsmiljön) 
 

6. I det stora hela- hur trivs du på din arbetsplats? 
7. Hur får du feedback/uppskattning på ̊ ditt arbete? Av vem? 
8. Får du en rimlig belöning för det arbete du utför? 
9. Vem tycker du har ansvar för trivseln? Varför?  
10.  Är det något du vill tillägga? 

 
Kom ihåg följdfrågorna: 
 

- Varför? 
- Vad beror det på? 
- Vad innebär det? 

  



 

 

Bilaga 3 
Samtycke till deltagande 
 
 
Denna intervju är en del av datainsamlingen till mitt examensarbete i psykologi. Syftet med 
intervjun är att undersöka hur läkare med utländsk bakgrund trivs på sin svenska arbetsplats. 
Målet med studien är att öka chanserna för en lyckad rekrytering i framtiden för NLL. 
Intervjun beräknas ta ca _______min. 
 
Inför intervjun behöver följande klargöras och samtyckas: 
 

 Resultatet kommer att redovisas på så sätt att Du inte kan identifieras. 
 Deltagandet i denna intervju är helt och hållet frivillig.  
 Du kan när som helst under intervjun avbryta din medverkan utan vidare 

påtryckningar eller negativa följder. Detta gäller även efter intervjun fram till att 
uppsatsens publiceras om du på något sätt tror att resultatet kan få en negativ inverkan 
för dig. 

 Intervjun kommer att spelas in och lagras på en hårddisk för att säkerställa att rätt 
information återges. Efter genomförd studie förstörs materialet. 

 Informationen Du ger till mig kommer endast att användas till denna studie. 
 Uppsatsen kommer att publiceras på LTU publikationsdatabas.  
 Dina personliga uppgifter skyddas från obehörig tillgång.  

 
Om du har frågor får du gärna kontakta mig, eller min handledare Martin Karlsson på Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
 
 
  
Underskrift    ort och datum 
 
 
 
Namnförtydligande 
 

 
Jozephine Öberg 
xxxxx@ltu.se 
xxxxxx 
 
Martin Karlsson 
xxxxx@ltu.se 
xxxxxxx 

 
 

 


