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Sammanfattning 

 

 Läkarutbildningen är en av de mest populära utbildningarna i Sverige och vägen till en färdig 

läkarutbildning är lång. Läkarens breda kunskap och möjlighet till att läka människor har 

länge inneburit en hög yrkesstatus. Denna syn verkar dock ha förändrats. Idag beskrivs 

läkaryrket genomgå en existentiell kris där läkarens frihet begränsats och där arbetet fokuserar 

allt mer på produktion. Förändring av yrkesrollen har beskrivits som en degradering av 

läkarens sociala status. Studien har undersökt vad som motiverar läkare till valet av yrke med 

hjälp av diskurspsykologiska verktyg. Syftet har varit att undersöka hur läkaren beskriver sina 

motiv till valet att bli läkare. Ett yrke som i skuggan av yrkesrollen är under förändring och 

fokuserar allt mer på produktion, är mindre fri och där ständiga krav från den egna 

intuitionen, media och lekmän är närvarande. Resultatet baseras på 10 stycken 

semistrukturerade intervjuer med läkare vid två interrelaterade avdelningar på ett större 

sjukhus i Sverige. Genom tal kring motiv tar studien även fasta på läkarens konstruktioner av 

identitet och yrkesroll. Resultatet visade på 4 tydliga teman vid tal kring motiv samt 

konstruktioner av identitet och yrkesroll. Dessa var kunskap, patientmöte, status och 

yrkesroll. Kunskapen kring den mänskliga biologin och mötet med patienten var de tydligaste 

motiven för val av yrke. Tal kring status visade på komplexa språkliga mönster där läkarna 

ställde sig olika inför yrkets påstådda status. 
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1. Inledning 

Arbete och karriärsval är grundläggande behov för medlemmar inom dagens samhälle. 

Vägen till ett arbete eller en anställning varierar för samhällets medlemmar. Allt fler svenskar 

väljer att studera vidare efter gymnasialnivå, för många innebär detta att söka sig till olika 

universitet och högskolor. Valmöjligheterna är många och valet av utbildningsspår är ofta 

avgörande för individens karriärsval. Höstterminen 2014 slogs rekordet för antal ansökningar 

till högskola och universitet för sjunde året i rad. Till den pågående höstterminen fick 

Antagning.se in hela 390 970 ansökningar. Den populäraste utbildningen av alla 

förstahandssökande var läkarprogrammet på Karolinska Institutet i Stockholm (UHR, 2014). 

Det höga trycket på ansökningar till utbildningen återspeglar en attraktivitet av utbildningen 

vars slutgiltiga examination ger titeln “läkare”. Läkaryrket har genom historiens gång ofta 

haft en särställning inom olika samhällen. Att besitta kunskaper som kan bota sjukdomar och 

rädda liv har inneburit att samhällets medlemmar ofta har tillskrivit läkaren en hög social 

status. Bilden av läkaryrket har ofta kopplats till ett yrke som innebär hög lön och hög status 

(Brodin, 2014). Två anledningar som skulle vara nog för att förklara läkaryrkets attraktivitet. 

Dock är detta två anledningar som allt mer tycks tillskrivas en äldre syn på läkaren och dess 

yrkesroll. Läkaryrket har förändrats och beskrivs vara under en existentiell kris där läkaren 

styrs allt mer mot en yrkesroll som innebär väldigt lite frihet och där fokus ligger på 

produktion (Hollertz, 2010). Läkaryrket beskrivs närma sig allt mer ett arbete som liknar 

löpande-band principer, där fokus på produktion har lett till att de fysiska yrkesrollerna blivit 

allt fler och där läkaren specialiserats på allt mindre delar av kroppen. En förändring som 

beskrivs har degraderat läkarens sociala status (Rehnqvist, 2014). Utifrån det faktum att 

yrkesrollen för läkaren är under förändring, där läkarens arbete präglas av produktion, mindre 

frihet och degradering av yrkets sociala status kan tyckas gå emot det faktum att 

läkarutbildningen är den mest populära utbildningen i Sverige idag. Denna studie syftar därför 

att ta reda på hur läkaren motiverar sitt val av yrke. För att kunna förklara läkarens egna motiv 

till val av yrke bör studien ta ett avstamp i hur vägen till att bli färdigutbildad läkare ser ut, för 

att sedan försöka ge en bild av hur läkarens roll i Sverige ser ut idag.  
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1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Läkarutbildningens omfång 

Det tar 7 år för en läkarstudent att få sin läkarexamen. Under dessa sju år genomförs 

först en utbildning på universitet genom läkarprogrammet i 5,5 år. Därefter genomför varje 

läkarstudent en så kallad allmän tjänstgöring (AT) på 18 månader inom ett landsting. 

(Studentum AB, 2014). Efter genomförd AT följer en examination som efter godkänt resultat 

ger läkarstudenten en läkarlegitimation. Denna legitimation visar att läkaren är färdigutbildad 

och har rätt att kalla sig läkare. 

Detta är dock inte slutet på utbildningen. Efter avslutad läkarutbildning står den 

nyexaminerade läkaren inför ytterligare ett val. Att som legitimerad läkare med en 

legitimation endast ha möjlighet att arbeta som vikarierande underläkare med en begränsad 

självständighet i arbetet eller fortsätta sina studier och fortsätta avancera inom det medicinska 

fältet, som de flesta väljer att göra. Det är få sjukhus som anställer en läkare idag som enbart 

tagit ut sin läkarexamen. Även om det formellt bara krävs en läkarexamen för att få arbeta 

som läkare så är detta inte riktigt som det fungerar. (verksamhetschef, intervju, 2014). För de 

läkare som tagit sig igenom de första sju åren av läkarstudierna och vill fortsätta med en 

karriär inom medicin är valet att studera vidare ofta självklart (verksamhetschef, intervju, 

2014). Valet står därför mellan de olika specialiseringarna.  

  En vidareutbildning kallas för läkarens ST-utbildning/specialiseringstjänstgöring (ST) och 

görs inom ett medicinskt område som läkaren finner mest intressant eller av andra skäl 

lockande. 

En ST tar minst fem år, och inriktar sig till olika områden inom medicinen, tillexempel 

kirurgi, ortopedi, radiologi mm. Efter ett regeringsbeslut från 2005 om ny struktur för de 

medicinska specialiteterna finns idag i Sverige 56 olika ST-specialiteter, 31 basspecialiteter, 

23 grenspecialiteter och 2 tilläggsspecialiteter. Läkarutbildningens ST fås genom tjänstgöring 

med handledning och kompletterande utbildning. För att fullgöra läkarutbildningens ST och 

för att få specialistbeviset krävs att verksamhetschefen tillsammans med de berörda 

handledarna intygar att ST-läkaren uppfyller kraven i målsättningen (verksamhetschef, 

intervju, 2014). Målet med ST-utbildningen är att läkaren skall uppnå specialistkompetens 

inom ett valt medicinskt område. 
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Efter avslutad ST erhålls ett specialbevis för den specialkompetens som läkaren valt. 

Den totala utbildningstiden för en specialistutbildad läkare uppgår till 13 år (Studentum AB, 

2014). 

Nu är läkaren specialist inom ett medicinskt ämnesområde. Detta innebär dock inte att 

läkaren är fri att självständigt arbeta inom sitt fält. Under ytterligare 5 - 10 år kommer denna 

specialiserade läkare att få assistera och jobba under översikt, innan läkarorganisationen 

tillåter hen att bli mer självständig och stiga i rang som läkare. Detta sker oftast 18-23 år efter 

läkaren först startade sina studier vid ett universitet. Läkaryrket har tidigare, framförallt av 

läkarna själva, beskrivits som en livsstil och inte ett yrkesval utan ett kall i livet. (Hedlund, 

2011). 

 

1.1.2 Läkarens roll idag 

Inom den medicinska diskursen sker en omkonstruktion kring läkarens roll. Claes 

Brodin skriver i en debattartikel att “Medias schablonbild av läkaren är en överbetald man 

med stort inflytande, när den sanna bilden i dag i stället är en ung läkare i karriären, sannolikt 

kvinna med stort ansvar och litet inflytande över verksamheten.” (Brodin, 2014) Här målas en 

bild upp av läkare som en yrkesfigur med hög status och hög lön. Denna bild av läkaren 

menar många inom yrkeskåren är en gammal och förlegad syn som sociala medier använder 

för att belysa brister bland läkare inom vården (Brodin, 2014). På andra sidan av debatten 

menar Nina Rehnqvist chef för SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) att 

läkaryrket idag har fått en förändrad roll. “För fyra, fem årtionden sedan tillhörde läkare de 

aktade eliterna, idag är de deklasserade” (Rehnqvist, 2014). Rehnqvist beskriver hur 

läkaryrket påminner om ett löpande-bandarbete där arbetsklimat präglas av bristande 

engagemang hos läkarna och där färdigutbildade ST-läkare söker sig till privata kliniker för 

att tjäna mer pengar. 

Detta är ett stort problem för den svenska vården menar forskare, då den 

specialistkompetens som finns inte stannar kvar inom landstinget. Karin Ekbom leg. läkare 

vid Uppsala Universitet beskriver hur många läkarstuderande idag upplever stressfulla och 

mentalt ohälsosamma arbetsförhållanden med en arbetsmiljö som inte kan ta emot nya läkare 

på ett bra sett. (Läkartidningen, 2014) 

Läkarens generella uppdrag och syfte har med tiden inte förändrats avsevärt, läkarens 

roll i samhället är att verka för en bättra hälsa för samhällets medlemmar, detta genom att bota 

sjuka och rädda liv. Pressen på läkarens metoder och ett ifrågasättande av tillvägagångssätt är 



 4 

däremot betydligt mer representerade i dagens medier. En sökning på frasen “läkarslarv” ger 

en stor mängd resultat som beskriver hur läkare slarvat i vården och hur detta har lett till olika 

typer av skador och även dödsfall. Självklart nämns inte läkarens namn i artikeln men namn 

på patient, närstående och sjukhus är ständigt närvarande. Den medicinska journalisten Inger 

Atterstam uttalar sig i en artikel för Läkartidningen: “läkare fram till för tio, femton år sedan 

var en väldigt gynnad grupp i media, vars auktoritet sällan ifrågasattes” (Lövtrup, 

2009).  Detta är dock inte fallet idag och läkare drar sig till och med för att uttala sig i media 

(Lövtrup, 2009). En ständig närvaro av media och en större insyn från övriga i samhället leder 

till högre press på läkaren för att inte göra misstag och själva bli uthängda och klassade som 

en “slarvig” läkare. Detta visar på att patienter i dagens samhälle också tenderar att ta en roll 

som konsument, och utmana läkarens auktoritet och kunskap vilket tillför ytterligare press på 

läkarens yrkesutövande (Lupton,1997). Detta vidareutvecklas mer i kapitel 2.    

Kapitlet har gjort det tydligt hur lång läkarens faktiska utbildning är och att trots detta är 

yrket under ständig övervakning av samhället. Kapitlet har även visat på att läkarens yrkesroll 

har förändrats under de senaste decennierna, där arbetet är mer fokuserat på produktion än 

tidigare och där yrkesgruppen anses deklasserade jämförelsevis för 40-50 år sedan. Trots detta 

befinner sig läkarutbildningen bland den absoluta toppen av förstahandssökande till 

högskoleutbildningar i Sverige. För att undersöka vad det är som gör läkaryrket så eftertraktat 

kommer denna studie att undersöka hur läkare, som är under pågående ST, talar om sina 

motiv till att arbeta som läkare. Detta för att undersöka hur motiven kan tänkas se ut i 

skuggan av de krav som den egna institutionen, lekmän och media så tydligt ställer på 

läkaryrket. Genom läkarens tal kring motiv till yrket kommer även studien ta vara på de 

konstruktioner av läkarrollen och läkarens identitet som talet från läkarna för fram för att se 

vad denna nya yrkesroll innebär utifrån läkarna själva. Läkarna som studerats i denna studie 

är aktiva inom två interrelaterade avdelningar på ett större sjukhus inom den svenska vården.   

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur läkare som genomgår sin specialisttjänstgöring 

motiverat sitt val av yrke. Studien kommer även undersöka hur talet kring motiv konstruerar 

en yrkesidentitet samt yrkesroll för läkaren inom en medicinsk diskurs.   
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1.3 Frågeställning 

Studien kommer utgå ifrån följande frågeställningar: 

·    Hur motiverar läkare inom ett av Sveriges största sjukhus sitt val av yrke och 

specialisering? 

·    Hur konstrueras läkarens identitet och yrkesroll genom framställning av motiv till 

yrke? 

 

1.4 Disposition 

Efter inledande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Kapitlet är uppdelat i 

två delar, där ena delen fokuserar på forskning kring hur lekmän, patienter och media ser på 

läkaren och dess yrkesroll. Den andra delen av tidigare forskning närmar sig huvudstudiens 

syfte där forskning som fokuserat på identitetskonstruktion, tal och motiv gentemot läkaryrket 

presenteras. I det tredje kapitlet presenteras studiens teori, som tar ett avstamp inom 

socialkonstruktivismen för att gå vidare till diskursanalysen och studiens ansats 

diskurspsykologi. Inom kapitlet presenteras även hur studien ser på identitetskonstruktion. 

Teorikapitlet avslutas med en presentation av studiens analysverktyg. Det fjärde kapitlet 

presenterar studiens metod, där studiens upplägg, förberedelser, genomförande, urval, 

analysförfarande, etiska övervägande och validitet presenteras. Kapitel fem presenterar 

studiens resultat med en genomgående analys. Kapitlet är strukturerat utefter fyra 

underrubriker där talet kring motiv till val av yrke är centralt. Löpande genom kapitelet görs 

det även tydligt på läkarens konstruktioner av yrkesroll och identitet.  Till sist, under kapitel 

sex, sammanfattas och diskuteras studiens resultat. Kapitlet avslutas med slutsatser av studien 

och förslag till vidare forskning.     

2. Tidigare forskning kring framställningen av läkarens yrkesroll 

Kapitlet är indelat i två områden, det första området som tas upp behandlar forskning 

som fokuserat på hur lekmän, patienter och media framställer läkarens yrkesroll. Syftet med 

presenterad forskning inom området är att ge en bild av de krav som ställs på yrket och hur 

denna nya läkarroll konstrueras utifrån andra än läkaren själv. Det andra området av tidigare 

forskning närmar sig kommande studies ämnesfält där forskning kring läkarens 

identitetskonstruktion, tal och motiv gentemot yrket och dess krav presenteras. Detta i syfte 
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att presentera en del av den forskning som faktiskt gjorts inom området men också för att 

upplysa bristen på forskning kring läkarens egna tal kring motiv till yrket inom Sverige.   

 

2.1 Lekmän och medias syn på läkaren 

Det finns en rådande uppfattning hos forskare att patienter, i många fall lekmän, har på 

senare år tagit en roll som konsument när de söker vård (Lupton, 1997; Lupton & Mclane, 

1998; Beck, 1994; Coyle, 199). Det finns en öppen diskussion kring hur vården skall vara 

utformad, där en av inriktningarna ser att vården skall skötas som en marknadsekonomi och 

ska vara utformad efter en öppen marknadsmodell. Detta skulle innebära att sjukvården 

behandlas som handelsvaror där produktionen är effektiv och konsumtionen sker under 

konkurrensmässiga marknadsförhållanden. Denna konkurrens anses kunna gynna patienten 

likt en kund som är ute efter en ny mobiltelefon, där konkurrensen ser till att den bästa 

produkten belönas och den sämre försvinner från marknaden. Lutpon (1997) beskriver att 

detta “konsument-perspektiv” går ihop med begreppet “Reflekterande projektion av jaget” 

(Reflexive project of the self ) . Vilket bygger på antagandet att individen strävar efter en 

reflektion över det beteende som konstruerar jaget och att i vissa fall uppstår denna reflektion 

för att maximera fördelarna för jaget. Istället för att acceptera livet som det är, drivs många av 

att söka efter kunskap som förbättrar jaget. Det hävdas därav att individer möter jaget, 

kroppen, den sociala och fysiska världen med hög grad av reflektion, ifrågasättande, 

utvärderande och osäkerhet. Läkarens faktiska kunskap har därför inte lett till en ökad 

trygghet. Osäkerheten hos individen har snarare lett till att läkarens kunskap och praktik har 

öppnats upp för kritik och ett ifrågasättande (Lupton, 1997; Beck, 1994).   

 Med utgångspunkt i detta går Lupton (1997) vidare i sin studie vars syfte är att 

blottlägga lekmäns attityd till läkaryrket. Studien utgår ifrån intervjuer med 60 lekmän från 

Sydney, Australien. Samtliga deltagare ansåg att läkarprofessionens sociala status hade 

förändrats över tid, även fast de fortfarande var respekterade så hade de fallit offer för allt mer 

kritik. Data visade att många tyckte konsumentdiskursen och en reflekterande projektion av 

jaget var viktig vid mötet med läkare. Alla deltagare uttryckte starka åsikter vid frågan om 

vad en “bra” och en “dålig” läkare är, där vissa berättade skräckhistorier som omfattade 

felbehandling och sexuella trakasserier. Ett intressant fynd var att trots en allmän uppfattning 

hos deltagarna att samtida läkare får ta emot allt hårdare kritik av media idag än förr, uttryckte 

samtliga en respekt för läkaren och den medicinska vetenskapen. Även de som tog en stark 

ställning inom konsumentdiskursen kunde ge med sig att i vissa situationer lämna 
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beslutfattandet åt läkaren. Studien ger en viss representation av hur lekmän talar om 

läkaryrket ur både sina egna perspektiv men även deras åsikter kring medias bild av läkaren. 

För att få en djupare förståelse för vilka krav lekmän ställer på läkaren och hur 

läkarrollen konstrueras utifrån dessa individer kommer missnöjet hos patienter undersökas 

närmare. Missnöjet från patienter och vad som skapar detta har undersökts av Coyle (1999). 

Coyle har i sin studie intervjuat missnöjda vårdtagare i Storbritannien för att få fram 

detaljerad information av vad patienters missnöje egentligen innebär. En förståelse för 

missnöjet grundar sig i begreppet personlig identitet. Ett misslyckande från vårdarens sida att 

lyssna, ta patienten seriöst, fel diagnostisering eller svårigheter att få tag på rätt vård tolkades 

av patienterna vara ett hot mot den personliga identiteten och ett underminerande av den 

personliga självkänslan (Coyle, 1999). Av de missnöjda patienterna fanns tre distinkta 

områden som hotade den personliga identiteten och därmed leda till dålig vård. 1) 

Dehumanisering, att patienten känner sig som ett objekt snarare än en mänsklig varelse. 2) 

Maktlöshet, många kände sig frustrerade över känslan att inte ha full kontroll över sin kropp 

eller få tag på rätt sorts vård. 3) Devalvering, individerna upplevde att de inte blev tagna på 

allvar eller att någon lyssnade på dem.   

För att få ytterligare förståelse av de krav som ställs på läkaren och därmed en 

konstruktion av läkarrollen från andra än läkaren kommer medias framställning av yrket 

presenteras. 

Media definieras i Lupton & Mclanes (1998) studie som nyhetstidningar som 

publicerats i Australien inom intervallet 1994 -1995. Studien utgår ifrån att bilden av läkaren 

inom media har förändrats från att presentera en helig manlig hjälte i vit rock till en mer 

diversifierad och kritiskt representation där personliga misslyckanden, medicinsk 

felbehandling, sexuella trakasserier och misslyckade behandlingar tar allt större plats (Lupton 

& Mclane, 1998). Detta är en studie som sker i samband med tidigare nämnda forskning och i 

skuggan av en mängd tidigare forskning inom samma ämne (exempelvis Karpf, 1988; Turow, 

1989; Bradby et al., 1995; Lupton, 1995). Forskarna i denna studie har utgått ifrån kritisk 

diskursanalys då de är ute efter att kombinera kvantitativt material med en mer tolkande 

analys av språket, diskursen och bildspråket i de tryckta artiklarna. Forskarna fann att under 

denna 15 månaders period publicerades 5157 artiklar som refererade till den medicinska 

professionen i tidningar som gavs ut i Australiens metropoler. Resultatet visar att det fanns 

konkurrerande representationer av läkaryrket. Det fanns många inslag av läkares misstag och 

felbehandlingar men inslag av läkarens expertis och utvecklingar inom medicinska områden 

var också av stort intresse hos media. Det fanns även inslag av läkare som ägnat sig åt 
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sexuella trakasserier gentemot patienter, medicinsk bedrägeri och illegala utskrifter av 

läkemedel, detta var dock inget som dominerade utgivna reportage. Resultatet ger ingen 

entydig representation till hur media framställer läkaren, däremot ger det en grund till att anta 

att läkarens yrke är idag mer transparant och öppet för diskussion i samhället än vad det har 

varit tidigare. 

Ytterligare försök till att visa hur media framställer den medicinska vetenskapen har 

även gjorts av Bradby, Gabe & Bury (1995). Forskarna analyserade där hur media framställer 

tjänstefel som tagits upp vid General Medical Council i Storbritannien. Resultatet visade att 

de populäraste inslagen hos de största medierna fokuserade på fall av sexuella trakasserier hos 

manliga allmänläkare. Läkarna framställdes som välutbildade individer som gett efter för sina 

“naturliga” sexuella begär vid behandling av kvinnliga “storbystade” patienter. När 

förseelsens beskrivs så användes de flesta adjektiv för att rentvå läkaren, de betonade antingen 

hans romantiska avsikter eller hans önskan för att inte mer än att “ha lite kul”. Liknande 

beskrivning skedde när en diskussion kring läkarens professionella status uppstod, då tonen 

var generellt stödjande i läkarens fördel (Bradby et al. 1995). Ett intressant resultat som 

försöker visa på hur media målar upp en bild av läkaren för att kunna sälja “spännande” och 

“intressanta” reportage. 

En bild av hur det svenska samhället ser på läkaren går självklart inte helt att överföra 

genom dessa studier. Inte bara för det att de är samhällen som antagligen skiljer sig från det 

svenska samhället men också för att det är ett vårdsystem som inte är utformat som den 

svenska vården. Syftet med att presentera tidigare forskning av detta slag var dels att ge en 

bild av hur omgivningen kan tänkas se på läkaren och dess yrke, men framförallt hur pass 

öppet yrket är för kritik och diskussioner av icke aktiva inom yrket. Som studierna visar går 

de inte att framställa en enskild bild av hur samhället ser på läkarens yrke och ansvar. Tydligt 

är dock att samtliga studier tar fasta på att synen av läkaren och talet kring yrkesrollen har 

förändrats och att individer utanför yrket har blivit allt mer ifrågasättande. Denna studie 

menar inte att ta försvarsställning hos läkaren utan vill i skuggan av de krav som ställs på 

yrket presentera läkarens eget tal kring sitt val av yrke och sin yrkesroll. Vidare kommer 

studier som ligger närmare nuvarande studies ämnesfält presenteras, där läkarens egna 

beskrivningar och identitetsuppbyggande inom en medicinsk diskurs ligger i fokus. 
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2.2 Forskning kring läkarens identitet och yrkesroll    

Läkarens identitetsuppbyggnad och den medicinska ideologins konstruktioner har 

studerats av Apker & Eggly (2004). I studien har forskarna tagit del av s.k. 

morgonrapporteringar som syftar till att förmedla kunskap och utvärdera läkarstudenternas 

färdigheter av medicinsk kunskap, diagnosticering och, i mindre utsträckning, hur studenterna 

talar offentligt. Studien utfördes i USA och materialet är taget från morgonrapporteringar 

under en period på fyra veckor. Genom denna morgonrapportering hävdar forskarna att 

interaktionerna mellan fakultetsläkare och läkarstudenter bidrar till formationen av en 

identitet hos läkarstudenten och därmed en formation av en medicinsk ideologi. Resultaten 

från studien visar att diskussionstemat inom morgonrapporteringen kontrolleras av 

fakultetsläkaren, där denna kontroll förstärker principer hos den medicinska ideologin och 

uttryckligen fastställer hur läkarstudenterna bör och inte bör bete sig som läkare. Genom att 

delta i dessa morgonrapporteringar hävdar Apker & Eggly att läkaren bland annat lär sig att 

på grund av sin medicinska expertis, status och auktoritet att det är accepterat att inom 

medicinen styra talet med grupper som är underordnade läkaren. Studien ger en inblick i 

bidragande faktorer till hur läkaridentiteten konstrueras och genom detta hur läkaren skall 

agera på de sätt som förväntas av dem. Studien ger viss förståelse för konstruktionen av 

läkarens identitet, däremot saknas läkarens egna tal kring motiv gentemot yrket och sin 

yrkesroll som denna studie avser undersöka.       

Gallardo och Ferrari (2007) har till viss del undersökt detta i sin studie där fokus ligger 

på att undersöka hur läkare talar kring hälsa och yrkespraktik i förhållande till sin personliga 

hälsa. En studie som ger en inblick i hur läkaren talar om sitt eget yrke och yrkesroll. Talet 

som analyserades var i skriftlig form och taget från ett diskussionsforum på internet. I studien 

har forskarna delat upp läkarnas tal kring sin egen hälsa i 3 olika kategorier som på sitt 

specifika sätt betraktar läkarnas inställning till hälsopåverkan och deras yrkesutövande. Dessa 

3 kategorier av attityd är påverkan, fördomar och uppskattning. (Gallardo & Ferrari, 2007). 

Resultatet visade att när läkare talade om sitt yrke som just ett arbete så uttryckte läkarna sig 

ofta i kategorier av uppskattning där de satte de risker som förekom i yrket i relation till den 

uppskattning de fick som motsats av sitt utförda arbete. När läkarna beskrev sitt yrke i termer 

av ett kall så förändrades deras utsagor dock. I vissa fall beskrev läkarna det som att yrket 

kunde betraktas som en service till samhället och att de ursprungligen valt yrket på grund av 

olika övertygelser om läkaryrket som någonting mer än bara ett yrke. Andra menade däremot 

att synen på läkaryrket som ett kall gynnade bara utnyttjandet av läkare inom vården, där 

läkarna inte räcker till samtidigt som patienternas krav bara blir högre och högre. (Gallardo & 
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Ferrari, 2007). Denna forskning har genomförts bland läkare i 13 olika latinamerikanska 

länder. Detta skulle möjligen medföra en skillnad i resultat om samma studie skulle ha utförts 

i Sverige. Forskningen ger en uppfattning om hur läkare kan tala om sitt yrke, däremot går det 

förmodligen inte att överföra samma resultat på läkare i Sverige. Även om läkaryrket är 

detsamma i sitt syfte är skillnaderna i hälsa och sociala förhållanden mellan läkarna i Sverige 

och de latinamerikanska länderna antagligen annorlunda, vilket kan tänkas påverka talet kring 

läkarens yrkesroll. 

De krav och förväntningar som ställs på läkaren har tidigare presenterats, reaktionerna 

på dessa krav och klagomål är något Allsop & Mulcahy (1998) har studerat utifrån läkarens 

egna perspektiv. Studien utgår ifrån resultatet av tre empiriska studier, utförda i England 

under mitten av 80-talet till mitten av 90-talet. Syftet med studien var att undersöka hur läkare 

bemötte klagomål från patienter och anhöriga. Forskarna hävdar att läkarens uppfattning av 

dem själva som en kompetent läkare bibehålls av de förklaringar, motiveringar och ursäkter 

de möter klagomålen med. Läkarens förståelse för medicinens begränsningar och risker gör 

att de många gånger ser patientens krav som orealistiska och dess klagomål i vissa fall som 

hämndlystna. Klagomålen ansågs i vissa fall vara grundade i patientens sjukdom men även 

vara en konsekvens av begränsade resurser. Resultatet visade att när läkaren tar emot 

klagomål kände de sig rädda, sårbara, sårade och ensamma. De tolkade klagomålen som en 

utmaning av deras kompetens och en känsla av att patienten inte längre litar på dem. När 

klagomålet framförts beskriver Allsop & Mulcahy (1998) att läkaren upplevde en känsla av 

att de förlorat kontroll över situationen. Läkaren är inte utbildad för att hantera dessa 

klagomål och reaktionen blev ofta att försvara sin känsla av expertis med att klagomålet 

saknade grund. En studie som ger en viss uppfattning till hur läkaren svarar på den kritik som 

framförs av patienter och media. Studien fokuserar däremot inte på ett tal av motiv till val av 

läkare.   

Studier inom Sverige var svåra att hitta, men Salomonsson & Mella (2013) har 

undersökt läkare inom Sverige, men utifrån ett annat perspektiv än kommande huvudstudie. 

Salomonsson & Mellas studie utgår ifrån mänskligt kapital och vilken vikt detta har för 

integrationen för välutbildade invandrare i det svenska samhället. I detta fall undersöks 

integrationen utifrån läkare som är födda utanför Europa. Studien diskuterar en devalvering 

av det mänskliga kapitalet i relation till läkare som invandrat till Sverige, studien har även 

skapat teoretiska antaganden om kulturella behörigheter (Cultural Authorization) som kan 

bidra till en förståelse för interna skillnader mellan läkare som är födda i Europa och läkare 

som inte är det (Salomonsson & Mella, 2013). Studien utfördes genom att analysera texter 
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som publicerats i Swedish journal of medicine mellan år 1997-2010. I artikeln har forskarna 

visat att det bland annat fanns en devalvering av mänskligt kapital som kan leda till en 

marginalisering av specialistutbildade invandrare. Salomonssons studier tas upp för att 

presentera forskning som gjorts i Sverige, förutom den geografiska relevans har studien ingen 

större relevans för kommande studie och visar ännu mer på den kunskapslucka som finns 

kring läkarens tal av motiv till val av yrke.     

Den tidigare forskning som tagits upp har inledningsvis gett exempel på hur lekmän och 

patienter talar om läkaren och beskrivit vad ett missnöje av vården egentligen innebär. Vidare 

presenterades forskning som fokuserat på hur media framställer läkaren och dess yrkesgrupp. 

Detta i syfte att visa hur läkarens yrkesroll och hur kraven på läkaren framställs. Genom detta 

hoppas studien väcka frågan varför någon skulle genomgå årtionden av utbildning för att anta 

en yrkesroll som blivit allt mindre fri och utsätts för allt mer krav och kritik från icke aktiva 

inom yrket. Den andra delen av kapitlet försöker ge en sammanfattande bild av den forskning 

som rör sig kring ämnet för huvudstudien. Syftet där var att ge exempel på hur läkarens 

identitet kan komma att konstrueras inom yrket men också hur läkare själva talar kring sitt 

yrke och de krav som ställs, men också att lyfta fram de kunskapsluckor som finns kring 

studier där läkarens tal om motiv till yrke inom den svenska vården inte finns.  

3. Teori 

Tidigare kapitel har presenterats i syfte att lyfta fram de förhållanden läkaren verkar 

inom. Utbildning, samhällets tal om läkaren samt läkarens eget tal kring yrket presenterar 

exempel på de krav och föreställningar samhällets olika subjekt har gentemot läkaryrket. 

Studiens analys kommer utgå ifrån diskursanalysens verktyg, främst från diskurspsykologins 

teorier och begrepp.  Anledningen till detta är att språket, inom diskurspsykologin, ses som 

konstituerande genom social, diskursiv aktivitet. Genom diskurspsykologin och dess 

forskning erbjuds sätt att förstå meningsskapande processer genom språket som skapar sociala 

relationer, social verklighet, identitet eller kultur. Att lyfta fram läkarens eget tal kring motiv 

av yrke och därav en konstruktion av yrkesrollen och läkarens identitet är svårt att genomföra 

genom andra ansatser än den diskursanalytiska, vilket är det främsta motivet för vald ansats.  

Inom diskursiva sammanhang görs ingen skillnad på teori och metod, vilket är 

anledningen till att presentation av teori och metod till vis mån går ihop (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). I studien är språket representerat genom tal som sedan transkriberats till 

skrift som bland annat beskriver motiverade anledningar till ett val av yrke. Hur läkarna 
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uttrycker sig i tal kring val av yrke anses vara genom vald teori direkt kopplat till en aktivitet 

inom en specifik diskurs, exempelvis att talet kring nöjet att få operera och laga brutna ben är 

kopplat till att faktiskt vara kirurg inom en medicinskdiskurs. Mer om detta i kommande 

kapitel. Syftet är att lyfta fram de tal från läkaren som konstruerar identiteten läkare och dess 

yrkesroll. För att motivera och ta fram de relevanta diskursiva analysverktygen krävs det att vi 

tar ett steg tillbaka. En beskrivning och fördjupning av diskursanalys som teori och metod 

utgår i första hand ifrån socialkonstruktivismens grunder.   

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Det finns inte bara en definition av social konstruktivism, detta på grund av att det är en 

term som många olika forskare från flera olika fält använder sig av. Gemensamt är dock att 

grunden av socialkonstruktivism är att ifrågasätta den för givet tagna syn på samhället och 

dess medlemmar. Studien utgår ifrån att idén att de kunskaper som framställs i vår omvärld är 

objektiva och opartiska observationer utmanas genom denna teori. Vår kunskap skapas inte 

objektivt och härstammar inte från världens faktiska framställning utan den härstammar från 

subjektiva uppfattningar av världen och förs fram samt byggs på av interaktioner mellan 

individer inom det sociala livet. Dessa interaktioner grundar sig ofta i någon form av språk. 

Bildligt, skriftligt eller uttalat så blir språket därav avgörande för att förstå samhället (Burr, 

2003). 

En förståelse av vad en läkare faktiskt är och vad som motiverar till val av läkaryrket 

kommer därför inte ifrån en objektiv framställning utan härstammar i den subjektiva 

uppfattningen hos den enskilda individen. Studien kommer därför utgå ifrån läkarnas egna 

beskrivningar av yrket. Trots att studiens resultat kommer utgå ifrån läkarens eget tal kommer 

resultatet i viss mån vara en subjektiv beskrivning utifrån forskarnas egen analys. Dock är 

förkunskapen hos forskarna för läkarens eget tal kring yrket minimal och ses därför inte vara 

något som kommer påverka objektiviteten till större delar, trots det faktum att resultat och 

analys är en subjektiv beskrivning av läkarnas tal. För att ytterligare kringgå en subjektiv 

resultat-del kommer analysen utgå ifrån diskursanalysen och dess verktyg.        

 

3.2 Diskursanalys 

Diskursanalysen utgår ifrån socialkonstruktivismens grunder, vilket innebär att språket 

är centralt för social förståelse och att en diskurs i någon form är ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inom diskursanalysen studeras 
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interaktioner (språket som används) nära för att finna mönster. Språket som system ses inom 

diskursanalysen inte som statiskt utan är under ständig förändring, språket som används i 

detta nu har inte samma innebörd som det hade förr, utan förändringar av betydelse och 

innebörd sker över tid. På grund av dessa förändringar går det heller inte att se på språket som 

transparent eller reflekterande. Det är snarare konstruerande, språket skapar och förändrar. 

Språket används även för att utföra handlingar (välkomna, övertala, förolämpa etc.), för att 

förstå exakt vad som händer behövs det ofta en förståelse för vad som hänt i ett tidigare skede 

(Wetherell m.fl., 2008). Potter (1997) beskriver tre antaganden kring diskursanalys som är 

viktiga att ha med sig i den fortsatta studien; 

1.  Anti-realism: Diskursanalys är emot antagandet att det finns sanna och falska 

beskrivningar av verkligheten. Diskursanalys används för att lyfta fram hur versioner 

av världen, samhällen och identiteter produceras inom diskurser. Versioner kring hur 

delar av samhället ser på läkare har tidigare lyfts fram, denna studie fokuserar på 

läkares egna versioner av “sanningen”. 

2.  Konstruktionism: Diskursanalys behandlar konstruktioner som skapas av samhällets 

deltagare och hur de uppnås och undermineras. Samhällets deltagare är i detta fall 

läkarnas egna konstruktioner av deras egen yrkesroll och vad som motiverar dem att 

söka sig till denna roll. 

3.  Reflexivitet: Diskursanalys anser att språket är en version som selektivt arbetar upp en 

samstämmighet och inkonsekvens som skapar berättelser av en objektiv verklighet. 

Läkarnas egna versioner av yrkesrollen är en objektiv verklighet och är en av flera 

verkligheter.  (Silverman, 2001). 

Det finns en rad olika ansatser inom diskursanalysen. En genomgång av alla de olika 

ansatserna kommer inte att tas upp i denna uppsats utan det är främst diskurspsykologins 

ursprung och användning som står i fokus. Diskurspsykologin skiljer sig i sin användning av 

diskurs jämfört med övriga ansatser inom diskursanalysen, då den riktar in sig på delar av 

sammanhang där språkets faktiska påverkan undersöks (Edley, 2008).     

 

3.3 Diskurspsykologi 
 

Diskurspsykologi fokuserar dels på språket och dels på en psykologisk uppvisande 

genom språket. Det är däremot inte de bakomliggande orsakerna till varför något sägs som är 

av intresse, som är vanligt inom psykologin, utan det är istället de mentala uttryck språket 

framhäver som är av intresse inom diskurspsykologi. Ansatsen menar att det är omöjligt att 
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fastställa bakomliggande orsaker till varför någon säger något, vilket innebär att jaget i det här 

fallet inte är en isolerad och självständig agent. Jaget ses som socialt och fokus ligger, i 

ansatsen som i denna studie, om hur identiteter uppstår, omformas och blir ting för 

förhandlingar inom sociala praktiker. Diskurspsykologin uppfattar identiteter som diskursiva, 

vilket innebär att människors identiteter inte är fasta genom samhällets olika sammanhang. 

Talet konstruerar inte bara en identitet utan flera flexibla identiteter, de uppfattas som 

produkter av olika diskurser. Om det antas att identiteter skapas av de resurser som finns 

inom en diskurs innebär det att en identitet ofta är relationella, ofullständiga och instabila 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Edley, 2008). Läkarens identitet är unik inom den 

medicinska diskursen och konstrueras genom sociala interaktioner med andra inom samma 

diskurs och kan även skapa kollektiva identiteter, då en identitet kring “läkaren” konstrueras. 

Denna identitet är dock inte fastgjuten och för läkaren kan dess identitet skifta inom andra 

diskurser. I den kommande analysen kommer studien visa på interaktioner där denna 

konstruktion av den individuella läkarens identitet positioneras inom den medicinska 

diskursen. 

Psykologer har använt språket som en resurs som ger forskare ledtrådar till varför 

individer beter sig som de gör, diskurspsykologen använder språket som ett ämne för att 

undersöka sättet individer konstruerar exempelvis attityder till val av yrke. Som tidigare 

nämnts är även ansatsen handlingsorienterad, alltså att språket används för att skapa något. I 

vårt fall innebär detta att språket och de så kallade språkhandlingarna används för att 

åstadkomma något med det som sägs, till exempel ett rättfärdigande av yrke (Edley, 2008).  

Sammanfattningsvis utgår denna studie utifrån en diskursanalytiskt och 

diskurspsykologisk teori för att en bakomliggande orsak till val av yrke är i princip omöjlig 

att avslöja. Därför väljer studien att fokusera på hur läkarna själva använder sig av språket när 

de talar om motiv till val av yrke. Genom det uttalade språket kommer studien undersöka talet 

kring attityder och rättfärdigande av läkaryrket, vilket i sin tur kan komma att ge underlag till 

ett socialt konstruerande av individuella identiteter inom den medicinska diskursen.   

 

3.4 Identitet 

Inom diskurspsykologin ses identitet som ett resultat av sociala interaktioner. Detta 

innebär att identitet är något som är relationellt och dynamiskt. En process som byggs upp, 

förhandlas och byggs om genom social interaktion. Genom detta synsätt är identitet inte något 

som finns på förhand, utan det är en process som är mångfaldig och flexibel och är beroende 
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på sammanhanget samt konstrueras genom dessa sammanhang. Individen uttrycker sin 

identitet annorlunda i olika sammanhang eftersom den är konstruerad inom olika diskursiva 

sammanhang. Enligt diskurspsykologin är identitet något varierande beroende på hur man 

positionerar sig inom interaktioner. Däremot innebär detta inte att, till exempel läkaren, 

bygger upp nya identiteter för alla olika sammanhang, utan att de diskursiva sammanhangen 

är något som påverkar läkarens identitet och hänger i någon form kvar i andra sammanhang 

men i en annan omarbetad form (Edley, 2008; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Som 

tidigare nämnts utgår konstruktionen av läkarens identitet och vad detta innebär för 

yrkesrollen från läkarens egna tal kring motiv av yrke.          

 

3.5 Analysverktyg 

Hur motiv av yrket framställs hos läkarna kommer att analyseras utefter tre 

interrelaterade analysverktyg inom diskursanalysen. De analysverktyg som kommer att 

användas är tolkningsrepertoar, ideologiska dilemman och subjektspositioner. 

3.5.1 Tolkningsrepertoar 

Potter & Wetherell (1988) använder uttrycket tolkningsrepertoar för att framhäva att 

användning av språket i vardagslivet är flexibelt och dynamiskt. Tolkningsrepertoar är ett 

“vanligt” sätt att tala inom ett visst språkligt sammanhang och är en uppsättning av argument 

och beskrivningar. I diskursanalytiska termer är det konversationens byggstenar, varje 

repertoar ger individer resurser till att konstruera versioner av verkligheten. 

Tolkningsrepertoarer är delar av varje samhälles “sunda förnuft”, vilket ger en bas för delad 

förståelse av sociala sammanhang. Språket är uppbyggt av ord som lånas från andra 

sammanhang, vilket gör att tolkningsrepertoarer är flexibla och bygger på ord och förståelse 

som är tagna ur historien (Edley, 2008; Winther Jørgensen & Phillips, 2000.). En definition 

av tolkningsrepertoar ligger nära begreppet diskurs, skillnaden ligger dock i diskurs ses som 

en bredare praktik som framhäver större sammanhang och tolkningsrepertoarer fokuserar mer 

på delar av språkets beståndsdelar som är mindre enhetliga. Detta medför att det lättare går att 

tyda språket närmre. Tolkningsrepertoarer gör det möjligt att se vad man vill åstadkomma 

med språket som en resurs, än en analys av hur språket används i olika sammanhang (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000., Silverman, 2001). Tolkningsrepertoar kommer att passa bra in i 

studiens kodning och analys då studien söker språkliga mönster i hur man talar om motiv till 

arbete och hur identitetsuppbyggnaden ser ut för aktivt arbetande läkare. Verktyget passar bra 
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då studien är ute efter de mindre detaljerna i språket som kan ge oss en tydligare bild av hur 

talet kring val av yrke ser ut.           

3.5.2. Ideologiska dilemman 

Det andra analysverktyget studien valt att använda är ideologiska dilemman, termen 

kommer ursprungligen från Michael Billigs m.fl. bok som har samma namn. Boken beskriver 

nya ideologier som är annorlunda från de tidigare traditionella och intellektuella ideologierna. 

Billig m.fl. ville bestrida de gamla ideologierna ex. marxismen som en intellektuell ideologi 

med traditioner som kunde definiera marxismen, och istället dra en konceptuell gräns mellan 

intellektuella ideologier och “levda ideologier”. Dessa beskriver författarna som ett samhälles 

eller en kulturs blandade uppfattningar av trosuppfattning, värderingar, och praktiker. Man 

kan likna dessa levda ideologier vid samhällets kulturer. (Billig m.fl., 1988). 

Det som skiljer levda ideologier från intellektuella ideologier menar Billig är att de levda 

ideologierna inte är sammansatta på ett koherent och integrerat vis utan snarare på motsatt 

sätt. 

Billig m.fl. menar att de levda ideologierna skapar paradoxer och argument som går att 

identifiera i den normala vardagsvärlden. Dessa ideologiska dilemman kan uppstå exempelvis 

när ideologin kring att läkarens yrke handlar om att bota sjuka individer och rädda liv utefter 

sin egen kunskap möter ideologin att patienten skall vara autonom och kunna påverka 

behandlingssätt. Ideologerna är motsägelsefulla och skapar paradoxer samt argument. 

Det som Billig här lyfter fram som intressant är att dessa uttalanden kan betraktas som i sina 

uttalanden går emot det sunda förnuftet och därför skulle kunna betraktas som felaktiga 

därmed förkastas. Dock är detta inte riktigt sant, då uttalanden som dessa skapar en mening 

genom att vi förstår att de genom sin paradoxalitet inte stämmer och därigenom kan utveckla 

individens förståelse för social interaktion och socialt tänkande. “I stället för att fokusera på 

inkonsekvenser i samtal och text, kan ideologiska dilemman bidra i arbetet till att hitta 

ledtrådar till variationer” (Edwards, 2003). 

3.5.3 Subjektspositioner 

Det sista analysverktyget handlar om individers rollpositionering. Subjektspositioner 

har en etablerad historia, visserligen mer inom kulturella studier än psykologiska. Louis 

Althusser (1971) beskrev sätt som ideologier skapar eller konstruerar subjekt genom att sätta 

dessa i olika positioner eller tillskriva dessa till vissa identiteter. Subjektivitet, enligt 

Althusser, är en effekt av ideologi. Hur individer upplever sig själva och den värld de lever i 

är en biprodukt av särskilda ideologiska eller diskursiva styren (Edley, 2008). Edley (2008) 
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visar detta genom att ge ett exempel på hur en affisch som visar en brittisk soldat med texten 

“Your country needs you” under. Denna affisch positionerar individen och lyfter fram olika 

typer av individer/subjekt. Den talar främst till britter, som svensk skulle individen inte ta åt 

sig på samma sätt, vilket innebär att vid den tidpunkt man tar åt sig, eller struntar i budskapet 

har man intagit en position som subjekt inom det sammanhang som affischen hänvisar till. 

Begreppet kan även användas inom konversationer och ge medlemmarna/subjekt inom 

konversationen olika positioner. I kommande analys kommer subjektspositioner användas för 

att synliggöra hur läkare ställer sig i förhållande till tal om motiv för valt yrke. 

 

4. Metod 

Detta kapitel kommer redogöra för studiens empiriska material. Här beskrivs hur 

materialet har samlats in, vilka begränsningar materialet har samt hur det har transkriberats 

och analyserats. Studien baseras på en kvalitativ intervjustudie som syftar till att studera hur 

ST-läkare beskriver sitt val och motivationen av yrke, samt hur ST-läkare beskriver sin 

yrkesroll. I slutet av kapitlet beskrivs kortfattat hur studiens validitet kan styrkas genom ett 

kvalitativt metodval, samt forskargruppens egna etiska överväganden. Inom traditionell 

forskningsmetod är det vanligt att forskare anpassar metoden efter forskningsfrågan som de 

vill besvara (Aspers, 2011). Vilket även gjordes för denna studie. 

4.1 Studiens upplägg 

Tidigare forskning har beskrivit hur samhället ser på läkaren och hens yrke, samt hur 

öppet yrket är för att ta emot kritik och vara föremål för debatt av icke aktiva inom yrket. 

Vidare har tidigare forskningen även redogjort för hur läkare själva uppfattar sin egen 

arbetssituation och sitt yrke. 

Den kommande studien undersöker hur läkare talar om sin yrkesroll och hur de 

identifierar läkarens karaktärstypiska rolldrag via tal. 

Studien kommer att baseras på semistrukturerade intervjuer med ST-läkare vid ett större 

sjukhus i Sverige. Denna typ av empirisk metod är lämplig då en semistrukturerad form av 

intervjuerna bidrar till att ett öppet intervjuklimat för deltagaren och där mer fria och öppna 

svar, rent av spontanare svar kan ges på frågorna. (Kvale, 1997). Då en diskursanalytiskt 

empirisk ansats fokuserar på språket i praktiken, dvs. språkliga analyser av 

konversations/samtals- baserat empiriskt material så är den semistrukturerade intervjun ett 
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lämpligt metodval för att skapa en förutsättning för deltagaren att ge mer öppna och 

detaljerade svar på frågorna (Kvale, 1997) 

4.2 Förberedelse inför studie  

I studien har intervjuer med 10 stycken ST-läkare genomförts. 

Samtliga intervjuerna har genomförts under tre veckors tid mellan slutet av november till 

början av december 2014. Intervjuerna genomfördes på respektive deltagares avdelning på 

sjukhuset alternativt via en telefonintervju. Innan intervjuerna informerades deltagaren om att 

hens anonymitet skulle bevaras till fullo i sann forskar sed. Varje intervjutillfälle inleddes 

med en kort presentation av intervjuarna och dess utbildning vid universitetet. Därefter 

beskrevs intervjuns upplägg, där det beskrivits hur intervjun kommer att fungera samt hur 

många frågor deltagaren kommer att svara på. Syftet har överskådligt beskrivits för deltagaren 

för att ge hen en bild av varför studien genomförs och vad den syftar till att undersöka. 

Deltagaren informerades även om att allt material som inbegrep intervjun skulle efter 

genomförd huvudstudie raderas, samt att hela deltagandet i intervjun var frivilligt och att detta 

innebar att deltagaren kunde välja att lämna intervjun när som helst, eller välja att inte svara 

på specifika frågor. 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide som användes under intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll de 9 frågor som ställdes under intervjuerna (se bilaga 1). Då 

intervjumetoden var semi-strukturerad innebar detta att intervjuerna utgick från de 10 

huvudfrågor som intervjuguiden innehöll. När ST-läkaren givit ett svar kunde intervjuarna 

ställa ytterligare följdfrågor till huvudfrågorna för att få fram mer detaljerade svar och ett mer 

naturligt samtal. Huvudfrågorna säkerställde att intervjuernas empiriskt insamlade material 

besvarar de frågeställningar som studien utgår från. Eventuella följdfrågor medför att studien 

kan komma att få ytterligare empiriskt material som möjligtvis är avvikande och/eller oväntat 

och som potentiellt kan påverka studiens resultat. 

 

4.3 Studiens genomförande 

Alla intervjuer som genomförts har antingen genomfört på ett en avdelning på samma 

större sjukhus i Sverige eller via telefon (face-face intervjuer), och alla intervjuer hade samma 

upplägg. Den största skillnaden var att vid face-face intervjuerna så kunde två intervjuare 

medverka, i motsats till telefonintervjuerna då bara en person rent praktiskt kunde genomföra 

intervjun. Alla intervjuer innehöll 9 frågor som i kronologisk följ skulle besvaras av 
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deltagande ST-läkare vid intervjutillfället. En av intervjuarna var aktiv vid varje intervju och 

agerade intervjuare medans den andre förhöll sig passiv och enbart observerade och tog 

notiser kring intervjun. Den passive intervjuaren kom att ha möjlighet att ställa följdfrågor 

eller påminna den aktiva intervjuaren under intervjutillfällena om detta upplevdes som 

nödvändigt. Den ytterligare funktionen av den andre passiva intervjuaren var att agera 

stödfunktion åt den forskare som agerade intervjuare. Detta genom att hålla tiden för 

intervjuerna, notera ev. avvikelser i intervjun samt att fungera som bollplank för den 

intervjuare som genomförde intervjun, om hen tappade tråden eller eventuellt glömde en fråga 

eller liknande scenario. Efter varje intervju så transkriberades intervjun samma dag av samma 

aktive intervjuare som lett intervjun. 

 

4.4 Urvalsmetod 

Studien utgår ifrån ST-läkarens tal eftersom dessa jämfört med AT-läkare förmodligen 

har en tydligare bild av vad det är inom läkaryrket som motiverar dem, eftersom dessa har 

valt en specialistutbildning. ST-läkaren tros även befinna sig i ett stadie där motiv för val av 

utbildning fortfarande går att komma ihåg jämfört med de läkare som är helt färdigutbildade.  

Valet av respondenter har gjorts genom ett strategiskt urval som genomförts med hjälp 

av så kallade gate-keepers (Trost, 2010). Genom att använda sig av gate-keepers i 

urvalsförfarandet underlättades kontakten med respondenter.  Kontakt med de två 

avdelningarna skedde genom en verksamhetschef som har tillgång till båda avdelningarna. 

Verksamhetschefen godkände genomförandet av studien på de avdelningar som 

verksamhetschefen arbetade på. Med verksamhetschefens tillstånd fick intervjuare och 

deltagare tillgång till intervju-rum på den ena avdelningen samt tillgång att intervjua de ST-

läkare som arbetar vid de två olika avdelningarna på sjukhuset. Som gate-keeper hade 

verksamhetschefen möjlighet att begränsa urvalet av respondenter, om hen anser att det finns 

respondenter som kan påverka studiens utfall på ett visst sätt som för verksamhetschefen är 

icke önskvärt. Dock i detta fall fick studien full tillgång till de båda avdelningarna vilket 

innebar att det var fritt att kontakta alla ST-läkare som arbetade på någon av de två 

avdelningarna. Detta berodde på att verksamhetschefen som gate-keeper är intresserad av 

studiens resultat för en djupare analys av den egna avdelningen och därför inte vill begränsa 

vilka respondenter som deltar i studien, då detta kan påverka resultatet.  

Till sin hjälp hade studien även tillgång till den ena sjukhusavdelningens studierektor 

som hade kontakt med alla de ST-läkare som medverkat i studien. Studierektorn har ett 
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utbildningsansvar för de ST-läkare som deltagit i studien. Även här fungerar studierektorn 

som en gate-keeper, framförallt då studierektorn har tillgång till de kontaktuppgifter som 

forskargruppen behöver för att kontakta ST-läkarna. Intervjuarna kunde via studierektorn på 

ett smidigt sätt få tillgång till de ST-läkare som under den tiden när studien genomfördes var 

mest tillgängliga rent tidsmässigt. Här fann studien en svårighet, då det inte alltid var helt 

enkelt att hitta tider som passade in i ST-läkarnas redan fullspäckade scheman. På grund av 

studiens omfattande empirinsamling så drog denna del av studien ut på tiden. Detta innebar 

att intervjuarna var tvungna att ständigt vara redo för en intervju med kort varsel under 2 

veckors tid för att få tillgång till deltagare till studien på grund av deltagarnas tidsbrist. 

Vid intervju så kontaktades deltagande ST-läkare via telefon eller e-post innan, för att 

boka in tid och plats för mötet. En tydlig risk med att använda sig av gate-keepers kan vara att 

de som agerar gate-keepers lovar att förmedla kontakten mellan forskargruppen och 

respondenterna, men sedan inte fullföljer sin del av avtalet och drar ut på tiden. Detta kan 

försvåra den empiriska insamlingsprocessen för forskarna. I denna studie har dock detta inte 

varit ett problem. Verksamhetschefen och studierektorn har som gate-keepers varit lyhörda 

för forskargruppens önskemål och förfrågningar och varit hjälpsamma i urvalsprocessen. 

 

4.4 Analysförfarande 

När alla 10 intervjuer genomförts och transkriberats, kodades materialet enskilt. 

Kodningen av materialet gjordes genom att de transkriberade intervjuerna lästes igenom, 

intervju för intervju för att hitta relevanta tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoarerna valdes 

ut genom diskussion av det empiriska materialet genom vilka teman som var återkommande 

och gemensamt för det insamlade materialet. Parallellt med att materialet återigen lästes 

igenom ströks textstycken under med fyra olika färgunderstrykningspennor. De fyra olika 

färgerna representerade varsin tolkningsrepertoar. 

De fyra tolkningsrepertoarerna var: kunskap, patientmöte, status och yrkesroll. 

Textstycken ströks under med den färg som tillhörde en av de fyra tolkningsrepertoarerna. På 

detta sätt delades de transkriberade intervjuerna upp i flertalet understrukna textstycken. 

Kodningen skedde enskilt, och när kodningen av samtliga intervjuer var färdig diskuterades 

de kodade materialet för att undersöka liknande kodningar i intervjuerna och om fördelandet 

av tolkningsrepertoarerna var liknande i de olika texterna. 
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4.5 Etiskt övervägande 

Varje intervjustudie som genomförts medför alltid insamlat material som är av 

personlig art och därför måste skyddas. I en intervjustudie innebär detta att forskare alltid 

måste ta hänsyn till de etiska överväganden som ett empiriskt material medför från en intervju 

till en studie. Vetenskapsrådet i Sverige sätter upp 4 huvudkrav som forskare som genomför 

intervjustudier måste ta hänsyn till. Dessa fyra huvudkrav är 1. informationskravet, 2. 

samtyckeskravet, 3. konfidentialitetskravet och 4. nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Med hjälp av dessa fyra huvudkrav kan forskare säkerställa att respondenters identitet och  

Personlig information skyddas.  

4.5.1 Informationskrav 

Informationskravet innebär att deltagare i studien informeras att de som deltagare är 

frivilligt deltagande i studien. Informationsbrevet skall även innehålla en beskrivning av vad 

syftet med intervjun är samt även på vilket sätt som studiens resultat kommer att publiceras. 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det informationsbrev som i samband med studiens utformande har 

skickats ut till deltagande ST-läkare har uppfyllt samtliga av dessa krav och tillgodoser 

därmed Vetenskapsrådets krav på informationsbrev. 

Ett missivbrev har gått ut vid mer än ett tillfälle till berörda ST-läkare som möjligen 

kunde delta i studien (se bilaga 2). I missivbrevet presenteras vilken institution studien utgår 

från, en kort beskrivning av de som genomfört studien samt nödvändiga kontaktuppgifter till 

studiens författare och till berörd uppsatshandledare och studierektor vid sjukhusavdelningen. 

Vidare presenterades studien kort och syftet med studien beskrevs i överskådliga drag. 

Slutligen utgår själva inbjudan till ST-läkarna att delta i studien, samt villkoren för 

deltagandet i studien. Frivilligheten till deltagande i studien, möjligheten till att avbryta 

intervjun närsomhelst, och anonymitetens omfattning beskrevs även utförligt i missivbrevet. 

Vidare togs det även upp att alla intervjuer efter genomförd transkribering och slutförd 

huvudstudie skulle raderas. 

Vidare fortsatte intervjuarna att kontakta varje enskild ST-läkare via e-post eller telefon 

för att bekräfta tid och plats för var intervjun skulle hållas. När samtyckte till intervju givits 

presenterades först än en gång respondentens ovannämnda rättigheter och intervjuarna bad 

även om tillåtelse att spela in varje intervju. 



 22 

4.5.2 Samtyckeskrav 

Nästa krav från Vetenskapsrådets huvudkrav är samtyckeskravet, vilket innebär att 

deltagande respondenter i en studie alltid skall ge sitt samtycke till att genomföra en intervju 

samt att bli intervjuad. Detta innebär även att respondenten när som helst under intervjun är 

berättigad att ta tillbaks det samtycke som givits i början av en intervju när som helst under en 

studies genomförande. En respondent skall ha rättigheten att avbryta sin medverkan i en 

intervju samt även att dra tillbaks tidigare medverkan så detta material inte får publiceras. 

(Vetenskapsrådet 2002). I studien har samtycke till intervju alltid efterfrågats till deltagande 

ST-läkare från intervjuarna innan genomförandet av en intervju. Som ovan nämnt har 

intervjuarna vid intervjutillfället innan inspelningen påbörjats återupprepas respondentens 

rättigheter. Då återupprepande av respondenternas rättigheter givits vid flera tillfällen bör 

samtyckeskravet anses som godkänt. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet  

Vidare skall konfidentialitetskravet uppfyllas. Konfidentialitetskravet innebär att varje 

respondent i största möjliga mån måste tillses anonymitet i det empiriska av studien 

publicerade materialet. (Vetenskapsrådet 2002). Detta krav har tillgodosetts genom att 

respondenterna via missivbrevet fått information om att deltagandet i studien är anonymt. Vid 

varje intervjutillfälle har intervjuaren närmare förklarat för respondenten hur anonymiteten 

fungerar i praktiken. Respondentens namn, ålder, kön och arbetsplats har bevarats anonymt. 

Dock förklarade intervjuaren för respondenten att beroende på hur hen besvarade några av de 

frågor som ställdes under intervjun så kunde det framkomma vilken typ av specialisering och 

därmed också vilken typ av sjukhusavdelningen som respondenten arbetade vid. För 

intervjuarnas skull gavs varje ST-läkare ett nummer på sin intervju för att underlätta 

kodningsarbetet senare. Dock var detta nr omöjligt att koppla till namn eller tid av deltagande 

i studien. I uppsatsen kommer citaten från ST-läkarna att presenteras med nummer för att 

stärka studiens empiriska validitet. Dock kan dessa nummer inte spåras tillbaks till en specifik 

respondent. För både studierektor, verksamhetschef och ST-läkarna kommer det i stort sett 

vara omöjligt att utifrån numreringen utläsa vilken ST-läkare som sagt vad. 

 

4.5.4 Nyttjandekravet 

Slutligen kommer nyttjandekravet som innebär att den insamlade empiriska 

informationen och materialet som finns med i en studie enbart får användas i ett 

forskningssyfte. Det empiriska materialet och den insamlade informationen får inte överlåtas 
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till en nästa part som kan använda det i ett annat forskningssyfte. (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den information och det empiriska material som samlats in för att slutföra denna 

kandidatuppsats kommer att raderas efter genomförd huvudstudie och uppsatsinlämning. De 

inspelade intervjuerna samt det transkriberade empiriska materialet kommer omgående att tas 

bort efter studiens slutförande. Denna information och ett löfte om att uppfylla ovannämnda 

krav har även delgivits deltagande ST-läkare i studien.  

 

4.6 Validitet 

I en kvalitativ forskningsprocess bör forskaren alltid eftersträva att forskningen bedrivs 

på ett sådant sätt att validiteten alltid är hög. För att validiteten skall anses som hög bör 

forskaren alltid eftersträva att det empiriska underlaget är tillräckligt för att möjliggöra en 

trovärdig analytisk tolkning av vad respondenter och/eller deltagare i en studie handlar, talar 

samt uttrycker sig. (Trost, 2010).  

För att öka validiteten i denna studie har 3 huvudsakliga åtgärder vidtagits under 

forskningsprocessen: 

1. Vid varje intervjutillfälle med en ST-läkare var alltid 2 intervjuare närvarande. Enda 

undantaget var vid en telefonintervju då en andra intervjuare hade svårighet att delta i 

ett sådant samtal rent praktiskt. Detta innebar för forskningsprocessen att varje 

intervju frånsett telefonintervjun kunde diskuteras jämbördigt efter avslutat 

intervjutillfälle. Detta gjordes för att säkerställa att båda intervjuarna upplevde samma 

sak under intervjun samt att reda ut ev. oklarheter under intervjun. Detta bidrog till att 

intervjuarna kunde bidra med nya synsätt och inblickar till sin med-intervjuare. Detta 

innebar att det empiriska materialet kunde bearbetas lättare och mer noggrant. Alla 

intervjuer inklusive telefonintervjun spelades in vilket medför att båda intervjuarna har 

kunnat ta del av allt intervjuat material. I och med att allt empiriskt material har 

spelats in och transkriberats så minskar risken för att någonting av det som 

respondenten säger försvinner eller inte kommer med. I analysen finns citat med 

referens till olika intervjunummer från flera av intervjuerna för att styrka uppsatsens 

trovärdighet. 

2. Vid utformandet av intervjuunderlaget skapades en intervjuguide med frågor som 

intervjuarna skulle användas vid intervjuerna. På så vis kunde det säkerställas att 

centrala ämnesområdena för studien var i fokus. På samma sätt säkerställde 

intervjuguiden att de teman som intervjustudien ville undersöka fanns med. 
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Intervjuguiden hjälpte alltså intervjuarna att fokusera på det för studie relevanta 

ämnesområdena och teman. Då alla ST-läkare fått samma frågor via intervjuguiden 

innebär detta att analysen kan baseras på ett samlat empiriskt material. 

3. Alla frågor i intervjuguiden är utformade på ett sätt som inte ger några givna 

förutsättningar för hur respondenterna skall svara i en intervjusituation. Intervjuarna 

har även följt intervjuguiden så pass mycket som det har varit möjligt för att i högsta 

möjliga mån undvika att någon form av manipulering av frågorna som ställs under 

intervjun. Detta för att minska inflytandet på hur respondenterna ger sina svar på 

ställda frågor.  

 

5. Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av det analyserade materialet. Intervjuerna och 

materialet som har samlats in har varit i syfte för att undersöka hur ST-läkare talar kring sina 

motiv för att söka sig till valt yrke. Som visat i tidigare forskning är läkaryrket något som ofta 

tas upp och diskuteras i media runt om i hela världen, yrket är öppet för kritik och åsikter från 

individer som inte ens är aktiva inom yrket. Studier som fokuserat på hur media och lekmän 

ser på läkaryrket har tagits upp i syfte till att ge exempel på krav och kritik samt öppna upp 

för frågan, varför man söker sig till ett yrke med så pass höga krav från inte bara den egna 

institutionen men även övriga samhället? Tidigare forskning som ligger närmare huvudstudies 

syfte har även tagits upp för att ge en överblick för hur läkaren själv talar om sitt yrke. Denna 

studie ämnar fylla en kunskapslucka inom tidigare forskning genom att undersöka hur läkare 

inom den svenska vården talar om motiv till valt yrke. Utifrån dessa motiv vill studien 

synliggöra det tal som konstruerar en identitet och yrkesroll för läkare inom specialiserade 

avdelningar inom den svenska vården. För att göra detta utgår studien ifrån diskurspsykologin 

och dess analysverktyg. Genomgående vid analys av materialet går det att känna igen fyra 

huvudsakliga tolkningsrepertoarer vid tal kring motiv av valt yrke. 

Den första tolkningsrepertoaren handlar om kunskap, som beskriver hur läkaren 

positionerar sig som subjekt genom att vara läkare inom en medicinsk diskurs och hur 

kunskapen kring den mänskliga biologin är ett starkt motiv för val av yrke. Den andra 

tolkningsrepertoaren behandlar patientmötet, där läkaren beskriver vad mötet med patienter 

innebär.  Patientmötet kan bestå i flera olika situationer i form av patientdiagnos, behandling 

och operation. Hur patientmötet motiverar läkaren i yrket samt hur detta kan ge upphov till 
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ideologiska dilemman är vad denna tolkningsrepertoar beskriver. Den tredje 

tolkningsrepertoaren utgår från hur ST-läkarna beskriver status i förhållande till sitt yrke. Tal 

kring yrkets status är närvarande vid samtliga intervjuer men har olika innebörder för olika 

läkare. Den fjärde och sista tolkningsrepertoaren handlar om yrkesroller, hur läkaren 

beskriver sin yrkesroll utifrån en bild av hur läkaryrket har varit samt hur media målar upp 

yrket tas upp. Kapitlet är uppdelat utefter de olika tolkningsrepertoarerna som representerar 

de tydligaste tal kring motiven till val av läkaryrket, vilket besvarar studiens första 

frågeställning. Genom tal kring motiv synliggörs löpande genom analysen även 

konstruktionen av läkarnas identitet och yrkesroll, vilket besvarar studiens andra 

frågeställning.      

 

5.1 Kunskap 

Att läkarna skulle ange kunskapen kring den mänskliga kroppen och ett intresse för hur 

kroppen fungerar kan antas vara ett självklart motiv till val av läkaryrket. Faktum är att talet 

kring motiv till valt yrke såg annorlunda ut hos varje läkare, vissa utgick mer från kunskapen 

kring den mänskliga kroppen och andra utgick från andra motiv. De gemensamma var dock 

att talet kring en medicinsk kunskap och kunskapen kring den mänskliga biologin var 

närvarade hos varje deltagare. Flertalet av läkarna gav tydliga motiv till varför de hade gett 

sig in i läkaryrket från första början och att i många av fallen var det just ett intresse för hur 

den mänskliga kroppen fungerade. 

 

Som jag minns de nu så var de egentligen att jag tyckte att, jag tyckte de att biologi var 

väldigt roligt på gymnasiet. Så minns jag att jag tyckte de var roligt med då fysiologin, eller 

vad den kallades då, alltså människor, man läser ju om människokroppen också kommer jag 

ihåg ... Å Sen var jag inne på biologprogrammet å så fanns de någon sån där tekniskbiologi å 

mer sådär. Så kom jag fram till att de där med människobiologin var ju skoj. Så jag minns att 

de var de som liksom fick mig att tänka på de här … Å de var ju, under själva utbildningen är 

de ju mycket biologi å så där, men jag kommer ihåg att de var de som fick mig att börja tänka 

på läkarprogrammet. Just med det rent, ja vad ska man säga då, de rent naturvetenskapliga 

då å den delen utav de, att jag tyckte att de var intressant. – ST Läkare nr 3. 

 

Läkarens motiv till val av yrke startar ofta i tal kring varför de sökt sig till läkarlinjen 

och liknade i många av uttalanden som de ovanstående. Att ett intresse kring den mänskliga 
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biologin och att ett naturvetenskapligt intresse låg i grunden till att söka sig just till 

läkarutbildningen. Många av deltagarna nämner även, likt de ovanstående, att de inledde sina 

högskolestudier inom annat ämne för att sedan hamna på läkarlinjen och inse att de var det 

rätta. 

 

Från början var de att jag var elitidrottare och ville plugga något som hade med kroppen att 

göra, fysiologi. Så ja börja egentligen på civilingenjör först men hoppade över för jag ville 

lära mig mer om kroppen. Då var de läkare där man lärde sig mest om kroppen. Det var 

grundanledningen till att jag valde läkare. – ST Läkare nr 1. 

 

Intresset för den mänskliga kroppen och hur den fungerar nämner ovanstående vara ett 

intresse och motiv som övervägde andra och var därför avgörande för val av yrke och 

inledande studier. Motiv som dessa gjorde att tolkningsrepertoaren “kunskap” var ganska 

självklar och en djupare analys kring repertoaren var nödvändig. Att arbeta och att vilja 

studera till läkare hänvisar de flesta deltagarna till vara på grund av ett genuint intresse för 

den mänskliga kroppen. Subjekten tar alltså en tydlig position inom rollen som läkare, det har 

intagit en position som subjekt där ett intresse för den mänskliga kroppen är centralt. Ett 

resultat som är föga överraskande i förhållande till vad läkaryrket trots allt går ut på men gör 

konstruktionen av läkarens identitet mycket tydligare. Detta blir ännu tydligare då 

beskrivningar av vad en bra läkare är ofta nämner att en djup kunskap kring kroppen och de 

medicinska metoderna är att önska. Talet kring kunskapen är även närvarande vid tal om 

fortsatt arbete efter läkarlinjen, där den tar en större och mer precis roll i läkarens motiv till 

yrke. 

 

Nu är de ju inte sådär att man har de där biologiintresset som jag hade, nu är de väl mer den 

specifika (kunskapen). De är jäkligt spännande att nu ska ja få lära mig mer om de här, de är 

massa bitar som börjar falla på plats som man har läst ... man får hela tiden sånna här “aha-

upplevelser”. – ST Läkare nr 3. 

 

Citatet är avbrutet då läkaren fortsätter tala om de specifika arbetsuppgifterna hen nu 

håller på att lära sig, vilket i förhållande till deltagarens anonymitet inte tas upp. Det viktiga 

som citatet belyser är att citatet speglar en ofta gemensam åsikt som gör att 

tolkningsrepertoaren kunskap blir tydligare och mer avsmalnad när tal om ett senare skede av 

karriären tas upp. Att intresset har gått ifrån en kunskap kring hela kroppen till just den del 
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som är kopplad till läkarens specialitet. Denna kunskap är också kopplad till de faktiska 

metoder och angreppssätt läkaren utövar inom sin specialitet. Att inte studera vidare utan 

fortsätta inom ett ämne och lära sig mer är något samtliga av läkarna anser vara självklart. 

 

Ska man fortsätta jobba som läkare så är de väldigt få som, man måste ju jobba med 

någonting då, man kan ju liksom inte bara gå kvar på, på nybörjar nivån om man säger så 

liksom. – ST läkare nr 10. 

 

När frågan ställdes om varför läkarna valde att studera vidare med sin ST så var de 

nästan som om de var svårt för dem att begripa varför man inte skulle göra de. En fråga som 

gav ett svar som ofta liknade de ovanstående, att anledningen till varför man valde att gå 

vidare var för att det fanns ytterligare kunskap att hämta in inom yrket, och stanna på den 

kunskapsnivån beskrevs som underligt. Att inte ta del av ny kunskap uttrycktes av vissa vara 

förödande och skulle innebära att man som läkare var otillräcklig och inte längre hängde med 

i yrkets utveckling. Ett resultat som ger ytterligare grund till subjektet “läkarens” 

positionering inom den medicinska diskursen. Att vara läkare innebär enligt intervjuade ST 

läkares uttalanden vara en position där subjekten ständigt strävar efter och besitter kunskap 

kring den mänskliga kroppen. 

Det är inte endast kunskap kring människans biologiska uppsättning som motiverar 

intervjuade ST läkare, flertalet lägger även vikt på andra motiv vilket innebär att 

konstruktionen av läkarens identitet och yrkesroll är mer komplex än att bara förklara 

läkarens motiv utefter tolkningsrepertoaren kunskap. 

 

5.2 Patientmöte 

I varje intervju som forskargruppen har genomfört har det framkommit hur centralt 

själva patientmötet är för läkarna i deras profession. Vid flertalet av intervjuerna har ST-

läkarna beskrivit att vad som fick dem att välja att bli läkare var på grund av att man får jobba 

med människor på ett helt unikt sett. Patientmötet är en något smalare tolkningsrepertoar. 

Inom denna repertoar beskriver ST-läkarna bra patientmöten, dåligt patientmöten, svårigheten 

i att bemöta den unga patienten som är mer påläst och ställer högre krav än äldre generationer, 

samt hur man behandlar och bemöter patienter. 

Vad som framstår som det huvudsakliga i hur ST-läkare beskriver patientmötet är i hur 

viktigt det är för deras motivation till yrket. 
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Ja men det är ju oerhört fascinerande att få jobba med människor i sin vardag på det viset 

och få ha hand om deras liv. Vissa är ju ändå...asså det är ett privilegium tycker jag, att få ta 

del av vad de har att berätta. Och som läkare har man ju en stor kunskap som jag sitter med, 

som man som patient behöver det är ju en konstig relation på många sätt, eller inte konstig, 

men en relation som är annorlunda på många sätt. … Man kan säga att det är belönande i 

sig, det är ju en relation som är väldigt speciell. – ST-läkare 7 

 

Detta är ett exempel på återkommande beskrivningar av hur ST-läkarna upplever 

patientmötet. Läkarens arbetssituation är unik då andra yrkes grupper vanligtvis utför en 

annan typ av tjänst åt kunden än en läkare som behandlar och läkare patienten i är sjukhusets 

kund. ST-läkarna beskriver här på ett personligt sätt hur patientmötet som en del av deras 

yrkesroll är det som driver dem till att arbeta med människor på ett så nära plan. På många 

sätt beskrivs patientmötet som belönande och som den priviligierade biten i att vara 

yrkesverksam läkare. I många av intervjuerna framstår mötet med patienter som det som både 

är läkaryrkets största men samtidigt roligaste vardagliga utmaning. Här tar ST-läkare en 

subjektsposition som en tjänsteman med läkande förmågor och stor kunskap om den 

mänskliga kroppen och dess funktioner. I många fall pratar läkarna om vikten av personlig 

kompetens rörande patientens symptom och tillstånd. 

 

För mig skulle nog det allra viktigaste vara det här som alltid återkommer, empati, att man 

ser patientens behov. Sen om man inte besitter hela den kunskapen för just de patienterna 

söker så ska man ta reda på det. För det är ju så, ingen av oss är ju fullkomlig, man måste ju 

kunna ta reda på kunskapen runt omkring. Men att man, jag tror ändå de här personliga är 

viktigare och engagemanget runt patienten är viktigare än att man har den kompetensen, sen 

så är de klart man ska vara kompetent läkare. – ST-läkare 1. 

 

Det finns en genomgående beskrivning av hur ST-läkare beskriver nödvändigheten av 

en hög kompetens i förhållande till patientmötet. Samtidigt som det återkommande finns ST-

läkare som försöker beskriva skillnaden mellan en läkare med enbart hög kompetens och en 

läkare med hög kompetens och framförallt hög patientfokus. 

Det är svårt att urskilja några tydliga distinktioner här vad det är som ST-läkare anser 

som viktigast. Det finns återkommande med i flertalet intervjuer beskrivningar om hur viktig 
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den grundläggande kompetensen och kunskapen är för en läkare för att hen skall kunna ge 

den bästa möjliga vården till sina patienter. Samtidigt så beskrivs patientmötet och läkares 

förmåga till empati och lyhördhet som det kanske viktigaste en läkare arbetar med. En tydlig 

subjektspositionerna som de flesta läkare här intar, är i att de beskriver en bra läkare som en 

läkare som både är bred i sin kompetens och har en stor kunskap samtidigt som läkare måste 

vara ödmjuk, lyhörd och empatisk och verkligen sätta det social i fokus med varje patient. 

Vidare går att utläsa vissa upplevda negativa sidor kopplade till patientmöten som ST-

läkarna i vissa fall beskriver. Här talar ST-läkarna om olika situationer där de under sina 

patientmöten stöter på svårigheter i mötet med sina patienter. 

 

... det väsentliga det har väl också att göra med att man bryr sig helhjärtat om patienten, å 

man känner liksom att de här är min, de är min mormor jag opererar liksom å man de här är 

min bror som ligger på avdelningen å man verkligen tänker den, inte bara att det är en 

patient X liksom. … ofta e man väl liksom stressad å pressad å det är fokus på produktionen. 

… enda sättet att liksom överleva med hälsan i behåll eller i alla fall den mentala hälsan i 

behåll är att just kunna distansera sig till viss del, för tar man åt sig alla historier som man 

hör dagligen då, alltså det blir så mycket tragedi inom en, så man går sönder. Så därför 

måste man kunna liksom, av-och-på knapp. … att man sen kan gå hem å inte bära med sig det 

för mycket, för då tror jag faktiskt, då ja, då kör man slut på sig själv alldeles för snabbt. – 

ST-läkare 6 

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur ST-läkare beskriver sin arbetssituation och hur 

patientmötet kan vara fullt av tragiska och mentalt jobbiga upplevelser att hantera. Här finns 

ett tydligt ideologiska dilemma där läkaren på ena sidan står i sin yrkesroll som ideologiskt 

beskrivs som en person som har hög empati och är lyhörd inför patientens tillstånd och 

sjukdom. Här är läkaren socialt engagerad och personlig med varje patient. Den andra sidan 

av dilemmat består i att läkaren i det praktiska faktiskt är begränsad. En arbetsdag har bara ett 

visst antal timmar, en operationsavdelning kan bara operera ett visst antal patienter per dag 

och läkaren kan inte vara på flera ställen samtidigt, även fast det beskrivs som att detta skulle 

kunna behövas. ST-läkarna beskriver hur sjukhusets regler vad gäller det administrativa 

arbetet runt om själva patientbehandlandet tar upp stor del av en läkares tid, och att detta 

därmed begränsar läkaren från att spendera tid med att behandla patienter. Tiden beskrivs av 

ST-läkarna som en beroende faktor för patientmötet. Det finns alltid fler än en patient som 

kräver läkarens uppmärksamhet, men samtidigt kan läkaren bara vara på ett ställe samtidigt 
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och därmed begränsas patientmötet till en patient i taget. Här krockar de båda ideologierna. 

Ideologin att läkaren skall vara empatisk, lyhörd och ger varje patient den tid patienten 

behöver går ofta emot ideologin att läkaren skall vara effektiv, och fokusera på patientmöte 

som vore det produktion. 

Dilemmat består här alltså i att samtidigt som den av ST-läkarna beskrivna ideologiska 

läkaren som alltid ska vara empatiskt, lyhört och på ett personligt sätt bemöter varje patient 

och tar sig tid för varje patient i verkligheten kämpar för att få tiden att räcka till och som 

ständigt måste ta hänsyn till patienter som läkaren vårdar samtidigt, den praktiska förmågan 

att faktiskt behandla en sjuk patient och kanske främst av allt tiden. 

 

5.3 Status 

Varje typ av arbete är relaterat till en viss nivå av status främst i form av den sociala 

statusen. Som tidigare nämnt i kapitel ovan har läkaryrket nästan alltid förknippats med högre 

social status. Att läkare delvis motiverades tills sitt val av yrke genom den relativt höga 

yrkesstatus som läkaryrket vore ett rimligt antagande. Dock återspeglas detta inte i de 

genomförda intervjuer där ST-läkare istället beskriver den upplevda statusen inom yrket som 

någonting som bara existerar långt i bakgrunden av den verkliga motivationen till varför de 

valt att utbilda sig till och arbeta som läkare. Det gemensamma svaret här var att de 

intervjuade ST-läkarna möjligen motiverats till yrket på grund av status. Majoriteten av de 

ST-läkare som intervjuats beskrev hur det ursprungligen motiverats av kunskap eller 

drömmen om att få jobba med människor på ett nära plan som sina huvudmotivationer till att 

val av utbildning. Under intervjuerna har framkommit att ST-läkarna som intervjuats inte 

använder sig av statusbegreppet för att beskriva sin egen motivation till yrket. ST-läkarna 

använder istället begreppet status som ett begrepp som kommit att förknippas med någonting 

negativt. Det fanns flertalet ST-läkare som beskrev dåliga läkare som någon som mer drevs 

och motiverades av sina egna framgångar och läkaryrkets sociala status. 

 

… jag tror att det kan vara pengar skulle jag tro, det kan vara charmen, ryktet om yrket? … 

ja alltså man får ju bra vad säger man, en hög social status kan man säga. Att dom gillar om 

man säger att “jag är kirurg” eller “jag är plastikkirurg” … att de tycker att titeln är kul och 

att de mer satsar på det. … den får en bra känsla utav det, och det kan jag tänka mig, och då 

blir det dåligt.  – ST-läkare 1 
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I det ovannämnda citatet använder sig ST-läkaren utav status för att beskriva vad som 

driver “dåliga läkare” till att arbeta som läkare. Status används här på ett negativt sätt för att 

beskriva läkares ego och beskriver på vilket sätt en läkare på ett negativt sätt kan motiveras 

till att utföra sitt yrke. Flertalet ST-läkare har i sina intervjuer tagit avstånd till status som en 

motiverande faktor i deras yrkesutövande.  Denna tolkningsrepertoar används för att förstå 

läkarnas sätt att beskriva en baksida med vad läkaryrkets statusroll kan innebära. Subjekten 

tar här sin position att en bra läkare i sitt yrkesutövande inte motiveras av den status som 

arbetet medför. Det centrala inom detta är att konstruktionen av en identitet som ST-läkarna 

ger upphov till genom att i sitt tal ta avstånd från yrkets statusroll. Vad som istället beskrevs 

som centralt och som bestrider status som en motiverande faktor inom yrket, var att ST-

läkarna i större utsträckning beskrev det nobla, och priviligierade med att få arbete som läkare 

och den nära kontakten med människor. 

 

… du är ju priviligierad då det kommer patienter, ibland kommer det patienter från långt bort 

och förväntar sig att du ska sitta med spetskunskap och dom lägger hela sin tillit i dig. Jag 

menar vi får ju skära i folk som sover, det är rätt få andra yrken som man får göra det. Så det 

är ju en ganska stor tillit vi har och folk litar på oss. Det tycker jag, det tror jag inte andra 

yrkes grupper känner på samma sätt. Så det är verkligen ett privilegium på nått sätt, att folk 

lägger sig på våra operationsbord eller klär av sig på våra mottagningsrum och låter oss ta 

hand om dom. – ST-läkare 5 

 

Här beskriver ST-läkaren privilegiet med att vara läkare. Det förtroende och den tillit 

som läkaryrket innebär och som förmedlas av patienterna beskrivs här som en stark 

motivation till att arbeta som läkare. 

 

Ja men det är ju oerhört fascinerande att få jobba med människor i sin vardag på det viset 

och få ha hand om deras liv. – ST-läkare 4 

 

ST Läkaren jämför här sina arbetsuppgifter med andra typer av arbeten och lyfter fram 

yrkets status, trots det att läkaryrkets status är ett motiv som samtliga tar avstånd ifrån. 

Ideologin att läkaren inte motiveras utifrån en social status är tydligt någonting som skapar ett 

ideologiskt dilemma bland läkare. ST-läkarna identifierar sig ogärna med statusmotiven i 

läkarrollen. Samtidigt beskrivs läkaryrket som ett självbelönande privilegium där själva 

tilliten som läkare har från sina patienter medför en status som andra yrken inte får uppleva. 
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I flertalet av de intervjuer som genomförts återkommer detta dilemma där ST-läkarna inte vill 

identifiera sig med att yrkesstatus är en motiverande faktor för deras arbete samtidigt som den 

bekräftelse de får i sitt dagliga yrke i form det patientförtroende som läkaryrket innebär utgör 

en status som i sig motiverar läkarna. I vissa intervjuer framgår även att läkarna i viss mån 

faktiskt uppskattar att deras yrke medför en viss social status. 

 

… det är inte min huvudmotivation, men jag tycker att det är ganska kul att vara läkare 

faktiskt. Ja alltså jag ska nog vara ganska ärlig å om det är någon som frågar, så aa jo men 

jag fick en ST-tjänst på *avdelning* på *sjukhus* då känns det bra, då tycker jag att det är 

lite kul. Jag tror det motiverar både och. Jag tror det är en mänsklig grej att man ja strävar 

efter ett, ja nått som man tycker är kul och som man gärna berättar. Alltså det måste jag nog 

erkänna, jag tycker det är ganska kul alltså, att jobba som läkare, ja, och även vad det gäller 

det här med ryktet eller ja den sociala statusen tycker jag är ganska bra. – ST-läkare 9 

 

Av detta framgår att det finns ett visst mått av uppskattning för yrkets sociala status sett 

utåt bland ST-läkarna. Vissa anser ändå att den status som medföljer med yrket är någonting 

som man personligen kan glädjas över och som motiverar den enskilde individen, dock verkar 

det inte som att denna typ av status är någonting som man pratar öppet om. Denna intervjuade 

ST-läkaren talar om hur den positiva upplevelsen av status inom yrket är någonting mänskligt 

och allmänt hellre än att utgå från sitt personliga perspektiv. Detta påvisar åter igen det 

ideologiska dilemmat som uppstår när ST-läkarna beskriver sin subjektsposition där status 

inte är ett starkt motiv för valet av yrke ändå är talet kring status som motiv till yrket ofta 

närvarande. Ytterligare ett perspektiv på statusen kring läkaryrket är den sociala inverkan som 

läkaryrkets status medför i sociala sammanhang. En ST-läkare beskriver hur yrkesrollens 

status har påverkat hur ST-läkaren blivit bemött i vissa sammanhang. 

 

… jag kan snarare bli störd av att en del är ju så vad man än säger så tar man det på extremt 

stort allvar för att det vet att man är läkare. Eller bara så att man e på jag vet inte någon fest 

eller jag vet inte, med okända människor. Jag tror inte det är så med min familj eller med min 

*relationspartner* eller sådär men en del har ju på något sånt där gammaldags sätt alldeles 

för mycket respekt för läkare kan jag tycka. Så. alltså nu tycker jag inte det är nått som jag 

går å tänker på att jag e nöjd med de, jag kan nästan tycka att det stör ibland såhär. ST-

läkare 3 
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I kontrast till ovan nämnt ideologiskt dilemma visar sig här ytterligare ett perspektiv på 

läkaryrkets status. I detta fall handlar det om hur ST-läkare uppfattar sin status som någonting 

som i läkare - lekmän och läkare - patient relationer både kan vara ett hinder men även 

någonting som skapar en irritation hos läkaren. I denna diskurs beskriver ST-läkare hur 

huvudsakligen patienter konverserar med dem på ett sätt som höjer läkarens status baserat på 

att en läkare är välutbildad och besitter förmågan är läka. I vissa diskurser beskrivs detta som 

att patienter genom sitt högaktningsfulla sätt att tala och behandla läkare i viss kontext kan 

innebär att det inter relationella samtalet mellan patient och läkare blir hämmat och/eller 

begränsat. Detta visar även på att vissa läkare helst av allt bara vill tilltalas i egenskap av 

läkare när det verkligen är i tjänst, dvs. på sjukhuset i sjukhuskläder, och inte när de befinner 

sig i sociala rum utanför sin arbetsplats, då vill denna läkare istället vill bli behandlade och 

tilltalas utan hänsyn till sitt yrkes status. Läkaren vill här frångå sin subjektsposition inom den 

medicinska diskursen vid interaktioner utanför tidigare nämnda diskurs och positionera sig 

annorlunda inom en “vardaglig” diskurs. 

Då det råder skilda meningar bland ST-läkarna huruvida status har en stor eller liten roll 

att fylla är svårt att bedöma. Flertalet använder sig enbart av begreppet status när de vill 

beskriva hur läkaryrkets status inte är någonting man skyltar med eller utåt sätt propagerar. 

Istället pratar dessa läkare om det självbelönande privilegiet i att få vara läkare och arbeta 

med den tillit från patienterna som läkare har. Ett ideologiskt dilemma som beskriver 

repertoaren status ur två olika perspektiv. Samtidigt finns det ST-läkare som erkänner att 

status är någonting som är förknippat med deras profession och att detta inte är någonting 

negativt, men heller ingenting man utåt sett pratar kring. Slutligen finns där även de ST-läkare 

som det stör hur patient - läkardiskursen kan påverka de inter relationella samtalen negativt, 

då patientens beundran eller högaktning inför läkarens kategoriserade yrkesroll kan hämma 

samtalet syfte. Det går att inte att se några tydliga kopplingar till varför status skulle vara en 

viktig motivation för läkares val av yrkesroll, samtidigt som den finns närvarande i varje 

intervju på olika sätt och uppenbart ändå påverkar ST-läkare. Dock är det tydligt att det 

utifrån läkarens tal finns ytterligare kriterier som beskriver ST-läkares motivation till yrket 

och konstruktion av läkarens yrkesroll och identitet. 

 

5.4 Yrkesroll 

Den fjärde tolkningsrepertoaren utgår ifrån läkarens yrkesroll. Vid tal kring motiv till 

val av yrke framkom det även tal som beskriver läkarens yrkesroll idag. Studien har i ett 
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tidigare skede presenterat forskning som studerat läkarens yrkesroll utifrån lekmän och 

medias uppfattning. Exempel på hur läkaren själv beskriver yrkets roll har även de tagits upp i 

studiens inledande kapitel. Yrkesrollen har tidigare beskrivits som förändrad. En åsikt som 

delas av flertalet intervjuade ST läkare. 

     

Man går mer och mer åt att bli liksom, tjänstefolk. På ett sätt som det här klassiska läkaryrket 

eller läkaren som man hade en bild om tidigare, den försvinner mer och mer. De blir mer och 

mer att man schemaläggs å de där liksom vårdrutiner, man räknar med att stämpla in och ut. 

De har tagit bort ganska mycket av det här ansvaret och friheten på något sätt nu… När man 

märker att kulturen har blivit mer åt de hållet, man är inne för produktion, man är inne i 

liksom en schemaroll i schemat, så är de inte lika charmigt, kanske. – ST läkare nr 6. 

 

Vissa av läkarna talar om yrkesrollen i förhållande till hur de har varit innan, och 

berättar att det faktiskt finns en skillnad av hur läkarens roll inom vården har förändrats. I 

detta fall nämner läkaren likt tidigare forskning att läkarens roll har förändrats, det är inte 

samma fria roll, utan att läkaren blir mer och mer som en “vanlig” arbetare. Citat som de 

ovanstående stödjer de faktum att läkarens subjektsposition är under förändring och tar en 

position som regleras av scheman, vårdrutiner och vara i en arbetarroll som bryr sig mer om 

sina fackliga rättigheter än förr. ST läkaren fortsätter att förklara hur man förr som kirurg 

kunde arbeta dygnet runt, medans de nu bara utförs operationer på vanlig arbetstid. Ett tal 

kring förändrat fokus på läkarens egna rättigheter och tal kring att läkaren uppfyller endast en 

schemaroll innebär att läkarens identitet konstrueras till något annat än vad som läkaren 

identifierades med innan. Andra sidan så är denna “nya” schemaroll, som flertalet läkare tar 

upp, något positivt i förhållande till att kunna balansera en lyckad karriär med att starta familj. 

 

... nej men de är inte så slitet som jag tänkte att de skulle vara. Men liksom att jag är nybliven 

förälder … och i början av karriären vara och fortfarande kunna vara småbarnsförälder, att 

de går att kombinera och de hade jag inte vågat tro, att de skulle funka så bra! – ST läkare nr 

6. 

Senare under intervjun tar samma läkare upp positiva delar som är relaterade den nya 

rollen som syftar till att verkligen ha tid med sin familj och i detta fall nyfödda barn. Det 

faktum att flertalet läkare talar om yrkesrollen som ny, mindre fri och allt mer reglerad i 

skuggan av hur de en gång varit och i ett annat skede lyfter fram positiva aspekter av den nya 

rollen, ger upphov till vissa ideologiska dilemman. Att med ett tal som avundat läkarens 
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tidigare roll men ändå talar om positiva aspekter från den nya läkarrollen som går emot 

tidigare ideologi visar tydligt på att läkaren i denna fråga är kluven om vad som är bättre. Tal 

kring läkarens yrkesroll är även något som ofta tas upp i skuggan av media. 

 

Det var något jag läste i en blogg … då hade pappan suttit med under förlossningen som 

säkerligen varit en häftig upplevelse för honom, men så tyckte han att barnmorskorna hade 

varit helt fantastiska och så, men han var lite sur över att en läkare kom in, en liten gubbe 

som bara kommer in och som tjänar massa pengar och bara säger hej och hej då. Då tänkte 

pappan, varför ska den här doktorn tjäna så mycket pengar, när de är barnmorskorna som 

gjort allt jobb? … Den här gubben har ju liksom ett stort ansvar. Det tycker jag är fel och 

skrattretande. ST läkare nr 4. 

     

Ett fåtal läkare tar upp faktiska exempel på saker i media som de blir irriterade på som 

ovanstående läkare faktiskt blir. Flertalet erkänner att media ofta målar upp en missvisande 

bild för yrket men talar mer om det i förhållande till patientmötet och hur dagens patient kan 

vara mer krävande. I citatet ovan berättar ST läkaren om ett inlägg i en blogg där fadern hade 

varit med på förlossningen och talat om läkaren som en överbetald man utan sysslor och 

syfte. Detta blir deltagande ST läkare irriterad på och fortsätter berätta om läkarens ansvar 

och arbete som patienter sällan ser, eftersom de sker bakom kulisserna. Intervjuade ST läkare 

nämner ofta medias framställning av läkare vara förlegad och fortfarande visa upp en 

föråldrad syn på läkaren och dess yrkesroll. Samtidigt som de flesta av läkarna berättar att 

medias insyn är inget som påverkar dem på arbetet. 

 

… jag är medveten om att de skrivs om de å att de finns mycket åsikter om de (läkaryrket) 

men jag, nej jag kan inte säga att jag tänker på de. – ST läkare nr 1 

 

Vid följdfrågor kring medias framställning av yrket framgår det tydligt att varje läkare 

är medveten om att det skrivs och i vissa fall vad som skrivs eller talas om men att detta ofta 

är inget som påverkar dem. Ovanstående citat speglar kortfattad men precist hur de flesta 

läkarna talar om medias påverkan av deras eget arbete. Läkarna tar som subjekt en tydlig 

position att som ST läkare inom en medicinskdiskurs är man medveten om media men att 

detta inte är något som påverkar dem själva eller arbetet. Tydligt är dock att media påverkar 

flertalet patienter, vilket innebär att läkaren ofta måste anta en viss roll för att övertyga 

patienten om bästa möjliga vård. 
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Ofta är de patienter som egentligen inte har en vetenskaplig bakgrund utan har läst någon 

blogg någonstans om någon som har gjort någonting och tycker man ska göra de här. Det är 

verkligen de här med att försöka få dom att, de är ju en bra tanke men här måste vi jobba 

efter evidens liksom, och de är din här rutinerna och ingreppen som vi följer. ST-läkare nr 9. 

 

ST läkaren beskriver hur patienter kan komma in med egna idéer och en vilja att testa 

det själv. Tidigare forskning visade exempel på hur lekmän talade kring yrket och att 

patienten ofta tar ett konsument perspektiv (Lupton, 1997; Lupton & Mclean, 1998; Beck, 

1994; Coyle, 1999). Detta verkade inte vara ett problem för de intervjuade läkarna utan 

läkaren intar en subjektsposition som lutar sig på yrkesrollen som innebär att vara den som 

har den verkliga kunskapen som faktiskt fungerar och kan bota sjukdom med den interna 

kunskapen inom läkaryrket. Detta mönster av tal kring yrkesrollen går att finna i flertalet av 

läkarnas tal kring media och hur de kan komma att påverka arbetsdagen. 

Sammanfattningsvis är yrkesrollen något som främst representerats i tal gentemot 

förhållande till hur läkaryrket har varit förr och i skuggan av medias framställning av 

läkaryrket. Det är tydligt att det råder vissa ideologiska dilemman när ST läkarna talar om 

yrkesrollen idag jämfört med hur den har varit innan, där den historiska läkarrollen ofta lyfts 

fram som något positivt och innebar en större frihet och charm. Jämfört med dagens yrkesroll 

där fokus beskrivs ligga på produktion och att arbetet präglas av att fylla en schemaroll. 

Samtidigt nämner ST läkarna ofta uppskattning för den tid de har att ägna åt livet utanför 

sjukhuset, som hade varit svårare med den gamla sortens yrkesroll. I tal kring media tar ST 

läkaren en subjektsposition där media inte påverkar det individuella arbetet utan påverkar 

främst yrkesrollen då möte med patienter som har blivit influerade av media måste hanteras 

annorlunda än en mer generellt accepterande patient. 

 

6. Sammanfattning & Diskussion 

Inledningsvis visar denna studie att läkaryrket anses, utifrån antal ansökningar till 

högskoleutbildningar, vara ett av de mest eftertraktade yrkena bland förstahandssökande i 

Sverige. Vägen till avslutad utbildning inom yrket som läkare är lång. Efter minst 11 år av 

studier och handledning är läkaren specialist inom sitt område. Läkarens specialisttjänstgöring 

(ST) innebär det ytterligare 5-10 år med arbete under uppsyn innan läkaren får arbeta 
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självständigt och stiga i rang. Trots den långa tiden som läkaren spenderar för att lära sig och 

utföra arbete under handledning är läkaren inte fri från åsikter och kritik av lekmän och 

media. Läkaryrkets attraktivitet har en gång kunnat motiveras utifrån yrkets sociala status och 

fria arbetssätt. En förändring av yrkesrollen har dock skett, där läkarens yrkesroll allt mer 

förflyttas till att vara en arbetare som skall fokusera på produktion under allt mer striktare 

regler och mindre frihet. Under den yrkesverksamma tiden arbetar läkaren inte bara under 

höga krav från den egna institutionen utan även från samhällets olika subjekt. Syftet med 

studien är att undersöka hur läkare som ännu inte är färdigutbildade men ändå har arbetat 

inom fältet under längre tid motiverar sig till valt yrke, i skuggan av höga krav och förändrade 

yrkesroll. Genom läkarens tal kring motiv visar också studien på konstruktioner av läkarens 

yrkesroll och identitet. Tidigare studier som presenterats har bland annat genomförts för att 

undersöka hur läkaren talar om sitt yrke i förhållande till den egna hälsan, hur läkaren svarar 

gentemot patienters kritik, hur media, lekmän talar om läkaren och dennes yrkesroll. Denna 

studie ämnar komplettera tidigare forskning med att undersöka läkarens eget tal kring motiv 

av yrke inom den svenska vården. Frågeställningarna som studien har utgått ifrån är 

uppdelade i två delar där den första frågeställningen ska besvara “Hur motiverar ST-läkare 

inom två interrelaterade avdelningar inom ett av Sveriges största sjukhus sitt val av yrke och 

specialisering?” och den andra frågeställningen, som bygger på den första, fokuserar på “Hur 

konstrueras läkarens identitet och yrkesroll, inom den medicinska diskursen, genom 

framställning av motiv till yrke?”. För att besvara dessa frågeställningar har studien utgått 

ifrån diskurspsykologiska teorier och analysverktyg. Diskurspsykologi som ansats menar just 

att bakomliggande orsaker för tillexempel val av yrke anses omöjliga att avslöja utan de är 

istället de mentala uttryck som språket framhäver som är av intresse. För att studera dessa 

uttryck har studien utgått ifrån tre olika diskursanalytiska analysverktyg. Dessa analysverktyg 

har varit tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman samt subjektspositioner.  

Resultatet visar att fyra olika tolkningsrepertoar var tydligt framhävda i läkarnas tal 

kring val av yrke. Dessa var: kunskap, patientmöte, status och yrkesroll. Inom repertoaren 

kunskap visade det sig att redan från början, vid val av högskolestudier, att kunskapen kring 

den mänskliga biologin var ett avgörande motiv för läkaren och något de flesta läkare 

identifierade sig med. Talet kring kunskap var även närvarande vid samtal kring läkarens 

nuvarande ST utbildning. Talet kring kunskapen var då mer preciserat och förstärkte läkarnas 

subjektspositionering inom den medicinska diskursen som att vara den individ inom yrket 

som besitter kunskap kring den mänskliga kroppen och ständigt under karriären strävar efter 

att utveckla sin kunskap. Samtliga läkare visade genom sitt tal upp en självklarhet i att 
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ständigt söka upp ny kunskap under karriärens gång och var oförstående till att inte göra detta. 

Motiv till yrke och konstruktionen av läkarens identitet och yrkesroll var däremot mer 

komplex än att endast presentera den genom tal kring tolkningsrepertoaren kunskap.  

Tal kring patientmötet var också en stor del av dessa konstruktioner och motiv för 

läkaren. Flertalet läkare talar om mötet med patienten och förtroendet de får av patienten 

utifrån ett privilegium som yrket innebär. Samtliga läkare positionerar en bra läkare som 

subjekt inom diskursen att vara empatisk och ha en förmåga att se patientens behov. Vid 

vidare analys visade talet kring patientmötet upphov till ideologiska dilemman. Ideologin att 

läkaren skulle vara empatisk och möta patientens behov krockade med ideologin där läkaren 

ska vara objektiv och inte ta åt sig allt för mycket av patientens problem och många gånger 

fokusera på produktion. Vid tal kring motiv av yrke kom talet kring yrkets status ofta upp.  

Talet kring tolkningsrepertoaren status tog sig många olika former där läkarna talade 

gemensamt om vissa aspekter av yrkets status men väldigt annorlunda i andra avseenden. De 

flesta läkare talade om status som något de inte ville identifiera sig med och att 

statusbegreppet inte var den främsta motivationen för dem. Tal där termen status nämns var 

ofta negativt betonat och tilldelades ofta läkare som var “dåliga”. Talet där status nämns 

positioneras subjektet “bra läkare” långt ifrån status som motiv till valt yrke. Vid vidare 

analys visade det sig att läkarna gärna talade om det privilegium yrket innebar, då patienten 

anförtror sitt liv till läkarens kunskap, jämfört med andra yrken än läkaryrket. Då vissa av 

läkarna talar om yrkets privilegierade arbetsuppgifter jämfört med andra yrken tillskriver de 

yrket en högre status än andra, vilket ger upphov till ideologiska dilemman i relation till att 

status inte var något som motiverade till arbete. Ideologin att läkaren inte ska motiveras 

utifrån yrkets status krockar med de tal då läkaren beskriver motiverande arbetsuppgifter som 

priviligierade jämfört med andra yrken. Tolkningsrepertoaren status visades vara ännu mer 

omfattande när tal kring yrkets status står i kontrast till ovan nämnda ideologiska dilemma. 

Där läkaren talar om yrkets status som ett hinder och irritationsmoment vid möten med 

patienter och lekmän. Genomgående under analysen har motiv till val av yrke påvisat 

konstruktioner av läkarens yrkesroll och identitet.  

Under intervjuerna talade läkarna uttryckligen om deras egen yrkesroll. Den fjärde 

tolkningsrepertoaren syftar därför till tal kring läkarens yrkesroll. Vissa av läkarna talade om 

den förändring som skett då de jämförde nuvarande roll med vad läkarens roll en gång varit. 

Den nya rollen går mer mot att vara en “vanlig arbetare” som styrs av scheman och är mindre 

fri i sin roll. Talet visar att läkaren som subjekt har intagit en annan position än tidigare. Ett 

tal kring förändrat fokus på läkarens egna rättigheter och tal kring att läkaren uppfyller endast 
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en schemaroll påvisar en konstruktion av läkarens identitet som till att vara något annat än 

vad den tidigare har varit. Även här påvisas ideologiska dilemman där talet beskriver en 

uppskattning av positiva aspekter som kopplas till den nya ideologin men krockar med 

uppskattande tal kring läkarens tidigare roll och tillhörande ideologi. Vid tal kring 

tolkningsrepertoaren yrkesroll tar läkarna också upp yrkesrollen i förhållande till media. Där 

vissa läkare tar upp faktiska exempel från media som upprört dem. Flertalet erkänner att 

media målar upp en missvisande bild av läkaren samtidigt som läkarna berättar att media inte 

påverkar dem i arbetet, vilket ger subjektet läkare en position inom diskursen som inte låter 

sig påverkas av andra som inte delar samma position. Tydligt är dock att läkaren talar om 

medias påverkan av patienterna, vilket innebär att läkaren ofta måste anta olika roller för att 

övertyga patienten om att deras egen metod är den rätta. Subjektet läkaren intar då en position 

som lutar sig på den tidigare nämnda position inom kunskaps-repertoaren där läkaren 

identifierar sig med att vara den som besitter den rätta kunskapen kring den mänskliga 

kroppen.  

Resultatet visar i relation till den tidigare forskningen att läkarna var medvetna om 

lekmän och medias attityder gentemot läkaryrket. Men detta berättar läkarna var inget som 

påverkat deras arbetsdag förutom att de ofta behövde inta olika roller, beroende på patient, för 

att övertyga patienten om bästa möjliga vård. Patientmötet ansågs vara det mest utmanade 

delen av yrket men även det roligaste. Där svårigheterna för ett par av läkarna låg mer i att 

inte bli för känslomässigt engagerade i patienternas situationer. Den andra delen av tidigare 

forskning visade på hur läkare själva talar kring läkaryrket, där fokus låg på läkarens 

konstruktioner av yrkesroll och identitet. Denna studie har dock gjorts i försök till att fylla 

upp en kunskapslucka som fokuserar på läkare inom den svenska vården och hur de motiverar 

sig till val av yrke, samt hur tal kring dessa motiv konstruerat läkarens identitet och yrkesroll. 

Läkarens konstruktioner av yrkesroll och identitet är för komplex för att sammanfatta i en 

enda mening. Ovanstående resultat och sammanfattning ger en tydligare bild av läkarnas 

konstruktioner av yrkesroll och identitet.  

Med hjälp av diskurspsykologiska verktyg har studien kunnat framföra de främsta 

motiven till val av yrke hos aktiva läkare inom två interrelaterade avdelningar på ett av 

Sveriges största sjukhus. Vid tal kring motiv av yrke har studien även kunna påvisa, genom 

diskurspsykologiska verktyg, konstruktioner av deltagande läkares yrkesroll och identitet. 

Genom vald teori har studien fått de resultat som ovan presenterats och kunnat visa på de 

mentala uttryck som läkarna har framfört genom sitt tal. Eftersom den valda teorin utgår ifrån 

en så pass detaljnära analys kan resultatet se annorlunda ut hos läkare på andra avdelningar 
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och sjukhus, då de främsta motiven till val av yrke och konstruktion av läkarens identitet och 

yrkesroll representerar studiens deltagare. Utifrån vald teori har denna studie tagit avstånd 

ifrån antagande och försök att beskriva läkarnas uppfattningar, utan resultatet har istället 

utgått ifrån uttalanden hos deltagande läkare och utifrån det uttalade språket funnit språkliga 

mönster. Vid val av annan teori kan presenterat resultat ha visat sig annorlunda. Genom vald 

teori anses heller inte denna sanning vara den rätta versionen, utan en version av flera.  

I de 10 intervjuer som genomförts med ST-läkare från de interrelaterade 

sjukhusavdelningarna har intervjuformen varit semistrukturerad. Genom att använda 

semistrukturerade intervjufrågor kunde intervjuerna genomföras på ett friare sätt som bidragit 

till att ST-läkarna som deltagit i intervjuerna har givits möjlighet att svara mer öppet och 

spontant på de frågor som ställts under intervjuerna. Vilket har varit absolut nödvändigt på 

grund av studiens teoretiska utgångspunkter. Resultatet från studien kan delvis relateras till 

utformandet av intervjuerna. Då semistrukturerade intervjuer bidragit till öppnare svar från 

respondenterna är det rimligt att anta att resultatet från en strukturerad intervjustudie skulle 

givit annorlunda svar. Det faktum att studien utgått ifrån semistrukturerade intervjuer 

begränsar även studiens empiriska material jämfört med en kvantitativ ansats, vilket också det 

skulle påverka studiens resultat. På grund av studiens teoretiska utgångspunkt, föll det sig  

naturligt med en kvalitativ ansats.     

   

6.2 Slutsats & vidare forskning 

Studien har undersökt de främsta motiven för att söka sig till läkaryrket. Resultatet 

baseras på intervjuer av 10 stycken läkare på två interrelaterade avdelningar inom ett större 

sjukhus i Sverige. Vid tal kring motiv av yrke visade resultatet fyra stycken 

tolkningsrepertoarer, där talet kring tillhörande repertoar har visat på konstruktioner av 

läkarens yrkesroll och identitet. Talet inom tolkningsrepertoarerna kunskap, patientmöte och 

yrkesroll var någorlunda tydligt och samstämmigt mellan läkarna jämfört med 

tolkningsrepertoaren status. Tydligast var att en kunskap kring den mänskliga biologin och 

mötet med patienten var för de flesta deltagarna de allra starkaste motiven för val av yrke. 

Vilket ger en tydligare förklaring till vad som motiverar läkaren inom en allt mer förändrad 

yrkesroll, men gör även konstruktioner av läkarens identitet och yrkesroll tydlig. 

Tolkningsrepertoaren status visar däremot komplexa språkliga mönster där läkarna ställde sig 

olika inför yrkets påstådda status. Vilket gör att status som motiv blir svårdefinierat, men gör 

även konstruktionen för läkarens identitet och yrkesroll mer komplex. Förslag på vidare 
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forskning kring hur läkaren inom den svenska vården ställer sig inför yrkets status har denna 

studie visat behövas. Studien har bortsett från läkarnas kön vid analys. Framtida forskning 

skulle därför behövas för att undersöka om dessa motiv varierar mellan kön, och om 

konstruktioner av läkarens roll och identitet ser annorlunda ut för manliga och kvinnliga 

läkare. Avancemang inom läkaryrket har tidigare presenterats där denna studie valt att 

fokusera på läkare som är under pågående ST. Motiv för läkare i andra stadier av karriären 

har därför fallit bort. Vidare forskning kring skillnad av motiv för läkare som är i olika stadier 

av yrket, till exempel efter utförd ST, skulle även det vara intressant för att se om skillnader 

av resultat går att finna. Vidare har studien gett underlag för att undersöka motiv till val av 

läkaryrket utifrån andra ansatser än en kvalitativ. För att undersöka ett bredare underlag kring 

läkarens motiv till val av yrke och hur detta ser ut vid andra avdelningar eller sjukhus, 

behöver forskning med en kvantitativ ansats ta vid där denna studie valt att stanna.      
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 (intervjuguide) 
 
Intervjuguide för intervjuare: 

 Presentera mig/oss och att vi kommer från sociologiska instutitionen. 

 Syftet med vår intervju är att få empiriskt underlag till hur ST-läkare motiverar sig till 

att välja just läkaryrket. 

 Jag kommer att genomföra intervjun med dig idag, och min kollega är bara här för att 

observera och ta notiser. 

 Intervjun kommer bestå av att jag ställer 9 frågor, beroende på den tid vi har. Dessa 

frågor får du besvara så fritt du kan. Ditt deltagande är helt frivilligt och du får när 

som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågorna. 

 Anonymitet: Vi kommer inte nämna ditt namn, ålder eller kön. Beroende på hur du 

svarar på intervjufrågorna kan vi komma att nämna din specialitet. Namnet på 

sjukhuset framgår inte. Efter intervjun kommer vi transkribera över materialet till 

skriftlig form och därefter raderas ljudfilen. Efter genomförd huvudstudie kommer 

resterande empiriskt material att förstöras. 

 Går du med på dessa villkor och att intervjun kommer spelas in? 

 Har du några frågor innan vi börjar? 

 När intervju påbörjas, citeras “Intervju med ST-läkare nr: siffra denna datum 
 

 

Frågeställning: 

 Hur motiverar ST-läkare sitt val av yrke och specialisering? 

 Hur konstrueras läkarens identitet och yrkesroll, inom den medicinska diskursen, 

genom framställning av motiv till yrke? 
 

Intervjufrågor 

 

1. Beskriva varför du ursprungligen valde att utbilda dig till läkare? 
 Varför valde du läkarlinjen? 
 Arbeta med människor? 
 Vetenskapliga skäl? 

 

2. Beskriv dina studier som ledde fram till din nuvarande position 
inom medicin. (tid, innehåll, inriktning, motgångar osv.) 
 

3. Vad fick dig att välja att gå vidare med en ST-utbildning? Vad 
motiverade dig till vald ST-inriktning? 

 Varför valde du den inriktning du nu jobbar med? 
 Hur känns det att lägga så många år på att utbilda sig? 

 

4. Vad är det som motiverar dig till att utöva ditt yrke idag, är det 
samma idag som det var när du började utbilda dig till läkare? 

 Har motiven under utbildningen förändrats? 
 Var arbetet som du förväntat dig? 
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5. Beskriv hur en bra läkare arbetar för dig? Vad motiverar denna typ 
av läkare? 
 

6. Beskriv hur en dålig läkare arbetar för dig? Vad motiverar denna 
typ av läkare? 
 

7. Vad är det bästa/roliga med att vara läkare? 
 

8. Vad är det sämsta/tråkiga med att vara läkare? Finns det baksidor, 
och vilka är det isåfall? Kan dessa vara kopplade till din specialisering? 

 Media och samhället? Är de något som påverkar dig? 
 Upplever du en transparens av yrket? 
 Patientmöte?  

 

9. Tidigare forskning har fokuserat mycket på mötet med patienten, 
hur ser du på detta?  

 Kul/tråkigt? 
 Medicinskt perspektiv (kul/tråkigt?) 
 Individ perspektiv (Kul/tråkigt?).  
 Hur uppfattar du patienterna ? 
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8.2 Bilaga 2 (missivbrev) 
 
Hej. 
 
Vi är två personalvetarstudenter vid Uppsala universitet som skriver vår 
kandidatuppsats under denna termin. Syftet med vår studie är att studera hur ST-läkare 
beskriver sina motiv till att välja läkaryrket. Vad är det som motiverar läkaren att arbeta 
inom vården och hur beskriver läkaren sin egen yrkesroll? I studien vill vi intervjua ST-
läkare på ******* och ******* kliniken på ******* sjukhuset och därför vänder vi oss till 
dig. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under november och december 2014 och tar ca 
2030 min och samtliga utförs på ******* sjukhuset, om det är svårt för dig att finna tid 
för detta kan intervjun utföras via telefon. Alla intervjuerna kommer att spelas in för att 
därefter bearbetas och vi kommer båda att delta vid samtliga intervjuer. Allt material 
kommer att avidentifieras och användas enbart till studiens resultat och därefter 
raderas. Uppsatsen kommer att publiceras offentligt vid Uppsala Universitets 
sociologiska institution. 
 
Vi tillsammans med den sociologiska institutionen vid Uppsala universitet vore väldigt 
tacksamma om du kan finna tiden att delta i denna intervjustudie. För mer information 
och frågor kring studien vänligen kontakta någon av oss. 
 
Kontakt: 
Petter Pålsson: petterpalsson@hotmail.se 
Fredrik Wilbrand: fredrikwilbrand90@gmail.com 
 
Carl Sandberg, uppsatshandledare: carl.sandberg@sociology.su.se 
 
Tack på förhand 
 
Fredrik Wilbrand & Petter Pålsson 


