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Förord 
Att skriva en C-uppsats är av ringa omfattning jämfört med större fleråriga forskningsprojekt. 

Men om sanningen ska fram så känns det inte alltid så. I alla fall inte när man har allt arbete 

framför sig!  

Ett antal känslor kan infinna sig innan man är klar. Från kaoset när man inte har en susning 

om vilket ämne man ska välja, till lyckan när man faktiskt kommer på en genomförbar grej… 

tror man.  

Till den iskalla ångesten när det sakta börjar gå upp för en att det kanske inte var så 

genomförbart ändå?  

Åter till lyckan när saker så sakteliga börjar ordna upp sig.  

Stress och panik när tekniken inte vill det jag vill.  

Till den förväntansfulla nervositeten när man ska intervjua, och den ständigt närvarande 

prestationsångesten.  

Växling mellan lugn och hoppfullhet till oro och skrivkramp.  

Sakta, sakta kryper en viss belåtenhet över en när det börjar se skapligt ut.  

Slutligen euforin när sista punkten är på plats. 

Perfektion uppnås kanske inte, men kvar vilar ändå en känsla av stolthet. 

 

Jag skulle därför vilja uttrycka mitt varmaste tack till alla läkare som tog sig tid från sina 

fullbokade scheman för att bidra med alla värdefulla tankar och åsikter. Era berättelser utgör 

stommen för denna uppsats. 

Jag vill också rikta ett stort tack till Annika Nilsson och Marcus Claesson från 

personalenheten på Norrbottens Läns Lansting för att jag fick förtroende att skriva åt 

landstinget. Utan er frekventa hjälp hade detta varit ett mission impossible! 

Jag vill naturligtvis tacka min handledare Allen King för din entusiasm inför ämnet, många 

kloka synpunkter, goda kunskaper och värdefulla råd. 

Stort tack även till Caroline Johansson för oumbärlig teknisk support under vissa paniska 

stunder! 

Sist men verkligen inte minst vill jag tacka Adrian och Kristoffer för att de stått ut med en 

stressad och många gånger frånvarande mamma och sambo under denna tid! 

Rebecca Larsson 

Vistträsk, maj 2013 
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Sammanfattning 
Med anledning av rekryteringsproblematiken av läkare i Norrbottens läns 

glesbygdskommuner har denna studie genomförts på uppdrag av Norrbottens Läns Landsting. 

Till följd av en stadig avfolkningstendens bland de yngre ökar andelen äldre i 

glesbygdsområden, försörjningen av vårdpersonal kommer således troligtvis att bli särskilt 

viktig i dessa delar av landet. Syftet till denna studie var att förklara vilka bidragande orsaker 

som finns till att läkare väljer att arbeta i glesbygd. Samt beskriva vilka fördelar respektive 

nackdelar som kan främja eller hindra detta val. En jämförelse har även gjorts avseende 

orsaker mellan de som har valt att flytta tillbaka till och de som flyttat till orten. Teoretiskt 

underbyggs resultatet av bland annat struktureringsteorin med stöd av begrepp som 

individualisering, attityder och handlingsutrymme. 

Studien är av kvalitativ art då den baseras på intervjuer med nio läkare verksamma på 

hälsocentraler på sex olika orter i glesbygdsområden. Det transkriberade datamaterialet från 

intervjuerna analyserades genom kodning. Vidare presenteras resultatet med hjälp av rika citat 

i syfte att låta informanterna göra sina röster hörda. En översikt av kommunerna i vilka 

informanterna är yrkesverksamma redovisas också, avseende vissa demografiska och 

geografiska förhållanden. Syftet med översikten är att beskriva avfolkningstendensen samt 

geografiska avstånd till länets sjukhus. Resultatet visar att hinder kan utgöras av låg 

bemanning vilket leder till hög arbetsbelastning, svårigheter till råd och stöd av kollegor samt 

få arbetstillfällen till läkares partner. 

Centrala främjande orsaker att välja arbetet på en hälsocentral i glesbygd är att arbetet upplevs 

som brett och varierat, vilket ger goda möjligheter till yrkesmässig utveckling och 

utmaningar. Nära relationer eller social trygghet, samt ett gott mottagande av enhetschefer 

och personal bidrar ytterligare. De som flyttar till orten anger även att man flyttar bort från 

sämre ofta yrkesrelaterade förhållanden. Samt att man kan har upplevt en positiv föreställning 

om vad glesbygden är innan en flytt. 

 

Nyckelord: läkare, glesbygdskommuner, rekrytering, landsting, avfolkning. 
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Abstract 
Due to troubles recruiting medical doctors in rural areas of the north of Sweden, Norrbotten 

County Council initiated this research project.  One of the consequences of the steady decline 

in the population, particularly the young population, of these already sparsely populated areas 

is an increasingly elderly population. The supply of health care competence will therefore be 

crucial in the next decades. The purpose of this study is to explain what the contributing 

factors are when doctors choose to work in rural areas. Also to describe the benefits and 

disadvantages that might promote or prevent this choice. A comparison is made between 

doctors who originate from these areas and doctors who do not. The theoretical framework of 

this thesis is constructed around the Theory of Structuration, including the concepts of 

individualization, attitudes, behaviour and scope of action. This is a qualitative study based on 

interviews with nine medical doctors working in six rural communes in Norrbotten County. 

The transcribed empirical material from the interviews provides rich quotations and is 

presented with the aim of letting the informants be heard. With the intention of depicting the 

context in which the informants live and work some demographic date and geographical facts, 

such the distance between doctors in rural areas and nearest hospital, are also presented. The 

results indicate that under manning, heavy workloads, difficulty in getting support and 

guidance from colleagues in other locations as well as few opportunities in the local social 

context for their partners to work are discouraging. The wide breath and variation of their 

work is experienced as a challenge promoting professional development and act to entice 

these doctors to practice in rural areas stay but close relationships, social security and being 

well received by managers and staff contributes more. Those moving to these rural areas 

appear to be moving away from something they dislike, often occupational conditions.  

However, before they relocated many had a positive idea of life in rural areas. 

Key words: medical doctors, rural areas, recruitment, county council, depopulation 
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 1 Inledning                                                                                                                                                           
Enligt Statistiska centralbyråns prognos kommer befolkningen att öka i alla Sveriges 

kommuntyper utom en, glesbygdskommunerna. I dessa kommuner kommer befolkningen 

stadigt minska de närmaste trettio åren.  Då det är de yngre som flyttar i större utsträckning 

för högre utbildning exempelvis, blir följden att åldersfördelningen i dessa områden blir skev. 

En följd av detta är de ekonomiska aspekterna. Det kommer i början av 2030-talet att finnas 

fler personer i icke arbetsför ålder, över 65 år, än vad det kommer finnas personer i arbetsför 

ålder, mellan 20-65år i glesbygdskommunerna. Vilket innebär att det är färre som 

förvärvsarbetar än de som inte gör det (Karlsson, 2013).  

En annan konsekvens är hälsoaspekten. Vi blir allt äldre, samtidigt som vårdbehovet generellt 

sett ökar med stigande ålder. SCB beräknar att gruppen 65 år och äldre kommer att öka, och 

antalet personer över 100 år och äldre kommer att fördubblas fram till 2041 (Karlsson, 2013) 

Försörjningen av vårdpersonal i dessa delar av landet kommer mycket troligt att vara särskilt 

viktig, men redan nu finns svårigheter med att attrahera bland annat läkare till 

glesbygdsområden. 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2013 finns stora regionala skillnader i tillgång och 

efterfrågan på läkare och sjuksköterskor vilket kommer innebära stora problem för landsting 

med mycket glesbygd (Socialstyrelsen, 2013). Att attrahera läkare och sjuksköterskor, 

framförallt de med specialistkompetens, till glesbygd har länge varit en utmaning för de 

berörda landstingen. Både specialist och kompetent kan man anses vara i många discipliner 

och områden. Här avses dock legitimerade sjuksköterskor med olika typer av specialisering, 

till exempel inom operationssjukvård. Samt legitimerade läkare med specialisering inom 

exempelvis allmänmedicin. 

Läkarbristen har fått mer eller mindre tillfälliga lösningar som inhyrda så kallade stafettläkare. 

Beroendet av inhyrd arbetskraft är påtaglig i de landsting som helt eller delvis består av 

glesbygd eller glesbygdsnära områden (Quistberg, 2011). Begreppet stafettläkare avser läkare 

som är inhyrda från bemanningsföretag och hyrs för att täcka upp vakanta platser inom 

landstinget. Anställningstiden varierar, dock återkommer en del stafetter kontinuerligt till 

samma arbetsplats. Stafettläkare har alltså inte en vikarieanställning. 

 Förekomsten av stafettläkare är debatterad och diskursen lyfter fram ett antal problem. De 

höga kostnaderna dessa anställningar medför för landstingen, att läkarbristen medför att 

stafettläkare har en maktposition och kan därmed begära högre löner är ett par exempel. Eller 

att dessa anställningar medför brister i kontinuiteten och vårdkvaliteten och därmed skulle 

äventyra patientsäkerheten i värsta fall (Sörman, 2012). Andra problem landstingen ställs 

inför gäller den höga personalomsättning det innebär när stafettläkare är kortvariga på 

arbetsplatsen. Samarbetet och teamkänslan i arbetslaget kan försvåras i och med detta, och 

den inhyrda läkaren riskerar att inte ses som en del i arbetslaget (Sörman 2012; Frank, 2009) 

Åsikterna om huruvida huvudproblemet är ekonomiskt eller kvalitetsmässigt är skilda, men 
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det verkar som att landstingen är överens om att det är prioriterat att bli av med beroendet av 

bemanningsföretag och önskvärt att klara kompetensförsörjningen själva genom fasta tjänster 

(Sörman, 2012; Quistberg, 2011). 

Ett antal strategier finns och åtgärder har vidtagits för att komma till bukt med 

rekryteringsproblematiken av specialistkompetens till glesbygdsområden. Bland annat 

förespråkas i en artikel i Dagens Nyheter att framgångsrika exempel står att finna i bland 

annat Norge och Nepal. För detta krävs att man fokuserar mindre på höga betyg och mer på 

personlig lämplighet, samt att man gör urval bland befolkningen där läkarbehovet är som 

störst och erbjuder dessa att gå läkarutbildning. Eller att, som i Norge, lotta ut 

tjänstgöringsplatser bland nyutexaminerade läkare för att täcka behovet i alla delar av landet 

(Wrammert, 2012). Frågan är här om frivillighet är att föredra och att hänsyn tas till livs-och 

familjesituation för enskilda läkare som därmed tvingas flytta? Att satsa på de yngre i 

lokalbefolkningen och uppmuntra till vidareutbildning är också ett initiativ som tas bland 

annat i Jämtland (Quistberg, 2011). Att satsa på den yngre lokalbefolkningen förefaller göras 

under premissen att dessa har en större sannolikhet att flytta tillbaka till sin hemort. Men är 

detta en självklarhet för alla?  

Ett ”enkelt” sätt att lösa rekryteringsproblematiken är naturligtvis fler utbildningsplatser, 

problemet med detta har varit att det inte funnits tillräckligt många praktikplatser på 

universitetssjukhusen. Nu har Umeå universitet regionaliserat sin läkarutbildning vilket 

innebär att studenterna även kan göra sin slutpraktik, allmäntjänstgöringen vid något av 

sjukhusen i Norrbotten och alltså inte är bundna till Umeå universitetssjukhus. Förhoppningen 

är att fler läkare väljer att stanna efter fullbordad utbildning (www.nll.se).  

1.1 Bakgrund 
Denna uppsats skrivs på uppdrag åt Norrbottens Läns Landsting, (NLL) vilket är ett landsting 

som består just av stora glesbygdsområden. Framförallt i inlandet då befolkningstätheten är 

koncentrerad till kustområdena. Dessa förhållanden menar man har medfört en stor kreativitet 

i arbetssätt och i att hitta lösningar.  

Dock är man inte förskonad från problemet kring kompetensförsörjning… 

”Under de kommande åren står landstinget i Norrbotten inför stora utmaningar. En tid 

med stor rörlighet präglar arbetsmarknaden och där konkurrensen om arbetskraft är 

påtaglig. Till det kommer många anställda att gå i pension och andelen äldre ökar. 

Utifrån ekonomisk utveckling med minskat skatteunderlag och ökad försörjningsbörda 

kommer ett effektivt nyttjande av kompetens att vara en viktigt försörjningsfråga. D.v.s. 

att bemanna med rätt kompetens, tillvarata, rekrytera och ställa om/ avveckla 

kompetens utifrån verksamhetens behov.”(citat från mailkonversation med Annika 

Nilsson). 

Landstingets vision att ”… Norrbottningen skall leva ett rikt och utvecklande liv i en 

region med livskraft och tillväxt” (citat från mailkonversation med Annika Nilsson) 

ställer stora krav på vårdmöjligheterna. Rekryteringsproblematiken av framförallt 

specialistkompetens riskerar att begränsa landtingets verksamhet i värsta fall. Att hitta 

http://www.nll.se/
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lösningar på kompetensförsörjningen har hög prioritet de närmsta åren och är en 

avgörande faktor för framgång. 

Att göra en studie som behandlar denna problematik kan ha många potentiella infallsvinklar. 

Enligt en nyligen utförd studie bland anställda på NLL och potentiellt anställda från 

omvårdnadsprogrammen, visade att landstinget som organisation inte uppfattades som en 

helhet. Alltså att man kände större tillhörighet till sin egen specifika arbetsplats (vårdcentraler 

m.m.), som visserligen är en del av NLL, men man kände ingen eller liten tillhörighet med 

NLL som organisation. Landstinget associerades mest med landstingshuset i sig (Levin & 

Westerdahl, 2013). Med tanke på detta har jag valt att lägga fokus för undersökningen på 

vårdcentralernas placering som enskilda organisationer och anknytning till den lokala 

kontexten i glesbygdsområden. Istället för att fokusera på hur anställda upplever landstinget 

som organisation.  

Mitt fokus kommer riktas mot de geografiska områden där det generellt sett är svårast att 

rekrytera, nämligen glesbygdskommuner. 

Begreppet glesbygd har haft en rad olika definitioner. Jag kommer att använda mig av 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) definition av detta, som även används av 

Statistiska centralbyrån (SCB).  Poängteras bör också att det finns en skillnad mellan 

begreppen glesbygd och landsbygd.  Landsbygd syftar till ett geografiskt områdes frekventa 

förekomst av jordbruk, medan glesbygd syftar på befolkningstätheten. SKL har delat in 

Sveriges kommuner i tio kommungrupper av vilka jag kommer att utgå från två av dessa 

grupper. Utgångspunkten för uppsatsen är dels glesbygdskommuner där befolkningstätheten 

är mindre än 8 invånare per km
2
, och dels kommuner i glesbefolkad region vilket är en 

kommun med mindre än 300 000 invånare inom en radie på 112,5 km (Sveriges kommuner 

och landstings kommungruppslista). 

 

1.2 Syfte 
Med bakgrund av rekryteringsproblematiken av läkare i glesbygdskommuner är syftet att 

förklara vilka bidragande kontextuella orsaker som finns till att läkare väljer att arbeta i 

glesbygd. Samt beskriva vilka fördelar som kan lyftas fram och som i sin tur kan främja valet 

av en glesbygdskommun, och vilka upplevda utmaningar som kan utgöra hinder att välja en 

glesbygdskommun. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur upplever nuvarande anställda läkare på vårdcentraler belägna i 

glesbygdskommuner sin lokala kontext?  
 

 Hur upplever man den arbetsrelaterade kontexen nu och i framtiden? 
 

 Vilka fördelar respektive utmaningar upplevs med arbetet på en vårdcentral i 

glesbygd? 
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 Vilka bidragande orsaker finns till val av arbetsort hos nuvarande anställda 

läkare?  
 

 Vilka skillnader eller likheter finns till valet av arbetsort mellan läkare som 

härstammar från orten och läkare som är inflyttade?  

 

 

 

1.2.2 Avgränsning 

Denna studie omfattar endast rekryteringsproblematiken för Norrbottens Läns Landsting, 

därmed har det empiriska materialet också inhämtats i kommuner i Norrbottens län. 

Svårigheter med att rekrytera läkare till glesbygd är inget unikt för just landstinget i 

Norrbotten, utan detta kan även vara ett problem för andra landsting med glesbygdsområden. 

Eftersom arbetet skrivits på uppdrag av Norrbottens Läns Lansting har fokus dock legat på 

Norrbottens län. 

Avgränsningar har även gjorts till det organisatoriska upplägget av rekryteringsprocessen och 

strategin hos landstinget angående denna problematik. Fokus i studien har till största delen 

legat på de individuella, subjektiva upplevelserna samt de bidragande orsakerna till val av 

arbetsort. 

Slutligen har avgränsningar gjort avseende kön och åldersaspekter, eftersom detta är en 

kvalitativ intervjustudie med nio informanter har jag sett en svårighet att dra några generella 

slutsatser angående dessa variabler. De jämförelser som i vissa avseenden gjorts är i stället 

mellan inflyttade respektive hemvändande läkare. 

1.2.3 Disposition 

Upplägget för uppsatsen börjar med en metoddel, där det kommer redogöras för 

metodologiska överväganden som urval och analys. Vidare följer ett teorikapitel vilket 

beskriver det teoretiska ramverket och tidigare forskning. Efter det kommer resultatdelen där 

en översikt över kommunerna som besökts kommer presenteras. Tyngden i kapitlet kommer 

sedan ligga på intervjupersonernas berättelser. Till sist följer ett diskussionskapitel där 

resultaten kommer diskuteras i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna, och 

avslutningsvis läggs slutsatser och förslag på fortsatt forskning fram. 
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2 Metod  
I följande kapitel beskrivs tankar kring metodval, tillvägagångssättet under datainsamlingen 

och hur analysen genomfördes. Slutligen följer en diskussion kring tillförlitligheten samt de 

etiska ställningstaganden som gjorts i studien. 

2.1 Metodval 
Metoden är en central del av en studie och kommer således att prägla hela uppsatsen. Det 

finns ett flertal varianter men det kan även finnas en svårighet att särskilja dessa, eller att 

renodlat fokusera på en och samma metod. Vilket inte nödvändigtvis ska ses som något 

negativt. Viktigt är dock att explicit beskriva metodvalet med anledning av extern bedömning 

av tillförlitligheten (Ejvegård, 2003). 

Esaiasson et al. (2007) pratar även om metod som val av forskningsdesign, om hur man ska 

angripa problemet i fråga. Inledningsvis bör man hitta adekvata jämförelser då det är svårt att 

justera dessa i efterhand. Vidare framhålls att inga färdiga koncept finns för 

samhällsvetenskaplig metod, men generellt sett kan man ta olika inriktningar så som en 

beskrivande eller en förklarande ansats. Där den förklarande ansatsen kan vara teoriprövande 

eller teoriutvecklande. Dock har de flesta studier med en förklarande ansats även inslag av 

beskrivningar för att nå sitt syfte. Dessutom har de teoriutvecklande studierna oftast inslag av 

teoriprövning innan den kan utvecklas (Esaiasson et al. 2007). 

Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att det som ska jämföras överhuvudtaget går att jämföra 

med varandra. För denna studie kommer jämförelser göras mellan läkare som valt att flytta till 

en glesbygdskommun eller kommun i glesbygdsnära region i Norrbottens län, med de läkare 

som kommer från dessa orter och som valt att flytta tillbaka efter avslutade 

universitetsstudier. Framförallt om de orsaker som rör val av arbetsort, samt huruvida man 

upplever skillnader i den arbetsrelaterade kontexten mellan glesbygdskommuner jämfört med 

större orter. Detta med utgångspunkt i antagandet att man kan ha olika orsaker till att flytta 

tillbaka till jämfört med flytta till något. Individers härkomst definieras ibland som ett så 

kallat ”tungt värde”, vilket ofta sätter spår hos människor och har en viktig roll i den 

individuella identiteten (Ahrne et al., 2003). Med tanke på jämförbarheten har hänsyn tagits 

till att alla som deltagit i studien tillhör samma yrkesgrupp och har alla av olika anledningar 

valt arbete i en glesbygdskommun. Viktigt är även att jämförelsen ska ta upp både skillnader 

och likheter, vilket också har gjorts (Ejvegård, 2003). 

Däremot kommer dessa analysenheter inte jämföras i alla avseenden eftersom avsikten i vissa 

forskningsfrågor är att belysa den nuvarande upplevda arbetsmässiga kontexten och därför 

anser jag inte att härkomst är en relevant variabel i alla frågor. 
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Vidare kommer det att finnas teoriprövande inslag för att kunna förklara hur subjektivt 

upplevda faktorer skulle kunna undergräva alternativt understödja motivationen till 

anställning i glesbygdskommuner, främst i de frågor som rör val av arbetsort och orsaker till 

in- och utflyttning. Samt även en beskrivande ansats eftersom läsaren ska få en deskriptiv 

inblick i kontexten som är föremål för studien, främst i de frågor som rör de arbetsrelaterade 

förutsättningarna. 

Både när ansatsen är beskrivande eller förklarande kan man enligt Miles & Huberman (2010) 

gå tillväga på två olika sätt. Within-Case Displays eller Cross-Case Displays, det vill säga att 

man analyserar och jämför förhållanden mellan två eller flera olika kontexter eller fokuserar 

på förhållanden i samma kontext. Denna studie har karaktären av en Within- Case Display, 

eller ”inomfalls-analys” eftersom fokus ligger på samma målgrupp som arbetar under 

liknande kontextuella förhållanden. Hade fokus däremot även legat på de organisatoriska 

förhållandena eller på jämförelser mellan olika geografiska eller tidsrelaterade kontexter hade 

formen varit annorlunda. De sistnämnda parametrarna hade definitivt varit relevanta för 

ämnet, men avgränsningar mot dessa har gjorts för att arbetet inte skulle bli för omfattande. 

Vi har ofta en idé om området som ska undersökas och Miles & Huberman (2010) förespråkar 

att man bör definiera ett konceptuellt ramverk för att få en första struktur på vad som 

egentligen ska undersökas, detta för att undvika att arbetet blir för stort och att man tidigt 

fokuserar på relevanta saker. Den visuella utformningen är tämligen fri och illustreras för 

denna studie i figur 1.1. 

 

Fig. 1.1 Konceptuellt ramverk över eventuella påvekansfaktorer till val av arbetsort. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Förförståelse 
Med tanke på Miles & Hubermans (2010) resonemang om konceptuellt ramverk, bör man 

vara medveten om sin förförståelse innan en vetenskaplig studie för att minimera fel eller 

vinklingar som beror på förutfattade meningar eller fördomar om det aktuella ämnet.  

I mitt fall hade jag ingen större inblick i lanstingets organisation eller deras svårigheter innan 
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Val av 

arbetsort 

Härkomst 

Kontextuella 

skäl Intressen 

Karriärsmässiga 

skäl 



12 
 

härkomst och varaktighet på olika hälsocentraler i och med egna läkarbesök. Jag var också 

medveten om diskursen om stafettläkarnas vara eller icke vara i aktuell debatt i media, samt 

huruvida dessa anses utgöra en kostnad eller en tillgång. Eftersom uppsatsen inte kommer 

fokusera på denna grupp har jag inte sett min uppfattning om detta som en risk. 

Då jag själv har valt att bosätta mig i utkanterna av en kommun i glesbygdsnära region tror 

jag inte att jag har särskilt mycket fördomar om glesbygden som skulle kunna ha varit fallet 

om jag varit uppvuxen på en mer tätbefolkad ort. Jag tror att jag har en ganska 

verklighetsförankrad uppfattning om glesbygdsområden, naturligtvis med hänsyn till 

eventuella skillnader mellan olika glesbygdsområden.  Dock har min ambition varit att 

utelämna mina egna uppfattningar om detta i uppsatsen. Däremot har intervjupersonernas syn 

på glesbygden efterfrågats och kommer att skildras i kapitel fyra. 

 

2.3 Teknikval 
Studien har en kvalitativ inriktning, och valet har fallit på intervju som teknikval. Så varför 

inte en mer kvantitativ ansats med exempelvis enkät som datainsamlingsmetod? På den frågan 

finns egentligen ett mycket enkelt svar, nämligen att när den yrkesgrupp som står i fokus för 

undersökningen väl hade bestämts, förhåller det sig så att antalet tillsvidareanställda läkare i 

glesbygdskommunernas vårdcentraler i Norrbottens län inte är särskilt stort. Visst hade det 

varit möjligt att använda sig av en mindre enkätstudie, men genom att genomföra ett antal 

intervjuer kunde mer djuplodande svar erhållas. Att sen besöka orterna och att personligen 

träffa dessa läkare har varit en värdefull del i datainsamlingen, och för mig inneburit en slags 

avanonymisering av både platserna och människorna. 

Hur ska då intervjun organiseras? Enligt Ryen (2004) finns argument både för och emot ett 

strukturerat upplägg. Fördelen med en strukturerad intervju är att man undviker att missa 

information som inte ingår i intervjuguiden, eller undvika stora mängder onödig information. 

I motsats till detta kan ett allt för strukturerat upplägg göra att man missar information som 

från intervjupersonen som annars hade kommit fram. Miles och Huberman (2004) menar 

däremot att strukturen ska vara ”tillräcklig” eller ”lagom” för studiens syfte. Vilket måhända 

inte alltid är så enkelt att bedöma? Dock behövs ett antal analyskategorier, vilka man angriper 

antingen induktivt eller deduktivt. Även Miles och Huberman (2004) pekar på dilemmat med 

strukturerad kontra öppen intervju. 

Intervjuguidens design (se bilaga2) för denna studie kan beskrivas som semi-strukturerad med 

deduktiv utgångspunkt, i den bemärkelsen att frågorna ställts utifrån ett antal premisser eller 

antaganden. Ett exempel på ett sådant antagande är att det finns skillnader mellan arbetet i en 

stadsvårdcentral jämfört med glesbygdsvårdcentral för att utifrån svaren ta reda på om det 

stämmer med respondenternas uppfattningar eller inte. Vidare har samma uppsättning frågor 

ställts till alla intervjuade vilka berör de analyskategorier, eller analysområden om man så vill, 

som genom det konceptuella ramverket tagits fram. Både förberedda och oförberedda 

följdfrågor ställdes därefter beroende på vart samtalet ledde, vilket kräver en lyhördhet för 
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ämnen intervjupersonen tar upp. Något som även överensstämmer med det Ejvegård (2003) 

föreslår.  

2.3.1 Instrumentering  

Miles och Huberman (2004) menar att om det råder mer eller mindre klarhet i vad man vill 

undersöka talar detta för att man redan på förhand strukturerar upplägget enligt dessa 

förutsättningar. Däremot ska man inte tro att fullständig exakthet kan uppnås i frågornas 

utformning trots en väl strukturerad ansats, eftersom man inte ska se data under en intervju 

som ”insamlad” utan som en berättelse man skriver tillsammans med respondenten. 

Vikt bör dock läggas på hur man tekniskt ska gå tillväga innan intervjun (Miles och 

Huberman, 2004). Med tanke på detta har intervjuerna spelats in med respondenternas 

medgivande för senare transkribering. Inspelning förespråkas även av Ryen (2004) som 

menar att större fokus då kan läggas till vad som faktiskt sägs och ställa relevanta följdfrågor. 

Samt att man som intervjuare kan lära sig något om sitt tillvägagångssätt genom att lyssna på 

sig själv. Transkribering underlättar även att korrekt kunna ange citat. 

2.3.2     Urval 

I samråd med Annika Nilsson, personalstrateg på NLL enades vi om att intervjuerna skulle 

ske med personer i en och samma yrkesgrupp, vilket även främjar jämförbarheten (Ejvegård 

2003).  Med tanke på den kvalitativa utgångspunkten har ingen hänsyn tagits till 

slumpmässiga urval, enligt Ryen (2004) har inte dessa typer av studier samma 

generaliserbarhetskrav på sig som i kvantitativa studier. Urvalet har därför gjorts mer 

strategiskt för att både omfatta läkare som flyttat till samt flyttat tillbaka till en ort, samt de 

som är tillsvidareanställda distriktsläkare eller de som valt att genomgå 

specialisttjänstgöringen (ST) i en glesbygdskommun. Urvalet omfattar alltså inte läkare som 

arbetar tillfälligt på dessa hälsocentraler.  

Själva förutsättningarna för deltagande bygger naturligtvis på frivillighet vilket innebär att 

valet till viss del ligger hos de som blir tillfrågade (Ryen, 2004). Dock har alla tillfrågade 

läkare varit mycket tillmötesgående och det har fallit sig så att hos de nio personer som 

deltagit finns stor spridning både åldersmässigt och i geografisk härkomst både distriktläkare 

och ST-läkare, män och kvinnor exempelvis. Även om ålder inte har varit en analysvariabel 

så är det ofta relaterat till hur många yrkesverksamma år man haft (något som också 

efterfrågats under intervjun). Stor individuell spridning hos intervjupersonerna kan ge en 

större bredd på svaren beroende på mängden arbetsrelaterade erfarenheter. 

Jag har valt att inte nämna kön, ålder eller härkomst i samband med arbetsort eftersom det då 

skulle vara möjligt att identifiera intervjupersonerna, då det inte finns så många läkare på 

respektive ort. Det som däremot kan sägas är att av de nio informanterna kommer fyra 

stycken från deras nuvarande arbetsort eller någon annan av Norrbottens läns glesbygdsnära 

kommuner. Resterande fem stycken kommer ursprungligen från övriga Sverige eller andra 

länder både inom- och utom europeiska. Alla har erfarenhet av att både bo och arbeta i en mer 

tätbefolkad kommun. 
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2.4 Analysmetod 
Efter transkribering av intervjuerna fanns ett stort datamaterial, dock inte överväldigande tack 

vare den semi-strukturerade intervjuguiden utifrån det konceptuella ramverket som Miles och 

Huberman (2004) förespråkar. Vidare menar de att det är ofrånkomligt att både 

instrumenteringen och våra personliga erfarenheter gör att vi läser transkriberingen mer eller 

mindre selektivt. För att lyckas med en så objektiv analys som möjligt bör materialet delas in i 

kluster och därefter kodas. Intervjuguiden (se bilaga 2) är grovt sett uppdelat i 

bakgrundsfrågor, frågor som rör den geografiska kontexten, samt frågor om de 

arbetsrelaterade förutsättningarna, detta i syfte att underlätta klustringen.  För denna studie har 

de delar av svaren som tar upp samma ämne klustrats ihop, dessa kluster i sin tur har utgjorts 

av de analyskategorier som nämndes under rubrik 2.3 Materialet har senare kodats för att 

systematiskt beskriva vad svaren handlar om, samt för att se vilka skillnader och likheter som 

finns i svaren.  

De flesta koder utkristalliserades allteftersom medan vissa kom till redan under intervjuerna 

när flera respondenters svar alla drog åt liknande håll. Flexibilitet i kodernas utformning är 

endast positivt enligt Miles och Huberman (2004).  Det tredje steget i analysen är den så 

kallade mönsterkodningen där funktionen är att med koder förklara vilka mönster som finns. 

Den visuella presentationen av data kan se mycket olika ut i en inomfalls-analys. Här kommer 

tyngden på resultatpresentationen ligga på citat, men det kommer även användas så kallade 

checklist-matriser och en kausal modell för att ge en bättre sammanfattning och överblick 

(Miles & Huberman, 2004). 

 

2.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning” är syftet att ge vägledning för ett gott samarbete mellan 

forskare och de respondenter som deltar i studien. Samt för att medvetandegöra forskarens 

eget ansvar och främja dennes omdömesförmåga. Dessa råd vilar på fyra grundprinciper, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Hänsyn till dessa har tagits på följande sätt. Informationskravet innebär att de som deltar i en 

studie ska få information om syftet till deras medverkan, vilket meddelades vid den första 

mail-kontakten, samt mer detaljerat vid själva intervjutillfället vilket framgår av 

intervjuplanen (se bilaga 1). Samtyckeskravet handlar om deltagarnas frivilliga medverkan i 

studien. Alla respondenter samtyckte till en intervju i och med den första mailkontakten och 

bokningen av mötestillfälle. Ingen ville heller senare avbryta deltagandet. Alla deltagare 

informerades även om deras fullständiga konfidentialitet, därför har heller inte exempelvis 

kön eller ålder eller ortstillhörighet antecknats vid citat eller liknande för att undvika ofrivillig 

identifikation. Denna personinformation anser jag heller inte vara nödvändig för studiens 

syfte. Däremot har alla samtyckt till att kommunerna som besökts beskrivs i en 

sammanfattande del. Till sist innebär nyttjandekravet att datamaterialet inte får användas i 

andra syften än till forskning. Alla inspelningar kommer också att makuleras efter 

färdigställandet av uppsatsen. Deltagarna har även fått information om var arbetet kommer e-

publiceras. 
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2.6 Reliabilitet och validitet 
Centralt för en studies vetenskapliga trovärdighet är att man verkligen undersöker det syftet 

avser och att den tekniska instrumenteringen och tillvägagångssättet är adekvata för studien 

(Ejvegård, 2003). 

Reliabilitet avser själva metoden och teknikvalet. Oavsett vilken metod eller teknik man väljer 

kan dessa utformas på ett mer eller mindre tillförlitligt sätt, eftersom detta är något forskaren 

själv tillverkar (Ejvegård, 2003) exempelvis intervjuguiden i föreliggande uppsats. Något som 

talar för denna studies reliabilitet är att intervjuguidens design lutar åt det mer strukturerade 

hållet, frågorna har en distinkt karaktär och har sin utgångspunkt i forskningsfrågorna. Samma 

frågor har dessutom ställts till alla respondenter, naturligvis med utrymme för olika 

följdfrågor, men i detta fall hade det varit svårare att mäta samma saker med exempelvis helt 

öppna frågor. Med den nuvarande intervjuguiden skulle samma undersökning kunna 

genomföras i ett annat landsting med glesbygdsområden och resultatens kulle kunna gå att 

jämföras. 

När det kommer till validiteten handlar det om att undersökningens fokus ska ligga på rätt 

område, annars påverkas studiens validitet även om man har reliabla mätmetoder (Ejvegård, 

2003). Jag har exempelvis inte intervjuat en yrkesgrupp som inte är svårrekryterad eller i 

kommuner som inte räknas som en glesbygdskommun eller kommun i glesbefolkad region. 

Däremot kan det finnas skäl till läkarbristen och rekryteringssvårigheterna som inte beror på 

individuella val eller geografisk kontext utan snarare på organisatoriska aspekter, men då 

detta faller utanför studiens avgränsningar tror jag inte det påverkar studiens validitet utifrån 

forskningsfrågorna. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel inleds med en översikt över tidigare forskning som på ett eller annat sätt är 

relevant för frågeställningarna. Vidare kommer tyngpunkten ligga på det teoretiska ramverket 

som utgörs av teorier som avses kunna förklara eller belysa resultatet. Vad som styr våra 

individuella handlingar och val förklaras nedan genom dels övergripande teorier på det 

strukturella planet, och dels på individnivå med hjälp av socialpsykologiska begrepp. 

3.1 Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning som behandlar avflyttningstendensen från Norrbotten, och även 

de som behandlar återvändningstendensen hos de som härstammar från området, samt 

kontextuella levnadsförhållanden. Dock finner jag ingen som rör flyttningsbenägenheten till 

Norrbottens län eller glesbygdskommuner hos de som inte härstammar från området.  

Relevansen för studierna som presenteras nedan, i förhållande till föreliggande uppsats är 

främst den teoretiska grunden avseende handlingsmönster och vad som påverkar det 

individuella valet. 

 

Johansson och Sandberg (2004) har i sin D-uppsats i psykologi kartlagt påverkansfaktorer 

som bidrar till avflyttining samt återvändning bland utflyttade norrbottningar. De teoretiska 
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utgångspunkterna är bland annat psykologiska teorier som Icek Ajzens teori om planerat 

beteende, Leon Festingers dissonansteori, samt socialpsykologiska tankar om attityder och 

motivation. Utifrån den kvantitativa analysen visar resultatet att faktorer som påverkar det 

individuella valet att flytta är bland annat kön, ålder, utbildningsbakgrund, socialt nätverk 

samt flyttrender. Utöver dessa påverkas valet att återvända av faktorer som känsla av 

vantrivsel eller utanförskap i den nya kommunen och längtan efter nära och kära. Dessa 

faktorer minskade i betydelse över tid samt därmed även återvandringstendensen. Utöver en 

komplex blandning av sociala, emotionella och kognitiva hänseenden, påverkade även faktorn 

tid för huruvida valet föll på en återflytt (Johansson & Sandberg, 2004). 

Nilssons och Österbergs (2006) sociologiska fallstudie om ungdomars handlingsval i Pajala 

visade att en flytt ofta inte handlar om ett faktiskt val, utan om strukturer som mer eller 

mindre tvingar människor att flytta på grund av bristande utbildningsmöjligheter eller 

arbetsbrist. Den teoretiska grunden är Giddens struktureringsteori, Waaras forskning om 

ungdomar i Tornedalen, samt ytterligare begrepp som individualisering. Både strukturella och 

sociokulturella samhälleliga förändringar har enligt studien bidragit till glesbygdens 

avfolkning samt utgör stora hinder för områdenas fortlevnad. För individen däremot innebär 

detta inte bara hinder utan också möjligheter till personlig utveckling när en flytt uppmuntras. 

Även i denna studie var tiden på en annan ort en starkt bidragande orsak till att man inte väljer 

att flytta tillbaka, trots att det kanske var avsikten från början. En av slutsatserna fastställer att 

utflyttningstrenden på orten blivit normaliserad och reproduceras generation för generation, 

vilket bidrar till en stark avfolkning (Nilsson & Österberg, 2006). 

En anmärkningsvärd aspekt utifrån ovanstående studier i förhållande till denna uppsats är att 

de bidragande orsaker som anges till utflyttningen från, samt den ringa inflyttningen till 

glesbygden handlar om begränsat handlingsutrymme vad gäller studier samt arbetsmarknad. 

Den grupp som ligger i fokus i denna uppsats är läkare vilket är en grupp som efterfrågas i 

glesbygdskommuner. Dessa lider alltså inte av en begränsad arbetsmarknad och kan tvärtom 

tänkas ha ett tämligen stort valutrymme vad gäller arbetsort. Detta talar för att studiens 

infallsvinkel på bidragande orsaker till läkares val av en glesbygdskommun är viktig att 

studera. 

Dyrlind (2009) ger i sin uppsats om livet på glesbygden en beskrivning om hur en del av de 

strukturella förändringarna har tett sig. Där försämrad service i och med nedläggningar av 

närbutiker, bensinstationer, skolor och barnomsorg i glesbygden har stor inverkan och 

betydelse för en bygd. I och med detta ökar avstånden tillservicen och ställer stora krav på en 

fungerande infrastruktur då man är i stort beroende av bil som färdmedel, och lokaltrafiken 

många gånger även den är begränsad. Med större avstånd och minskande utbud av varor och 

tjänster blir livet i glesbygden en utmaning. Men det innebär också en tillvaro av större 

utrymme och trygghet. Även här diskuteras resultatet med struktureringsteorin som 

utgångspunkt (Dyrlind, 2009). 

3.2 Beck och individualiseringen 
Den tyske sociologen Ulrich Beck menar att samhället i stort har genom gått en omvälvande 

förändring i och med industrisamhällets övergång till ett mer avtraditionaliserat samhälle med 
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en ny typ av risker att ta i beaktning. Risker som har mer med det globaliserade samhällets 

tekniska utveckling än med de som naturen i sig utgjorde (Giddens, 2007). 

I och med industrisamhällets övergång till ett risksamhälle i den andra moderniteten menar 

Beck (1986) att samhället har individualiserats. Denna individualisering har inneburit en 

emancipation för individer, men i en vidare bemärkelse än endast större frihet. Det innebär en 

frigörelse från de traditionella institutionerna som de gamla klasstrukturerna.  

I ett arbetsmarknadsmässigt sammanhang har individualiseringen främst uppkommit genom 

de sociala trygghetssystem som utvecklats i och med välfärdsstaten . ”När människor kommer 

ut på arbetsmarknaden frigörs de gång på gång, från familje-, grann- och yrkesband och från 

en regional kultur och ett geografiskt landskap” (Beck, 1986:120). Individualiseringen som 

de sociala trygghetssystemen har inneburit, har alltså lyft ansvaret från kollektivet till 

individen själv. Det ligger på individens ansvar att säkerställa sin försörjning, vilket innebär 

att frigörelsen har lett till ett beroende av arbetsmarknaden. Samtidigt innebär det ett beroende 

av att trygghetssystemen fungerar i det fall man inte lyckas (Beck, 1986).  

Våra individuella handlingar hamnar därför i fokus när vi inte har traditionerna som 

ledstjärnor (Beck, 1986). 

Ahrne et al. (2003) pratar om individualiseringen som ett exempel på en samhällelig 

förändringsprocess där omvandlingen av de tunga värdena ger en sociokulturell omdaning. 

Där tunga värden står för de mer permanenta länkarna mellan samhället och kulturen, och 

innebär en komplex dynamik mellan vardagliga, värdegrundsrelaterade, politiska och 

ekonomiska sfärer. Samspelet mellan de sammanlagda händelserna i dessa sfärer är på många 

sätt en oåterkallelig utveckling. 

3.3 Giddens och struktureringsteorin 
För att förstå människors handlingar kan vi ta hjälp av Anthony Giddens begreppsram, och i 

synnerhet hans struktureringsteori. Enligt Giddens lever vi idag i en senmodern epok som i 

likhet med det Beck säger, kännetecknas av att samhället mer och mer har frångått de 

traditionella principerna. Samhället idag genomsyras av reflexivitet vilket är ett 

grundantagande i Giddens tankegångar. Vi har tillgång till ett stort informationsflöde och 

valmöjligheterna ökar. Att göra de rätta valen är en stor del i utvecklingen av självet och 

självförverkligandet. Ett annat grundantagande är de urbäddningsmekanismer som möjliggör 

att tid och rum är separerade. Rummet är inte längre begränsad till en geografisk plats, och 

sociala möten och handlingar är inte bundna till ett visst lokalt sammanhang. Det lokala och 

det globala har fått en helt ny dynamik, det som förr var långt borta kommer allt närmare, 

vilket är ett tredje grundantagande (Giddens, 2009). 

Reflexiviteten för Giddens är elementär och innefattar även det individuella valet, det som 

förr i högre utsträckning styrdes av traditionella sedvänjor eller gammal hävd, är vi nu mer 

frigjorda från, på gott och ont. Eller som Giddens formulerar det ”vi har inget annat val än att 

välja”(Giddens, 2009:101). Vårt val av livsstil har direkt effekt på våra livsmöjligheter och på 

formandet av vår självidentitet. Var vi väljer att bo eller var vi väljer att arbeta kan påverka 
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vilket kulturellt och socialt utbud vi har tillgång till exempelvis. Eller i vilken grad 

ekonomiska eller existentiella behov prioriteras. 

Struktureringsteorin har sin utgångspunkt i ovan nämnda grundantaganden samt med 

premissen att det finns en dualism i de samhälleliga strukturerna som möjliggör och sätter 

hinder för våra handlingsvägar.  Individer är generellt sett kapabla att både reflektera och 

reglera sina handlingar, det finns ingen grundläggande lagbundenhet i strukturerna utan det 

finns alltid handlingsalternativ, dock sällan total frihet. Centralt är även att alla handlingar 

leder till konsekvenser vi inte kan förutse och ibland inte kan kontrollera. Giddens skiljer på 

det omedvetna, det praktiskt medvetna och det diskursivt medvetna hos människan. Många 

vardagliga beteendemönster är inget vi tänker på eller direkt funderar över, men människor 

kan oftast på något sätt ge en rationell förklaring till varför de gör på ett visst sätt, även om 

det inte är ”sant” i den meningen (Månson, 2007).  

Själva strukturerna uppdelas i regler och resurser, där reglerna formas i interaktionen mellan 

individer som en sorts överenskommen norm för hur det ska gå till. Resurser i sin tur innebär 

makt att påverka sin omgivning, både materia och människor. När man inte längre kan välja 

har man inga resurser och därmed ingen makt.  

Det är dessa förhållanden som skapar strukturerna i samhället som i sin tur hindrar och 

möjliggör sociala handlingar som slutligen leder till sociala och kulturella trender, riktningar 

och handlingsmönster, både lokalt och globalt (Månson, 2009). 

 3.4 Attityder, beteende och handling  
Ur ett socialpsykologiskt perspektiv innebär attityder de positiva eller negativa reaktionerna 

individer uttrycker om personer, ting, företeelser eller handlingar (Kassein, Fein & Markus. 

2011).  

Begreppet anses även vara tredelat. Enligt Angelöw och Jonsson (2000) utgörs begreppet till 

viss del av den kunskap eller de föreställningar vi har om något i ett visst avseende. Vidare 

består det också av hur vi känslomässigt ser på samma företeelse. Till sist handlar det om hur 

vi väljer att handla eller bete oss utifrån vilken kunskap vi har om, eller känslomässigt 

associerar med företeelsen. 

Attityder formas utifrån en rad olika påverkansfaktorer. Forskning utförd på tvillingar bland 

annat, visar att våra attityder till viss del grundar sig i vår genetiska uppsättning. Dock 

påverkar våra personliga upplevelser i högre utsträckning, så som vilket känslomässigt 

förhållande vi har till en företeelse eller objekt, våra föräldrars attityder om objektet, åsikter 

om företeelsen som uttrycks av både vänner och ovänner, samt den sociala och kulturella 

kontext i vilken vi är uppväxt eller lever i. Det handlar ofta om enkla inlärningsprocesser då vi 

till och med kan forma antingen negativa eller positiva attityder om egentligen neutrala ting, 

beroende på vilka känslomässiga aspekter som förknippas med objektet (Kassein, Fein & 

Markus. 2011). 

Det finns en koppling mellan attityd och beteende, men många gånger är det en låg 

korrelation mellan dessa två. Ofta handlar vi mot våra egentliga uppfattningar av olika skäl 
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beroende på hur viktigt ämnet i fråga är för oss, det kan även handla om att de praktiska 

förutsättningarna som tidsbrist utgör ett hinder för att handla enligt våra attityder. Det kan 

även vara så att vi handlar på ett visst sätt för att undvika negativa konsekvenser trots att det 

finns en dissonans mellan handlingen och attityden. Samt det faktum att det ofta är olika 

attityder som vägs in vid ett beslut. Chansen att beteendet beror på våra attityder ökar dock 

om vi har tidigare erfarenheter av företeelsen i fråga (Angelöw & Jonsson, 2000). 

För att visa begreppens relevans för denna studie kan detta exemplifieras genom att 

attityderna kring glesbygden kan påverkas till viss del av vad vi kunskapsmässigt vet/tror oss 

veta om glesbygdens förutsättningar. Vidare även vilken föreställning eller känslomässiga 

förhållningssätt vi har till området, samt i förlängningen huruvida dessa förhållningssätt 

påverkar valet att flytta till eller flytta tillbaka till en glesbygdskommun. 

3.5 Handlingsutrymme 
För att vi ska kunna handla eller agera på ett visst sätt krävs också att vi känner att vi har 

tillräckliga medel och förutsättningar som krävs för situationen. 

”Samspelet mellan individ och samhälle handlar om ett komplicerat samspel mellan situation 

och handling” (Angelöw & Jonsson, 2000:242).  

Vad författarna vill säga är att det finns yttre faktorer som påverkar hur vi faktiskt kan agera, 

det finns saker som är mer eller mindre omöjliga att göra som avgörs av förutsättningar vi inte 

själva kan påverka. Samtidigt kan vi genom olika handlingsval antingen försvaga eller 

förstärka strukturen av de yttre faktorerna som på ett eller annat sätt begränsar våra 

handlingar. Alltså påverkas även situationer utifrån hur människor faktiskt handlar (Angelöw 

& Jonsson, 2000). Detta kan jämföras med Giddens tankegångar om strukturens dualism. 

Beroende på individuella förutsättningar har vårt handlingsutrymme varierande utsträckning. 

Bidragande faktorer som kan utgöra hinder eller möjligheter avseende handlingar i vissa 

situationer är till exempel vilka ekonomiska resurser vi har, eller huruvida utbudet av en viss 

vara eller tjänst är tillräckligt eller begränsat. Avgörande är också vilken position vi besitter 

för att kunna påverka olika organisationer eller institutioner (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Även i Giddens struktureringsteori är handlingsutrymmet ett viktigt element och kan 

begränsas av fysiska och psykiska faktorer både hos individen själv och i den fysiska eller 

strukturella omgivningen (Månson, 2007). 

Oavsett vilket faktiskt handlingsutrymme vi har är en tredje faktor för hur och om vi handlar 

även i vilken utsträckning vi upplever att vi har de rätta förutsättningarna. I det fall 

upplevelserna av sitt handlingsutrymme förringas, kan detta utgöra hinder på individnivå till 

skillnad mot de mer strukturella aspekterna (Angelöw & Jonsson, 2000). 

En läkare exempelvis har på ett sätt bra förutsättningar för att välja en glesbygdskommun, de 

har hög utbildning inom ett område som är efterfrågat. Däremot kan handlingsutrymmet 

objektivt sett vara eller upplevas vara litet inom andra områden som motverkar det aktiva 

valet att flytta dit. 
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4 Resultat 
Följande kapitel inleds med en presentation av kommunerna som besökts, främst i syfte att 

motivera valet av kommuner där läkarna är verksamma. Det finns inget anspråk på att ge en 

fullständig bild av demografiska eller geografiska förhållanden, utan endast att exemplifiera 

vissa förutsättningar som finns i dessa kommuner.  Kapitlet fortsätter sedan med en 

beskrivning och redogörelse av intervjuerna. Läkarna som deltagit under intervjuerna kommer 

i detta kapitel att benämnas som informanter. 

4.1 På resa i Norrbottens län - En kommunöversikt 
Efter att ha avverkat ett antal mil längs Norrbottens och Lapplands vägar har sex kommuner 

besökts där läkarna som intervjuats är verksamma på orternas vårdcentraler. 

Av länets fjorton kommuner är det egentligen endast en som enligt SKL:s 

kommungruppsindelning räknas som en större stad, Luleå. Arjeplog och Jokkmokk benämns 

som turism- och besöksnäringskommuner.  Alla andra kommuner definieras som 

glesbygdskommuner eller kommuner i glesbygdsnära region.  Norrbottens län utgörs således, 

måhända som bekant, av liten folkmängd på stor yta.  

Av de sex kommuner som besökts räknas tre som glesbygdskommuner, Övertorneå, 

Överkalix och Pajala. Två benämns som kommuner i glesbygdsnära region, Älvsbyn och 

Arvidsjaur. Samt Jokkmokk som klassas som en turism- och besöksnäringskommun. 

Befolkningsmässig skulle även Jokkmokk kunna falla under definitionen glesbygdskommun 

då gränsen för en sådan är 8 invånare per km
2
 enligt SKL.

 
Jokkmokk har endast 0.29 invånare 

per km
2
(Kommunfakta 2012). Under första kvartalet 2013 har befolkningen minskat i alla 

utom två av de besökta kommunerna. Den kommun som tappat avsevärt flest invånare är 

Överkalix med 23 stycken på tre månader. Det är även Överkalix som står för den största 

procentuella avfolkningen i ett längre tidsperspektiv (se tabell 1.2). Den enda kommun som 

ökat sin befolkning är Pajala, vilket den aktuella gruvetableringen kan vara orsak till. 

Gemensamt för dessa kommuner är att alla har ett födelseunderskott (se tabell 1.1).  

Tabell 1.1 Folkmängd i kommunerna31 mars 2013, och  

                befolkningsförändringar 1 januari- 31 mars 2013. 

               

Kommun Folkmängd Folkökning Levande 

födda 

Döda Födelse- 

överskott 

Inflyttade Utflyttade 

Arvidsjaur 6467 0 21 26 -5 56 52 

Jokkmokk 5078 -8 11 21 -10 62 60 

Pajala 6313 34 11 26 -15 91 42 

Älvsbyn 8199 -1 11 21 -10 68 59 

Överkalix 3474 -23 6 12 -6 22 39 

Övertorneå 4757 -15 1 22 -21 59 52 

 

Källa: SCB 
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För att belysa de förändringar i folkmängd som skett i ett längre tidsperspektiv har en 

jämförelse gjorts avseende folkmängden i respektive kommun mellan år 1968 och år 2012, 

vilket illustreras i tabell 1.2. Gemensamt för alla kommuner är att befolkningen minskat. Som 

minst med 890 individer och som mest med 5531 individer, under denna period på 44 år. 

Vilket innebär att befolkningen procentuellt sett minskat som mest med 47 % i Överkalix, och 

som minst med 9 % i Älvsbyn. Glesbygdskommunerna även Jokkmokk inräknat har alltså 

tappat närmare hälften av sin befolkning på 44 år.  

 

Tabell 1.2  Befolkningsförändring avseende folkmängd mellan 1968 och 2012. 

Folkmängd 

Kommun År 1968 

Antal invånare 

År 2012 

Antal invånare 

Differens  Procentuell 

minskning 

Arvidsjaur 8692 6467 -2225 26 % 

Jokkmokk 8720 5086 -3634 40 % 

Pajala 11810 6279 -5531 46 % 

Älvsbyn 9090 8200 -890 9 % 

Överkalix 6704 3497 -3207 47 % 

Övertorneå 7994 4772 -3222 40 % 

 

Källa: SCB 

Kommunerna i vilka informanterna är yrkesverksamma, är tillsammans med Arjeplog även de 

kommuner i länet som har längst avstånd till något av länets sjukhus. Med undantag för 

Älvsbyn har dessa kommuners vårdcentraler därför utrustats med så kallade 

observationsplatser, vilket ger möjlighet att lägga in vissa patienter för vård dygnet runt 

istället för att hänvisa alla till närmsta sjukhus. Norrbottens läns sjukhus är placerade i 

Sunderbyn, Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå. Beroende på vilket vårdbehov som finns hos 

en patient kan det vara olika vilket sjukhus som gäller. Förlossningsvård exempelvis 

tillhandahålls endast i Gällivare och Sunderbyn (www.nll.se). För att ta ett exempel på hur 

avstånden kan variera beroende på vårdbehov, har invånarna i Övertorneå 7.5 mil till närmsta 

sjukhus i Kalix, men om man är i behov av vård som endast finns i Sunderbyn ökar avståndet 

till 15.5 mil. Den av länets kommuner med störst avstånd till sjukhus är Arjeplog med 21.3 

mil till Piteå och 23.5 mil till Sunderbyn vilket innebär en restid på mellan 3 och 3.5 timmar. 

Av de kommuner som inte har ett sjukhus på orten är det Älvsbyn som har närmast till ett 

sådant med 5.3 mil till Piteå. Poängteras bör att avstånden är räknade från tätorterna, för 

invånare som bor i byar runt om i kommunerna kan avstånden variera ytterligare. Huruvida 

avståndet till sjukhus inverkar på informanternas arbete, antingen positivt eller negativt, är 

något de besvarar i följande delar av kapitlet. 

4.2 Geografisk kontext 
De förhållanden som är relaterade till glesbygdskommuner skiljer sig till viss del från villkor 

som råder i en större stad, främst med avseende på föregående stycke. De subjektiva 

http://www.nll.se/
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upplevelserna kan däremot skilja sig mellan individer. Första delen av intervjun fokuserar på 

de mer generella upplevelserna av den lokala geografiska kontexten. Informanterna har 

berättat om vad glesbygd innebär för dem, varför man valde att flytta till just en 

glesbygdskommun, och hur man upplever livet på orten utanför arbetet. Det är främst 

angående den geografiska kontexten hänsyntagits till informanternas härkomst och om och på 

vilket sätt det spelat in i valet av arbetsort. 

 

4.2.1 Glesbygd… några reflektioner. 

Det är antagligen inte många som direkt skulle definiera glesbygden som ett område med 

färre än 8 invånare per km
2
, trots att ordet i sig anger att det handlar om spridd eller fåtalig 

bosättning. Reflektionerna har ofta med andra associationer att göra. 

Nedan återges några av de uppfattningar informanterna berättade om. 

 

”Jag måste säga att jag uppskattar naturen helt enkelt, jag gillar att vara ute och springa, 

vara i skogen… Naturen är kanske det viktigaste.” 

”Det innebär mycket natur, frihet… fritidsmässigt är det det, fiske, känslan av friheten, lite 

wilderness. Och det är nog den romantiska tanken som inte riktigt överensstämmer med 

verkligheten. En annan aspekt jag inte hade så mycket i åtanke var att det var väldigt tryggt 

och skönt att leva så väldigt nära grannarna. Det är en mycket intensivare grannskap än vad 

man har i stan. Det är som en stor familj.” 

”Ja, jag vet inte riktigt vad definitionerna är, men det är ju alltså en liten håla. Jag trivs i 

hålor jag tycker det är jobbigt med städer jag kommer aldrig vilja flytta till nån stad, det 

räcker med att passera liksom när man är på möten och konferenser.” 

”…då tänker man djur och natur, lantligt, billigt att bo men dyr bensin. Ingen shopping om 

man inte investerar en hel dag. Mycket bilkörande.” 

”Det är inte att du kan inte gå dit eller inte göra det, det är inte så mycket gränser.” 

 

Närhet till naturen, större livsutrymme och nära relationer anges som några av de positiva 

aspekterna även om man får ge avkall på större evenemang och shopping till viss del. De 

vittnar även om förekomsten av en föreställning om vad glesbygden innebär innan en flytt. 

4.2.2  Att flytta till eller att flytta bort 

Att välja var man ska slå ner sina bopålar åtminstone för en överskådlig framtid innebär för de 

flesta många avvägningar för och emot. Orsakerna till ett beslut kan variera beroende på 

individuella förutsättningar, tidigare erfarenheter, livsplaner, mål och drömmar. 

Det behöver heller inte alltid vara ett val, eller ett val att just flytta till något utan ibland 

kanske man faktiskt flyttar bort från något. 
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”… jag fick (orten) direkt, och bara här jag varit och tittat och jag tänkte att det var bra, 

tänkte det var fint. Barnen kan växa fint här, kan sova lugnt på natten utan att låsa dörren!” 

”… det är mycket bättre än hemma, där jobbar du 80-90 timmar per vecka.” 

”Det var inte alls planerat, jag var frustrerad över jobbet i mitt hemland och läste i en 

läkartidning om landstingets rekrytering.” 

”I mitt hemland ville jag inte jobba som allmänläkare för det är väldigt ekonomiskt och ett 

helt annat sätt. 250 patienter minimum per vecka, ibland har man 100 per dag, och det blir 

tre minuter per patient. Då gör du inte mycket! Det är mer ett ekonomiskt företag.” 

”… det slog mig direkt att det är nog det sista område eller region i Europa där man kan 

vara riktig läkare… att man inte bara fördelar tjänster på olika specialister… så man 

verkligen har det som man haft i tankarna tidigare när man tänker på läkaryrket.” 

”… det var väldigt äventyrligt.” 

”Jag hade en gammal dröm om att flytta till Norrland, till Jämtland eller Härjedalen… sen 

var jag runt i Norrbotten på sju vårdcentraler och så blev det här.” 

På frågan om det funnits någon avgörande orsak eller om någon faktor bidragit extra mycket 

till valet att flytta till en av dessa kommuner framhålls ett stort engagemang från 

vårdcentralernas enhetschefer, trevligt mottagande samt bredden på arbetsuppgifterna. 

”… egentligen så stod det nog mellan två olika ställen där jag faktiskt blev hembjuden, det 

var lite utöver, inte bara att man kom och jobbade utan att det var någon som brydde sig. Det 

var nog det avgörande beslutet!” 

”Avgörande är helt klart att jag vill jobba brett” 

”Skälet till att vi kom hit är helt enkelt (namn på enhetschefen), det kändes bra med henne, 

och när vi kom hit första gången var alla så vänliga och trevliga mot oss så det är helt enkelt 

personalen här som gjorde att vi flyttade hit.” 

 

 

4.2.3 Att flytta tillbaka till 

För de som en gång flyttat från sin hemort är det inte alltid självklart att flytta tillbaka till 

samma ort eller till annan glesbygdskommun i länet efter en utbildning. För andra är en flytt 

tillbaka det mest självklara som finns. 

”Jag kommer aldrig flytta söder om Norrbotten... jag vill inte bo söderut, jag trivs inte där. 

Här har man nära till släkt, vänner och natur… det är ju folket som drar.” 
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”När jag var AT ville jag bara göra något som var bra för utbildningen, och då var det 

ganska självklart att komma tillbaka, för alla liksom högg i mig. Det var lätt att göra alla 

nöjda och belåtna då man också själv tyckte det var lite spännande att komma tillbaka.” 

”Jag tror att alla som jag, alla tjejer, för det är ju mest tjejer, som stack iväg för att plugga 

när man var 19 hade stora ambitioner. Det sista man skulle göra var att åka hem, man stack 

ju för att komma nån vart. Så var det.” 

”Det var nog inte min tanke från början, men jag tycker jag har fått ett jättebra bemötande 

här… egentligen alla har varit väldigt positiva… sen har jag ju mina föräldrar och syskon 

och så, och det påverkade ju också.” 

”jag tycker om att jobba på små orter, när man jobbar som allmänläkare lär man känna 

befolkningen bättre på en liten ort än på en stor ort… nackdelen är ju då att alla känner dig!” 

 

Några avgörande orsaker handlar ofta om bredden på arbetet eller nya utmaningar. 

”men sen när jag tog det slutgiltiga beslutet att jobba där var det mera ångest att ska man 

verkligen bli kvar här och sen det här med att komma tillbaks dit man kommer ifrån det blir 

som om man inte kommit nånvart i livet… men med jobbet visste man att det skulle bli bra att 

man skulle lära sig mycket väldigt fort. Man samlar ihop ett mycket större material än vad 

man gör på en vårdcentral med fler anställda.” 

”… jag jobbade på min tidigare arbetsplats i 15 år, tyckte att jag hade liksom inget att göra 

det flöt på så bra. Det fanns inga problem, så jag kom hit för att söka problem! Sen är jag 

intresserad av system och olika arbetsmiljöer och organisationer så jag började här för att 

lära mig något nytt.” 

 

4.2.4 En jämförelse 

I tabell 1.3 nedan visas en översikt över angivna orsaker till val av arbetsort. Tabellen visar 

även vilka skillnader och likheter det finns i angivna orsaker mellan de som härstammar från 

och flyttat tillbaka till orten jämfört med de som flyttat till någon av glesbygdskommunerna 

med annan härkomst. 

För de läkare som valt att flytta till en glesbygdskommun är det ofta av skäl som har med den 

tidigare arbetsmiljön eller arbetsvillkoren att göra, att man är missnöjd och vill ha en 

förändring helt enkelt. Det kan också vara av skäl som har med den sociala tryggheten att 

göra, man har sett en större möjlighet att ge barnen en trygg uppväxt. Eller en tanke om 

läkaryrket och en föreställning om Norrland och/eller glesbygden som något exotiskt. 

Gemensamt för många ur båda jämförelsegrupperna är att mottagandet är viktigt. Många 

framhåller just enhetschefer och vårdcentralernas personal som en starkt bidragande orsak till 

att de har valt just den orten, även om flera orsaker samspelar till vilken utgång man väljer. 
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Hos de som valt att flytta tillbaka till en glesbygdskommun är det ofta kvaliteten på AT och 

ST-utbildningarna som påverkar samt bredden och variationen på arbetet utöver ett gott 

mottagande och bra handledning. Nära relationer till släkt och vänner spelar in, men det är 

oftast bredden på arbetet som nämns i första hand. 

 

 

Tabell 1.3  Jämförelse av angivna orsaker till val av arbetsort. 

Ej inflyttade Inflyttade 

Väl mottagna av 

enhetschefer 

Väl mottagna av 

enhetschefer 

Väl mottagna av 

personalen 

Väl mottagna av 

personalen 

Variation/Spänning Placerade av rekryterare 

Utmaningar Dröm om äventyr 

Bredden på arbetet Bredden på arbetet 

Bredden på AT/ST-

utbildning 

”Flykt” från sämre 

arbetsförhållanden 

Nära relationer Social trygghet 

Patientrelationen  
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I figur 1.2 illustreras hur det konceptuella ramverket (se fig. 1.1) vidareutvecklats och 

definierats utifrån det empiriska materialet.  

Figur 1.2 Kausal modell över påverkansfaktorer till val av arbetsort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Om att tillhöra 

Känslan av att den ort man flyttat till är ”hemma” kan ibland ta tid innan den infinner sig om 

den alls gör det. De olika svaren visar dock på att det är väldigt individbaserat hur man 

upplever detta. 

”Nej, jag kan inte säga att detta är hemma, men egentligen hemma är där min familj är.” 

”Jamen, jag tycker vi känner oss hemma här, det är i alla fall så att om vi varit på resa känns 

det alltid bra att komma hem till lägenheten och till (orten)… vi är jättenöjda med (orten), 

fast många förstår det inte…” 

Huruvida det är lätt eller svårt att knyta kontakter i det sociala livet skiljer sig infomanternas 

svar ganska avsevärt även på den punkten. 

”Nej! Det är svårt när folk inte vet om du vill vara kvar eller om du kommer att försvinna 

inom ett år eller nåt. Folk spiller inte tiden på att komma till dig. Men som grannar och så 

funkar det väl. Det kanske handlar om du är mer eller mindre aktiv.” 

Viljan att lämna negativa 

förhållanden/upplevelser 

Yttre faktorer som 

Indirekt påverkat 
Nära relationer 

Karriärsmässiga skäl 
Positiv föreställning 

om 

glesbygd/Norrland 

Söker utmaningar Sociala skäl 

(uppmuntran, 

mottagande) 

Val av 

glesbygdskommun som 

arbetsort 
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”Det var mycket lätt! Det var mycket lättare än vad det är i större städer. Då är det massvis 

med folk och det är ganska anonymt. Och här går det inte att vara anonym. Så på det viset 

upplevde jag det väldigt enkelt och befolkningen har varit väldigt nyfiken och öppen.” 

Även om man flyttat tillbaka till en ort kan det finnas en problematik i detta. 

”… sen kan jag känna att jag inte har någon att umgås med, för det finns ingen i min ålder. 

Alla som är i min ålder, eller närmast min ålder är gift och har barn och dom har inte tid att 

sitta och umgås så här.” 

 

En del kanske heller inte alltid prioriterar det sociala livet utan menar att yrket i sig innebär 

många interaktioner. 

”Ja, alla är väl på sitt vis och jag är inte så himla social av mig!” 

”… annars odlar jag inte så mycket kontakter, men det hade jag nog inte gjort i en tätort 

heller. Det är väl ett drag, det räcker med det man har i jobbet, det är mycket mänsklig 

kontakt hela tiden.” 

”man kanske ibland som läkare vill vara lite försiktig, man måste ju skaffa lite professionell 

distans.” 

Det finns dock orsaker som rent presumtivt skulle leda till att man söker sig från orten och 

oftast handlar det då om brister i arbetsmiljön, privata/sociala skäl främst om familjen inte 

trivs, samt karriärsmässiga skäl. De sistnämnda kan innebära att man vill jobba inom en 

vårddisciplin som inte finns på en vårdcentral eller att man vill söka nya utmaningar. 

En bra arbetsmiljö och framförallt en hållbar arbetsbelastning och personalstyrka är något 

många framhåller som viktigt för att trivas. 

”Om personalsituationen fortfarande är så pass dålig så kan det vara en anledning till att 

man kanske överväger att jobba i exempelvis Luleå eftersom bemanningen är så pass mycket 

bättre.” 

”… då var det ett guldläge som skulle innebära att vi blev fyra fasta läkare, alltså nästan 

fullbemannat. Men då kom en annan chef och det funkade inte alls, och då försvann dom 

andra kollegorna jag var den siste som var kvar, men då var jag faktiskt på väg härifrån det 

gick liksom inte.” 

Om sociala eller privata skäl anges som anledning till att man söker sig från orten kan det 

handla om ifall familjen på något sätt inte skulle trivas, eller upplevelsen att man inte kan vara 

riktigt anonym som läkare på en mindre ort. 

”Det finns en stor orsak, och egentligen ingen annan. Och det är att om man är doktor på en 

liten ort får man nästan aldrig vara ifred. På affären en fredag till exempel har det hänt att 4-

5 personer kommit fram, och det är ofta dom här personerna som är lite knepiga…” 
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4.3 Arbetsrelaterad kontext 
Huruvida de arbetsrelaterade förutsättningarna skiljer sig eller märks av jämfört med en 

vårdcentral på en ort med sjukhus är något det råder delade meningar om. Angående dessa 

förutsättningar har inte några jämförelser gjorts mellan informanternas härkomst. De flesta är 

överens om att det skiljer sig mycket eller avsevärt från arbetet på en hälsocentral i en stad på 

gott och ont. Avståndet till sjukhus, möjligheten till observationsplatser, fler akuta fall och 

mycket ensamarbete är det man menar utgör de största skillnaderna. Vilka även anges som 

förhållanden som både kan locka och skrämma läkare att söka sig dit. Medan andra är mer av 

den åsikten att skillnaderna är tämligen små och att det är mer en skapad föreställning än ett 

faktiskt förhållande. 

Följande två citat exemplifierar de skilda upplevelserna. 

”Ja, men det är ju ofta lite överdrivet av många på läkarsidan att det skulle vara så, men det 

är ju mest sköterskorna som tar hand om det och tar hand om dem i ambulansen, och 

ambulansen är ju väldigt välutbildad nu för tiden… så det är egentligen dom som har den 

stora utmaningen, som måste klara sig med en svårt sjuk patient två timmar i bil… om man 

bryter ner det till små saker så är det inte så himla stora skillnader, men visst ok vi har två 

timmar till sjukhus men inte är det jag som läkare som sitter med patienten dom två 

timmarna.” 

”Det finns extrema skillnader! När vi har möten med kollegorna i Luleå och Boden vilket är 

ganska små städer än vad jag är van vid, då känner jag absolut inte igen mig i deras 

berättelser. Det låter för mig som en annan värld. När jag pratar om svårigheter att hantera 

hjärtinfarkter och transporter, det finns inte något jämförbart i stan.” 

Så vissa skillnader finns, de delade meningarna verkar mest handla om vem som har den 

största utmaningen. Läkaren, sjuksköterskan eller kanske patienten? 

Andra menar att det för läkaren istället handlar om ett totalansvar som är svårt att precisera. 

”… dom har ju försökt att liksom specificera vad det är som är glesbygdsmedicin, och den 

föreningen (Glesbygdsmedicinsk förening) är ganska mycket att det är liksom såna här 

heroiska ingrepp och åtgärder, att man liksom gör saker man inte gör i en stad… och jag är 

inte säker på att det fångar det egentligen, ja det är svårt att säga, men det är bredare och ja 

det är klart att det kommer hit dom akuta till akutrummet och det är annorlunda ... Men var 

den här bredden ligger… det är mer det här totala ansvaret att folk har ingen annanstans att 

gå än hit.” 

4.3.1 Glesbygdens arbetsrelaterade fördelar 

Under denna och följande rubrik framhålls upplevda fördelar och utmaningar vilka även 

delvis beskriver huruvida man upplever skillnader jämfört med en stadshälsocentral. 
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Återkommande beskrivningar av vissa förhållanden som anses fördelaktiga är större 

möjligheter att hjälpa patienterna i och med observationsplatserna och avståndet till sjukhus, 

att inte alltid behöva skicka dem vidare. Bredden på arbetet upplevs även ge 

kompetensutveckling inom olika områden, oavsett om du är färdigutbildad eller ej. Detta ger 

även spänning i arbetet och en större variation. Många upplever en större frihet, 

självständighet och påverkansmöjligheter över sin arbetsdag, något som även framhålls vara 

av central vikt för att man ska trivas. Upplevelser av att det är lätt att samarbeta med kollegor, 

samt att det är lätt att bli omtyckt av befolkningen och uppskattad som läkare på en liten ort är 

också positiva utlåtanden. 

”En glesbygdsvårdcentral har mycket mer akuta fall där det är mer bråttom och det kan ju 

vara mer roligt som ger lite sting i jobbet… man har mycket mer möjlighet att hjälpa 

patienterna än i en stadsvårdcentral och då blir det mycket roligare att jobba när man känner 

att man kan hjälpa nån istället för att bara skicka vidare med remiss till nån annan.” 

”Folk i Stockholm söker tydligen ofta när dom har hostat två gånger eller snorat i nån timme. 

Men folk här (på orten), det finns ju alltid olikheter, men många tänker ju så här att det är 

långt till doktorn. Är det virus så är det virus, och det finns inte så mycket man kan göra åt 

det. Och det är därför det är lite roligare att jobba här uppe för folk är oftast lite sjukare och 

då kan man oftast göra nånting för dom, det är ju inte så kul att bara kunna säga, nä, det går 

över av sig själv…” 

 

”Man gör allt egentligen. I arbetet krävs det mera ansvar och man blir mera kvalificerad… 

det är ett riktigt bra jobb, man känner att man ger mycket medicinskt, så det är fantastiskt!” 

”om vi har en patient som ramlat och slagit i armen och fått en fraktur kan vi röntga och vi 

kan ju också behandla här… och i en stadsvårdcentral har man inte den möjligheten, så då 

söker patienten ofta direkt till akutmottagningen… man får ett lite annat patientunderlag och 

lite andra typer av skador och sjukdomar som man kanske inte handlägger alla gånger i 

primärvården.” 

”Jag tror att man kan påverka mer på arbetet själv. Sen ja, arbetsgruppen är mindre man 

känner sina medarbetare, det är egentligen enklare att jobba i team.” 

 

Ensamarbete är en omständighet som ofta upplevs som en utmaning, men det behöver inte 

alltid vara en nackdel. 

”är man inte bra på lagarbete är en glesbygdsvårdcentral bra för där är det ingen som stör 

dig, det är det som är så bra med läkaryrket det finns en plats för alla. Om du inte klarar av 

levande patienter kan du alltid jobba med döda!” 

Patientrelationen upplevs av många av informanterna som annorlunda i 

glesbygdskommunerna. Dock beror det enligt andra hur organisationen ser ut angående 

sjukbesöken. 
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”… den grupp som skiljer sig mest kan jag tycka är de palliativa patienterna, dom här som 

har nån sjukdom där man vet att inom en viss tid kommer den personen sannolikt att avlida. 

Där är vi sista utposten… och då ställer man upp så mycket man kan och prioriterar, och det 

går liksom inte att organisera på samma sätt i en stad.” 

”Det börjar med att man bor och jobbar på samma ställe. Så mina patienter känner mig, i 

alla fall en stor andel, även privat. Och jag träffar dom lika ofta på Konsum som på jobbet.” 

”Det är helt enkelt ett mer spännande jobb! Kanske också att man kan påverka mer inom 

jobbet, må vara bristen men som fast anställd glesbygdsläkare känner man ett stort stöd av 

hela glesbygdskommunens folk, och man är väldigt omtyckt på den lilla orten.” 

Frågan man kan ställa sig är i vilken utsträckning man framhäver sin situation i positiv dager 

jämfört med andras situation, eller nedvärderar sina egna val. Som här när många beskriver 

fördelarna i glesbygd jämfört med en stadsvårdcentral. Hade undersökningen fokuserat på en 

stadsvårdcentral eller jämförelse mellan dessa två kontexter finns möjligheten att 

motiveringarna för de stadsanställda skulle se likartade ut som ovan. Detta är något man som 

läsare kan ha i åtanke, även om utgångspunkten har varit att se detta som subjektiva 

upplevelser. 

4.3.2 Glesbygdens arbetsrelaterade utmaningar 

De som upplevs som fördelar å ena sidan kan ibland också upplevas som en utmaning å den 

andra. Akuta fall och större ansvar ger variation och bredd på arbetet, men ansvar upplevs 

också som en utmaning. Det som framhålls specifikt är att stor del ensamarbete kan vara en 

utmaning i det fall det är svårt att få ett andra utlåtande eller råd och stöd av kollegor. I det fall 

ambulanstransporterna befinner sig långt från hälsocentralen kan avståndet till sjukhus 

innebära utmaningar ibland. Underbemanning upplever många är en kännbar del av de 

arbetsrelaterade förutsättningarna vilket innebär större arbetsbelastning och sårbarhet vid 

sjukfrånvaro. Att många har en nära patientrelation kan också upplevas som ett etiskt 

dilemma de gånger man behöver sätta tydliga gränser. 

Underbemanning innebär inte bara högre arbetsbelastning och en akilleshäl vid sjukfrånvaro 

enligt en del uttalanden. Få kollegor får även konsekvenser för den sociala interaktionen 

under arbetsdagen. Samt en känsla av maktlöshet över att inte räcka till.  

”På en vårdcentral som har tio läkare kan man fördela arbetet på ett annat sätt än när man 

bara är tre. Det som kan hända är att någon blir sjuk, nu händer inte det så ofta att någon 

blir sjuk, läkare kan vara ganska envisa av sig och jobba ändå.” 

”När jag var AT minns jag att jag tyckte den tyngsta utmaningen var när man var dagjour 

och det liksom bara ramlade in patienter, listan bara fylldes på med fler och fler namn och 

det var dubbelbokningar… men idag gör jag inte det… sen har jag också insett att man ska ta 

dom i sjukhetsordning. För det är jobbigt att ha någon liggandes i akutrummet som är mer 

allvarligt medans man har fem patienter i väntrummet… visst, jobbar du på akuten på ett 

sjukhus har man ju litegrann samma dilemma, men då har man ju sköterskor som sorterar 

folk innan du kommer till dom, men nu får jag göra det själv.” 
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”En stadsvårdcentral har kanske tio läkare ibland fler och när du går och fikar är det alltid 

nån kollega som sitter och fikar, men när jag går och fikar så ska jag lyckas pricka två 

stycken… så det kan ju gå en hel dag utan att jag ser en kollega…” 

”… vi har 6 eller 7 fasta tjänster angående läkare och vi har egentligen två av de tjänsterna 

tillsatta och vi har fem lediga tjänster… det är vad vi har, och ibland har vi en eller två 

stafettläkare och ibland har vi ingen.” 

”Och en sak egentligen alla patienter berättar om är att dom önskar sig en fast läkare. Och 

tyvärr vi som jobbar här med en fast tjänst kan inte ta över alla patienter. Och ibland skaffar 

det en lite moraliskt konstig situation eftersom vi vill ju ta hand om alla patienter på något 

sätt men vi har ju alla en limitation. Det känns lite hårt ibland.”   

 

Om ansvar, råd och stöd. 

”Det vanliga är ju ändå det vanliga, men när det väl händer någonting är det ju inte varje 

dag man håller på med så det är väl en stor utmaning.” 

”Jag menar, jag är ju helt själv när jag går jour och jag kan i värsta fall få tag på nån på 

telefon och det får jag ju, men det är ju skillnad om man är fler, och det är ju väldigt tryggt 

på sjukhus.” 

”Ibland kan du få hjälp via telefonen med nån från sjukhuset, men ofta får du ingen hjälp. Så 

i bästa fall kan man ringa någon kollega och fråga om second opinion. Och är det riktigt 

dåligt skickar du dom, och patienten måste klara dom två timmarna, så det måste vara 

stabilt.” 

”När som helst räknar du med att det kommer in svåra medicinska fall som vi inte haft att 

göra med någonsin eller kanske tio år sen och frekvensen av sjukdomarna är mindre än på ett 

stort ställe, men det kan hända när som hest och då är man ensam.” 

Om patientrelationen och att sätta gränser. 

”Det kan ju vara svårt att säga nej om du känner massa folk… vissa kanske vill ha en 

jättelång sjukskrivning, men du tycker inte det efter riktlinjerna eller efter vad du själv 

bedömer.” 

”Man kan inte bryta relationen helt och hållet, det är något stafetterna har betydligt enklare 

med. Missbrukare och så, det är mycket mer diplomati som jag måste använda mig av.” 

Långväga transporter. 

”Dagtid har vi två ambulanser och kan tillkalla helikopter vid behov… En ambulans brukar 

vara borta, dom kanske är i en by 100 km härifrån. Det är inget att vänta på… så då måste 

man ha stora nerver och det är inte för alla psykiska konstellationer lämpligt.” 
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4.3.3 Om rekrytering, hinder och förändringsmöjligheter 

Samtliga informanter hade upplevt svårigheter med att rekrytera läkare till deras arbetsplats, 

samt lidit av underbemanning helt eller delvis under sin tid på kommunernas hälsocentraler. 

Informanterna berättar om situationer där bemanningen ofta ligger på gränsen av vad man 

orkar med. Andra tycker att situationen ljusnat för just deras arbetsplats, men att man upplevt 

situationer av underbemanning tidigare. Ibland kan det krävas mycket tid innan man har en 

läkarresurs, språkutbildning exempelvis. Dock är det först när bemanningen är på en hanterlig 

nivå som man kommer över vattenytan. 

”… sen plötsligt kommer du över en viss nivå där alla kan ställa sig på botten och då kan 

man börja slappna av och alla kan börja liksom säga så här vill jag ha det, här vill jag ha 

telefontid här vill jag boka mina patienter i samverkan med sköterskan.” 

En del menar att hälsocentralens rykte angående bemanningen kan skapa en negativ eller 

positiv trend. En hälsocentral med rykte om sig att ha dålig bemanning lockar inte heller till 

sig personal. Medan en hälsocentral med bra bemanning är mer attraktiv. Ett par informanter 

vittnar om tillfällen när en eller ett par läkare slutat har detta satt igång en trend som gör att 

fler beger sig därifrån för att arbetsbelastningen ökat, samtidigt som trenden kan vända bara 

någon fler åtar sig att jobba där. 

”Det blir ju också en sån här grej att när en drar till ett ställe då vill fler och fler jobba där 

och då blir det välbemannat och då vill ännu fler jobba där. Medans på ett ställe där det är 

dåligt så blir det ungefär som det som har hänt Haparanda dom var ju ganska välbemannade 

för ett tag sen men sen så slutade en och så slutade en annan och så slutade en tredje och sen 

så blev det ju jättetungt för dom som var kvar, och då vill ju ingen komma heller när det är så 

underbemannat och alla vet ju att det kommer bli skitjobbigt att jobba där.” 

”Har man då nästan full bemanning då har man en självuppfyllande sak… finns full 

bemanning söker sig AT-läkarna dit och så ST-läkarna. Det är lite som pengar på 

aktiemarknaden, pengar söker pengar, och en vårdcentral söker alltid folk som vill gå dit.” 

 

Många har berättat varför vissa kollegor valt att flytta från kommunen samt vad man tror kan 

vara orsaken till att det bara är ett fåtal som vill stanna kvar och arbeta på hälsocentralerna i 

glesbygd. Anledningar som beskrivs har ofta med familjen att göra, framförallt svårigheten 

för en partner att få jobb då det kan vara svårt att hitta arbetstillfällen inom många yrken i 

dessa kommuner. Eller att som inflyttad inte ha närhet till släkt framförallt i det fall man har 

barn. Om man däremot ursprungligen kommer från orten kan det kännas som ett steg tillbaka. 

Samt hur rådande personalssituationen ser ut för en specifik hälsocentral. 

”Ja vi som kommer från glesbygden vill ju inte komma till den kommun vi kommer ifrån för 

det är jobbigt, det märker vi på kandidaterna vi har att, jag har en kompis som pluggade till 

läkare och hon ville inte ens komma ens som kandidat till (orten) för hon tycker det är 

jobbigt. Men sen är det ju så att komma som helt utomstående till (orten) och bosätta sig där 

då ska du vara lite speciell, dom flesta vill ju ha nära till far- och morföräldrar för att få lite 
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hjälp med barnpassning så vill alla ha det, det är ju liksom det normala i livet att man vill ha 

de så. Och sen är det svårt för partnern att få jobb, om den ena är läkare och den andra inte. 

Samtidigt som det inte heller är en bra lösning att båda är läkare för vad händer då? Då får 

man ju aldrig träffas för nån har alltid jour… Och samtidigt om du kommer från en annan 

glesbygdskommun så har du väl nån slags, ja att du vet hur det är att bo i glesbygden, men då 

ska du kanske bo på det andra stället och pendla… det är ju det här att det blir ett moment 

22” 

”Det jag tror folk är rädda för är dålig bemanning.” 

”Själv trivdes han, men hans fru hittade inget jobb och upplevde faktiskt för lite stöd från 

kommunen som hade lovat jobb, och det blev inte riktigt som hon förväntade sig. Nu är han 

stafett. Tjänar fyra gånger bättre.” 

”Det är många kolleger som är missnöjda, alltså distriktsläkare i glesbygd eller 

överhuvudtaget, det är att dom inte kan styra sin dag. Det är någon annan som huvudbokar 

och gör deras dagsprogram.” 

”viktigt är att familjen trivs, avgörande skulle jag säga. Det är den absolut största orsaken 

till att distriktsläkare slutar i glesbygden.” 

”… visst försöker man lokalt att jobba, men det finns ju liksom regler och man kan inte gå 

förbi allting, det går ju liksom inte tillsätta folk på konstgjorda tjänster.”  

”Men hittills har det varit så att dom som har valt (orten) har varit dom här modiga, 

ganska… jag brukar kalla dom för elit-AT, för det är ju så, det är det dom är. Det är dom 

duktigaste av dom duktigaste som vågar komma till oss. För att många är rädda för att stå 

där ensamma med flera hundra patienter, nä men (skratt)… dom som är väldigt duktiga och 

självständiga och har en relevant ångestnivå, dom kommer, men dom stannar inte.” 

”Det som stämde för nästan alla mina klasskamrater på läkarprogrammet är att dom inte 

tyckte det skulle vara särskilt kul att bo i glesbygden, dom tyckte inte det fanns tillräckligt 

stort kontaktnät. Det där tycker jag är löjligt för när jag brukar fråga - vad gör ni på eran 

fritid som inte jag gör? Då visar det sig att vi alla gör samma sak, vi kommer hem vi tränar vi 

lagar mat vi kanske städar lite ser på tv eller läser en bok och sen går vi och lägger oss. Och 

på helgen kan man faktiskt åka nånstans.” 

 

Man ser dock många förändringsmöjligheter för att bli mer attraktiva ur rekryteringssynpunkt. 

En framträdande sak är att man vill se ett större samarbete mellan landsting och kommun, 

framförallt när det gäller arbetstillfällen, då även kommunen kan vinna på detta bland annat i 

form av skatteintäkter. Många framhåller fördelar som finns på deras egna arbetsplatser som 

viktigt, till exempel självbestämmande över arbetet. Samt att man har tillgång till 

kompetensutveckling och utbildning. Andra framhåller att en glesbygdsmedicinsk utbildning 

skulle höja statusen för området, samt att möjliggöra bättre tekniskt utrustade hälsocentraler i 

syfte att göra arbetet både bredare och tryggare.  
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Jag upplever alldeles för lite engagemang från kommunen, dom säger att det är ett 

landstingsproblem. För jag vet att vi förlorat en kollega på det, och det funkar inte… gå ut till 

kommunerna så att dom känner sig inkopplade och inser vilka fördelar dom har.” 

Eller att känna uppskattning från ledningshåll. 

”… en bra idé är att bara höra av sig och säga att man vet att du finns där…” 

Den genomgående inställningen är dock att det till stor del hänger på lönen för att lyckas. 

Oavsett huruvida löneläget statistiskt sett är bättre eller sämre i glesbygd i realiteten, så finns 

ändå uppfattningen om att detta är en förbättringsmöjlighet. 

”Jag tror att lönen, inte bara arbetsmiljö, utan är lönen under eller lägre så går det inte, det 

måste vara löneledande för att det ska gå att rekrytera.” 

”Ja, det är inte svårt att bedöma vad som höjer statusen mellan högt och lågt, högre lön så är 

det en viktigare utbildning och jobb…” 

”När vi gjorde en koll så visade det sig att vi hade halkat efter rätt mycket lönemässigt i 

(orten), vi hade ingen som jobbade fackligt … och det spelade ingen roll vi var ändå kvar här, 

och då kan man tro att lönen inte spelar så särskilt stor roll, och det tror jag inte den gör för 

oss egentligen som är kvar här. Vi vet vad vi har och även om det är nån som skulle bjuda 

högre nån annanstans så väljer jag ju inte att flytta och bryta upp och så här. MEN när det 

gäller de här yngre kollegerna som är mer mobila så tror jag att det spelar stor roll för dom, 

och vi har ju sett exempel på kolleger som har flyttat från en glesbygdsvårdcentral till södra 

Sverige och fått bättre, och så kan man inte riktigt ha det.” 

4.3.4 Framtidsutsikter 

Åsikter om framtiden är även de delade. En del upplever en framtidstro och ser ganska ljust 

på framtiden bland annat beroende på att fler och fler AT-läkare söker sig till utbildningen i 

Sunderbyn, vilket man hoppas ”spiller över” på glesbygdsvårdcentralerna. Samt att man 

anpassar sig efter omständigheterna rent organisatoriskt. Andra är mer osäkra och menar att 

läget är vacklande, medan ytterligare en del åsikter är mer pessimistiskt färgade angående 

rekryteringsläget samt ökade administrativa arbetsuppgifter. 

”Jag tror det ska bli bättre, för nu har ju den här utbildningen kommit till Luleå. Tjockt på 

läkare kommer det väl aldrig bli, men det är faktiskt så att AT-läkare, dom som söker AT dom 

köar och väntar. Sen är det väl kanske mest dom små sjukhusen som vinner på det, för det är 

dom små sjukhusen som inte är så populära som ju ändå får sina AT-läkare och det är oftast 

dom som i sin tur skickar vidare dom till vårdcentralerna på den allmänmedicinska delen av 

utbildningen. Och sen är det ju lite samma sak att när det blir tjockt med folk på 

vårdcentralerna med AT-läkare, och dom större vårdcentralerna inte kan ta emot hur många 

som helst, då blir ju många lite småtvungna att välja oss, och då är det ju alltid större chans 

att nån stannar.” 
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”Det är fortfarande vackligt. Mycket hänger på mig tror jag, om jag skulle flytta är dom på 

noll igen. Och det är en sån situation som glesbygdsläkare kan känna att dom har mycket 

tungt på sina axlar.” 

”Ärligt talat måste jag säga att jag är ganska pessimistisk angående framtiden. Jag tycker att 

man försöker rekrytera läkare, och bemanningen blir inte stabilare inom de närmsta åren, det 

kan jag inte tänka mig.” 

 

Politiska beslut tros inverka. 

”Det går ju liksom, det går hålla liv i det om man vill. Men idag gäller ju arbetslinjen att får 

du inget jobb måste du flytta.” 

 

Att man märkt av en krympande befolkningskurva är vanligt, men inte alltid sedd som en 

nackdel rent yrkesmässigt, än så länge. 

”Ja, det är avfolkning, definitivt! Sen jag kom hit har det försvunnit ungefär en tredjedel. 

Trots att man jobbar och försöker hålla liv i dom.” 

”… med mindre folk blir det mindre pengar så att… fast dom äldsta är ju kvar och det är dom 

som kräver mest vård.” 

”Det minskar, det håller på att minska här. Men det kommer synas i den här branschen först 

inom tio, femton, tjugo år. För att minskningen är ju dom som inte är våra kunder, så att det 

är ju våran kundkrets som blir kvar. Och det kommer ju, men det släpar efter lite.” 

Många upplever stafettläkarna som en avlastning men inte alltid tillräckligt, samt att detta 

system inte kommer att hålla i längden. Detta på grund av att man upplever risk för en 

försämrad vårdkvalitet, inte på grund av bristande kompetens utan till följd av bristande 

kontinuitet i kontakten mellan läkare och patient. Samt för att arbetet som stafettläkare kan bli 

betungande i längden.  

”Det är ju många som är villiga att komma som hyrläkare, stafetter, men dom kan liksom 

aldrig, dom kan som aldrig…i och för sig om man har återkommande stafettläkare som 

jobbar typ en vecka i månaden så kunde det bli bättre, men annars är en stafett alltid en 

läkare som lämnar efter sig en massa jobb…men hur som helst är det en lättnad när dom 

kommer” 

” … det är ju en tillvaro som ganska få egentligen vill ha, men en del vill väl det kanske men 

inte under långt tid, och dom flesta slits rätt hårt i det här stafetteriet. Fast dom kanske styr 

över sin tid, dom känner när dom vill jobba och när dom vill vara lediga. Men det blir 

jättedålig vård, jag tycker landstingen själva har bäddat för det här och det är svårt att 

komma ur, men landstinget säger att ambitionen är att komma ur det. Men jag menar, om jag 
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jobbar för en vårdcentral som är dåligt bemannad och så kommer det kolleger som kostar 

dubbelt så mycket som mig fast jag gör det tyngsta arbetet, det där håller ju inte i längden.” 

Ett positivt förhållningssätt och ett första steg är också något av ett rättesnöre enligt en del. 

”Jag tycker det ser ganska ljust ut vi är på rätt väg att utbilda sköterskor att hjälpa läkare 

mer… man kanske måste ändra lite på våra arbetsuppgifter, kanske göra något gemensamt 

med närsjukvården, men inte ser jag det som ett hot mera som en möjlighet.” 

”… förhoppningsvis ska ju vårdcentralen tillsammans kunna vända detta till något positivt 

och liksom jobba sig uppåt igen. Men jag tror ändå att det kommer ta tid, men man måste 

börja nånstans.” 

5 Diskussion 
Den individualiseringsprocess som globalt sett kännetecknar samhället idag innebär som Beck 

(1986) säger en större frihet för individen, men kanske inte frihet i största allmänhet utan 

frihet från de strukturer som enligt äldre traditioner låg på individer och som styrde hur man 

kunde välja. Friheten i sig kanske mer handlar om en självständighetsprocess, där individer 

till viss del har ett utökat handlingsutrymme, men samtidigt ett större ansvar till följd av 

denna frigörelse.  

Enligt struktureringsteorin finns fortfarande strukturer i samhället som hindrar och möjliggör 

hur vi kan välja, men dessa beror generellt sett allt mindre på de traditionella strukturerna som 

sedvänjor utgjorde (Månson, 2007). Individer har olika förutsättningar att välja olika 

handlingsvägar. Yrke, utbildning, ekonomiska och sociala förutsättningar är exempel på 

hindrande och möjliggörande strukturer som inverkar på vårt handlingsutrymme. Ofta har vi 

dock möjlighet att påverka strukturerna till viss del, vilket innebär att dessa inte utgör 

konstanta tillstånd för en individ. Vi kan ofta välja att exempelvis skaffa en högre utbildning 

även om det finns strukturer kring detta också i form av lagar och regelverk eller vilka 

ekonomiska resurser som krävs, samt huruvida vi upplever oss klara av det. Samma gäller för 

huruvida vi vill, kan eller måste flytta från en ort till en annan. En förutsättning för att kunna 

välja fritt är alltså att vi har de resurser (inte bara ekonomiska) som utgör strukturerna, vilka i 

sin tur ger möjligheten att påverka omgivningen på ett eller annat sätt (Månson, 2007). 

Att vara läkare till yrket innebär generellt sett en resurs när det gäller att kunna välja var man 

vill arbeta. Då individualiseringen även innebär ett individuellt ansvar för människor att 

trygga sin försörjning innebär det att många människor inte vill eller kan bo i 

glesbygdsområden på grund av få arbetstillfällen eller få utbildningsmöjligheter, vilket är ett 

exempel på hindrande strukturer (Nilsson & Österberg, 2006). Då efterfrågan är stor avseende 

läkare inte bara i glesbygd utan även generellt i Sverige innebär detta en möjliggörande 

struktur för denna yrkesgrupp. Enligt Becks tankar om individualiseringen innebär det att 

individen blir beroende av arbetsmarknaden, men i detta fall (och säkerligen andra) är även 

arbetsmarkaden beroende av individen. Denna grupp har då på ett sätt en god förutsättning att 

bo i en glesbygdskommun till skillnad från yrkesgrupper som inte har dessa strukturella 

resurser.  
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Dock är det flera samspelande strukturer som påverkar. Regler och resurser bildar 

tillsammans de strukturer som finns vilket leder till människors samlade handlingar som i sin 

tur bildar trender eller mönster i handlingar och val. Då exempelvis flera människors val att 

flytta från glesbygden lett till en avfolkningstrend, skulle det kunna innebära att det blir 

mindre attraktivt att flytta dit om denna trend även leder till en attityd hos människor om ett 

områdes förutsättningar. Vilket kan leda till en nedåtgående spiral eller att den negativa 

trenden fortsätter. För att flytta till eller att flytta tillbaka till ett glesbygdsområde eller en 

glesbygdskommun skulle det teoretiskt sett i så fall innebära att man måste ha tillräckliga 

resurser för de givna strukturerna samt att man har en positiv attityd (upplevd eller föreställd) 

till orten som ger förutsättningar för att detta också ska korrelera med valet och handlingen att 

flytta dit. Ett rimligt antagande är då att de läkare som valt att bosätta sig och arbeta i en 

glesbygdskommun har just tillräckliga resurser och en positiv attityd till området de flyttar 

till. Detta är ju i sig kanske inte är en så långsökt tanke, vilket leder tillbaka till syftet för 

uppsatsen, det vill säga att beskriva specifikt vilka dessa bidragande faktorer är, samt förklara 

vilka förutsättningar som kan hindra eller främja valet av en glesbygdskommun. 

 

Om något ska sägas om subjektivitet kontra objektivitet så är detta är i mångt och mycket 

informanternas egna subjektiva upplevelser av en viss företeelse. Vilket också kan innebära 

att andra personer hade svarat helt annorlunda angående ämnena, samt att möjligheten alltid 

finns att andra data kommit upp i det fall det även ingått i studien att verifiera vissa 

påståenden, exempelvis att de arbetsrelaterade förhållandena verkligen skiljer sig på det sätt 

som beskrivs mellan glesbygdskommun och stad eller i andra länder. Jag har dock inte haft 

ambitionen eller möjligheten att objektivt reda ut vilka förhållanden som råder för läkare i 

andra stater samt att det faller utanför ramarna för denna studie att även inkludera informanter 

yrkesverksamma i en stadshälsocentral. Dock har utgångspunkten varit att de subjektiva 

utsagorna är en upplevd sanning för informanterna, samt Giddens tankar om det diskursivt 

medvetna. Det vill säga att oberoende av sannheten i en viss utsaga så är det dock, om inte 

annat, en individs rationella förklaring till ett visst handlande eller upplevelse. Att försvara sitt 

val av bostadsort och framhäva fördelar i jämförelse med andra valmöjligheter kan vara fallet 

i vissa uttalanden, dock poängteras samtidigt en hel del nackdelar med den lokala kontexten 

vilket jag anser är en indikation på att man inte bör se detta helt och hållet som ett försvar av 

sitt val utan som subjektiva upplevelser då man faktiskt har haft och fortfarande har en 

valmöjlighet att välja en annan ort med tanke på yrkesstatusen. 

Huruvida min egen subjektiva uppfattning av aspekter av studien har färgat resultatet eller 

slutsatserna är alltid svårt att bedöma. Dock anser jag att det reduceras i och med det rika citat 

som återges i resultatkapitlet, det är visserligen strukturerade brottstycken ur långa samtal, 

men ambitionen har hela tiden varit att låta resultatet vara så ”orört” som möjligt, utan att ge 

avkall på analysarbetet. Det som hade kunnat underbygga resultatet är ett större urval av 

informanter, alternativt en kvantitativ enkät. Varför detta inte har gjorts framgår under rubrik 

2.3. 

Det som Nilsson och Österberg (2006) kommer fram till i sin studie är att de flesta flyttar 

frivilligt eller tvingas från glesbygden på grund av strukturella hinder, samt att 
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återflyttingsviljan minskar ju längre tid man hunnit ”rota sig” på orten man flyttat till. Samma 

princip skulle kunna gälla för de som flyttar till glesbygden, man flyttar bort från vissa 

strukturella hinder och viljan att återvända till sin hemort kanske aldrig fanns eller minskar ju 

längre tid man bott på den nya orten i glesbygden. 

”Vi vet vad vi har och även om det är nån som skulle bjuda högre nån annanstans så väljer 

jag ju inte att flytta och bryta upp och så här. MEN när det gäller de här yngre kollegerna…” 

Skillnaden är att man inte tvingas av strukturerna att flytta till glesbygden som att flytta från 

den. Utan valet att som läkare flytta från sin hemort är mer eller mindre frivilligt. 

Ytterligare en slutsats Nilsson och Österberg (2006) kom fram till som både skiljer sig och 

överensstämmer med denna studie är att de som trots allt valde att flytta tillbaka till sin 

hemort i glesbygden drevs av faktorer som längtan till naturen och tryggheten.  

Dessa aspekter nämns som associationer till glesbygden i föreliggande studie oavsett om man 

flyttat till eller flyttat tillbaka till kommunen. Däremot är det inte en avgörande orsak till att 

man flyttat dit utan dessa faktorer har med mer strukturella skäl att göra så som upplevda 

karriärsmässiga fördelar bland annat. 

 

Vilka bidragande orsaker finns till val av arbetsort hos nuvarande anställda läkare? Samt 

vilka skillnader och likheter finns i valet mellan de som flyttat till jämfört med de som 

flyttat tillbaka till orten? 
Orsakerna som påverkar valet att flytta till eller att flytta tillbaka till en ort varierar mellan 

olika individer. Det som initialt är en gemensam bidragande orsak när man flyttar till något är 

att man då ofta vill flytta bort från något annat. Det som slutligen avgör vilken specifik ort 

valet faller på beror på andra samspelande faktorer. En flytt bort från något börjar ofta med ett 

missnöje med olika strukturella förhållanden, exempelvis arbetsrelaterade förutsättningar eller 

arbetssätt, vilket leder till tankar om en flytt. Antingen har man haft en föreställning om vilka 

förhållanden som råder inom glesbygden och känt sig dragen dit, eller så har yttre orsaker 

påverkat i viss utsträckning så som att man efter sökt anställning, blivit hänvisad till de 

områden som är i störst behov av läkare. Strukturerna för kontexten man flyttar från har på ett 

sätt inneburit att man upplevt ett större handlingsutrymme om man flyttar till en annan given 

kontext, alltså att man försvagar strukturen som är genom att reflexivt välja en kontext med 

andra, faktiska eller föreställda strukturella förutsättningar. Detta kan relateras till hur individ 

och samhälle samspelar, eller för den delen, strukturens dualism. Förutsättningen är dock att 

man har och upplever sig ha resurserna och handlingsutrymmet (Angelöw &Jonsson, 2000). 

Att flytta tillbaka till en ort man kommer ifrån kan, utifrån avfolkningstrenden att döma, vara 

att gå lite mot strömmen (se tabell 1.2). De faktorer som framhålls i första hand handlar om att 

man upplever valet att välja en glesbygdskommun som strategiskt bra för utbildning och 

karriär, men karriären kan även vara en orsak till att man vill eller måste flytta till en större 

ort. Nära relationer som släkt och vänner boende på orten, spelar in i valet men nämns i andra 

hand. En skillnad ligger häri att när man flyttar tillbaka till en ort har man en erfarenhet av 

vad det är att bo på just den orten, i detta fall en ort i den norrbottniska glesbygden. Jämfört 

med om man flyttar till en ort utan erfarenhet av denna, men med en föreställning om vad det 

innebär. Poängteras bör dock att huruvida inflyttade till orterna bott i eller haft erfarenhet av 
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andra glesbygdsområden än de norrbottniska har kommit upp under en del intervjuer, men det 

är svårt att jämföra då definitionerna kan skilja sig mellan länder, eftersom vad som definieras 

som glest- respektive tätbefolkat kan vara något relativt beroende på landets folkmängd totalt 

sett. Dessutom kan kulturen och förutsättningarna skilja sig även mellan kommuner inom 

Norrbottens län. 

Utifrån tabell 1.3 att döma finns det innebördmässigt fler likheter än skillnader, även om det 

verbalt uttrycks lite annorlunda. Exempelvis har de som flyttat tillbaka till orten angett 

utmaning och spänning/variation som orsak medan många inflyttade till orten angett dröm om 

äventyr eller romantisk föreställning om Norrländsk glesbygd vilket kan indikera på liknande 

orsaker till valet att flytta dit. En upplevelse som bryter mot det vardagliga. 

Att socialt bli väl bemött av de andra anställda på en hälsocentral, i form av initiala kontakter 

eller uppmuntran att välja just den specifika orten är även det en gemensam nämnare, och 

även avgörande i valet för en del.  

Att man upplever arbetet som brett och en yrkesmässig fördel är en annan. Nära relationer för 

de som flyttar tillbaka, och social trygghet för den egna familjen för en del som valt att flytta 

till orterna är ytterligare orsaker som kan likställas. Det vill säga omsorgen av de som står en 

närmast och att man ser de som fördelaktigt för dem att välja just den orten man valt. Att 

familjen inte trivs är också en hypotetisk orsak till att lämna orten. 

 

I huvudsak finns endast två aspekter som skiljer jämförelsegrupperna åt och det är som 

tidigare nämnts att de som har flyttat till en av kommunerna valt att flytta bort och lämna 

något bakom sig. Samt att det kan vara yttre faktorer så som att bli hänvisad till en 

glesbygdskommun, som spelar in i vilken kommun det slutligen blir, även om det också 

naturligtvis är ett fritt val i slutändan. 

 

Hur upplever nuvarande anställda läkare på vårdcentraler belägna i glesbygdskommuner 

sin lokala kontext?  

Utöver den arbetsrelaterade kontexten kan detta summeras med orden naturligt, frihet, 

trygghet, gränslöshet. Genomgående visar associationerna på relativt positiva attityder om 

själva platsen, och ofta även människorna. Många känner att platsen är hemma, dock hänger 

detta till viss del ihop med hur länge man varit bosatt där. Socialt har de flesta inte upplevt 

svårigheter utan ser det som lättare att umgås med människor i glesbygd, även om meningarna 

är skilda. Det är kanske inte heller alltid något som anses särskilt vitalt för alla.  

Att realiteten inte alltid stämmer överens med den föreställda bilden kan upplevas som 

inflyttad till orten. Samt avsaknad av jämnåriga eller att man inte är riktigt anonym kan 

upplevas som svårigheter för de som härstammar från orterna. 

De dock genomgående positiva attityderna till den lokala kontexten eller platsen, främst innan 

en flytt dit har sannolikt inverkat på valet att också söka sig dit. 

 

Vilka fördelar respektive utmaningar upplevs med arbetet på en vårdcentral i glesbygd? 

Samma strukturella förutsättningar kan både upplevas som hinder och möjligheter med den 

arbetsrelaterade kontexten. De råder också starkt skilda meningar huruvida det 

överhuvudtaget finns en skillnad mellan att arbeta i glesbygd jämfört med stad samt vari 
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denna skillnad i så fall ligger. Dock har alla gjort ett aktivt val att söka sig till just en 

glesbygdsvårdcentral på grund av förutsättningar som upplevs finnas med just en sådan, och 

de flesta menar också att skillnader existerar. 

 

De strukturella aspekterna som upplevs som en fördel och möjliggör vissa handlingar, är som 

många säger att jobba brett vilket även anges vara en avgörande faktor i vissa fall. Detta 

innebär då att kunna hjälpa i större utsträckning, man upplever att det också främjar 

variationen, spänningen, kvaliteten på utbildningen, samt den yrkesmässiga skickligheten. 

Vilket i sin tur också skulle kunna förklaras som att det är aspekter som främjar 

handlingsutrymmet. 

Att kunna ha makt över sin egen tid, och självbestämmande i arbetet angavs som en annan 

fördel, och önskvärt det gånger så inte varit fallet. Vilket kan relateras till Giddens 

resonemang om valmöjlighet, utan att kunna välja har man ingen makt att påverka sin 

omgivning (Månson, 2007) vilket också av informanterna anses viktigt. 

 

Villkoren som på ett strukturellt plan upplevs som utmaningar kan också förklaras genom att 

dessa på ett sätt begränsar handlingsutrymmet i stället för att främja det. Hög arbetsbelastning 

på grund av underbemanning, underbemanningen i sin tur leder till att en del upplever 

svårigheter med att få yrkesrelaterade råd och stöd. Långa sjuktransporter och stor del 

ensamarbete är en del av den positiva bredden, men också en utmaning som kräver ansvar. 

 
Hur upplever man den arbetsrelaterade kontexten nu och i framtiden? 
Det råder delade uppfattningar i de flesta av frågeställningarna, och det finns både positiva 

och negativa framtidutsikter. Dock drar de flesta åt ett mer kritiskt håll. 

 

Ryktet om underbemanning på en hälsocentral upplevs kunna skapa negativa 

bemanningstrender på den hälsocentralen. Detta kan förklaras genom att individers attityder 

formas genom upplevda eller föreställda förhållanden hos en företeelse, vilket i sin tur kan 

leda till en aktiv handling hos en person som med det bidrar till att detta reproduceras till 

ytterligare personer och skapar ett handlingsmönster eller en trend (Kassein, Fein & Markus. 

2011). Därför finns upplevelser om att vissa läkare kan känna ett ansvar att stanna kvar. 

Många ser inte heller att underbemanningen kommer att avhjälpas inom en nära framtid, och 

den absolut största strukturella hindret som anges till att bosätta sig för läkare i 

glesbygdskommuner är att hitta arbete till partnern, vilket också ses som en komplext, 

svårlösligt problem. 

 

Vissa ser dock inte avfolkningstendensen som ett yrekesrelaterat hinder än så länge. 

Det finns också en framtidsoptimism hos en del då man ser att vissa strukturella hinder börjar 

undanröjas för att locka fler läkare att göra sin AT-utbildning i länet, trots att det är en process 

över tid. Samt att det finns en vilja att se möjligheterna och förmågan till anpassning efter 

rådande förhållanden. 
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5.2 Slutsatser 
Glesbygdens upplevda eller föreställda charm kräver en viss kontinuitet avseende 

befolkningen. Blir avfolkningskurvan för hög blir det svårt att hålla liv i vissa funktioner eller 

institutioner. Samtidigt som en stadigt ökande befolkning till slut skulle innebära att det inte 

längre kan definieras som glesbygd. 

Positiva attityder till geografisk och arbetsrelaterad kontext ökar sannolikheten för att denna 

ska leda till överensstämmelse med val och handling. Samt till viss del även förekomsten av 

negativa attityder om en annan kontext man lämnar till fördel för en ny. 

Det finns fler likheter än skillnader avseende bidragande faktorer mellan inflyttade och de 

som flyttar tillbaka till sin uppväxtort, utifrån de frågor som undersökts i studien. Karriär, 

yrkesrelaterat handlingsutrymme, bemötande och omsorg om nära relationer är viktigast 

oavsett om man är inflyttad eller ej. 

Det finns en anmärkningsvärd likhet, samtidigt som det också är en skillnad jämfört med 

tidigare forskning om individers flyttorsaker från Norrbottens läns glesbygdsområden. Det är 

att en vanlig orsak till individers flytt från länet i fråga, är brist på utbildnings- och 

karriärmöjligheter (Nilsson & Österberg, 2006). Dessa orsaker kan för yrkesgruppen läkare, 

även vara bidragande till en flytt till glesbygdsområden i Norrbottens län. Man kan med andra 

ord ha liknande orsaker att flytta till som att flytta bort från Norrbottens läns 

glesbygdsområden. 

5.3 Fortsatt forskning 
En stor del av forskningen som rör glesbygdsområden handlar om avfolkningstendensen och 

konsekvenserna av denna, samt varför man inte väljer att flytta från dessa områden. Det finns 

alltså inte så mycket forskning om återflyttning eller inflyttning till glesbygdsområden, varken 

kvantitativt eller kvalitativt. Detta gör att jag ser en stor möjlighet till forskningsämnen inom 

detta område, för det flyttar också in folk till glesbygdskommunerna. Problemet är ju som 

bekant att antalet utflyttade tillsammans med födelseunderskottet överstiger antalet inflyttade 

(se tabell 1.1). Ett rimligt antagande borde vara att dessa inflyttade såg något positivt med 

flyttdestinationen innan en flytt, oavsett om de härstammar från orten eller ej. Intressanta 

områden att undersöka vore i det fallet vilka generella orsaker som finns till en flytt till 

glesbygd, och som alltså inte fokuserar på endast en yrkesgrupp. Samt att eventuellt fråga sig 

om föreställningarna infriades även efter flytt eller om verkligheten var annorlunda än det 

man föreställt sig.  

Ytterligare ämnen som kanske också skulle vara relevanta för landstingen är studier som 

lägger ett större fokus på de som väljer att arbeta som stafettläkare. Vilka faktorer hindrar att 

man inte väljer att stanna permanent på en ort? Det skulle även kunna vara givande att utföra 

en liknande studie som föreliggande, fast i ett annat landsting med glesbygdsområden för att 

jämföra om det finns skillnader eller likheter med resultatet i denna studie. Samt kan det även 

innefatta ytterligare eller andra yrkesgrupper, eller undersökas kvantitativt om flera landsting 

är inblandade. 

 



42 
 

Referenser 

Litteratur 

Ahrne, G., Roman, C. & Frantzén, M. (2003). Det sociala landskapet- En sociologisk     

beskrivning av Sverige från 50-talet till början av 2000-talet. Bokförlaget Korpen. Göteborg. 

Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Studentlitteratur. Lund. 

Beck, U. (1986). Risksamhället- På väg mot en annan modernitet. Bokförlaget  Daidalos AB.    

Göteborg. 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. Lund. 

Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H.,& Wägnerud, L. (2007). Metodpraktikan - Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 

Giddens, A. (1997). Modernitet och självidentitet- Självet och samhället i den senmoderna 

epoken. Bokförlaget Diadalos AB. Göteborg. 

Giddens, A. (2007). Sociologi. Studentlitteratur. Lund. 

Kassein, S., Fein, S. & Markus, H.R. (2011). Social Psychology- International edition. 

Broadman & Holman Publishers. USA.  

Miles, B. M. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative Data Analysis - An Expanded 

Sourcebook. Sage Publications Inc. USA. 

Månson, P. (red). (2007). Moderna samhällsteorier- Traditioner, riktningar och teoretiker. 

Norstedts Akademiska Förlag. Stockholm. 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier. Liber förlag AB. 

Malmö.  

Uppsatser 

Dyrlind, A. (2009). Livet på landet- En studie om landsbygden i Gällivarekommun. C-

uppsats, Luleå Tekniska Universitet. 

Frank, J. (2009). Inhyrd I arbetsgrupp: En studie av arbetsgrupperna inom Luleå kommuns 

vårdcentraler. C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet. 

Johansson, A. & Sandberg, E. (2004). Utflyttning och återvandring bland norrbottningar- En 

kartläggning av faktorer som påverkar valet att flytta och återvandringsintentionen. C/D-

uppsats, Luleå Tekniska Universitet 

Levin, D. & Westerdahl, M. (2013). Många delar ingen helhet – En mottagarstudie om 

Norrbottens Läns Landsting som arbetsgivare. C-uppsats, Göteborgs Universitet. 

Nilsson, D. & Österberg, L. (2006). Nio små Pajalapojkar åkte till Luleå för att shoppa, en 

ville stanna kvar sen var det bara åtta. C/D-uppsats, Luleå Tekniska Universitet. 



43 
 

 

 

Elektroniska referenser: 

   Artiklar 

 Karlsson, A. (2012). Allt färre bor i glesbygd. Publicerad 2012-05-27. Statistiska 

Centralbyrån. Tillgänglig februari 2013 att: 

http://www.scb.se/Pages/Article____334316.aspx  

 

 Sörman, H. (2012). Stöd för minskat beroende. Sveriges Kommuner och Landsting.  

Tillgänglig februari 2013 att: 

http://www.skl.se/press/veckobrev/vds-kronika/stod-for-minskat-beroende 

 

 Quistberg, M.(2011). Redan nu svårt att locka läkare till glesbygden.. Sveriges Radio. 

Tillgänglig februari 2013 att: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4509052 

 

 Wrammert, J. (2012). Sänkta betygskrav kan lösa glesbygdens brist på läkare.  

Dagens Nyheter. Tillgänglig februari 2013 att: 

http://www.dn.se/debatt/sankta-betygskrav-kan-losa-glesbygdens-brist-pa-lakare 

  

Utredningar 

 Socialstyrelsen (2013). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst- Lägesrapport 2013. Tillgänglig februari 2013 att:  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-2/Documents/2013-2-

2_Kompetensochkompetensforsorjning.pdf  

   Övriga publikationer 

 Jobb och utbildning/ AT i Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting.  

Tillgänglig februari 2013 att: 

http://www.nll.se/sv/Jobb-och-utbildning/AT-i-Norrbotten1/  

 

 Kommungruppsindelning 2011. Sveriges kommuner och landsting. Tillgänglig april 

2013 att: 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommungruppsind

elning  

 

 Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet. 1990. Elanders Gotab.   

Tillgänglig maj 2013 att: 

            http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

http://www.scb.se/Pages/Article____334316.aspx
http://www.skl.se/press/veckobrev/vds-kronika/stod-for-minskat-beroende
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4509052
http://www.dn.se/debatt/sankta-betygskrav-kan-losa-glesbygdens-brist-pa-lakare
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-2/Documents/2013-2-2_Kompetensochkompetensforsorjning.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-2/Documents/2013-2-2_Kompetensochkompetensforsorjning.pdf
http://www.nll.se/sv/Jobb-och-utbildning/AT-i-Norrbotten1/
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommungruppsindelning
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommungruppsindelning
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


44 
 

 Befolkningsstatistik/ Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2013 och 

befolkningsförändringar 1 januari - 31 mars 2013. Statistiska Centralbyrån.  

Tillgänglig maj 2013 att: 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228187.aspx  

 

 ”Kommunfakta 2012”. Jokkmokks kommun.  

Tillgänglig maj 2013 att: 

http://www.jokkmokk.se/Filer/Utvecklingsenheten/Kommunfakta/Kommunfakta2012.

pdf  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228187.aspx
http://www.jokkmokk.se/Filer/Utvecklingsenheten/Kommunfakta/Kommunfakta2012.pdf
http://www.jokkmokk.se/Filer/Utvecklingsenheten/Kommunfakta/Kommunfakta2012.pdf


45 
 

Bilaga 1. 

Intervjuplan 
 

Datum, klockslag. 

Intervjun tar ca 30 minuter - 1 h 

Intervjun äger rum i ett sammanträdesrum eller annat ostört rum på hälsocentralerna. 

 

Syftet är att undersöka rekryteringsproblematiken av läkare ur ett glesbygdsperspektiv. 

Genom att förklara vilka bidragande orsaker som finns till att läkare trots det väljer att arbeta i 

glesbygd, samt göra en jämförelse hur upplevelserna skiljer sig mellan inflyttade läkare och 

de som härstammar från orten eller annan glesbygdskommun i Norrbottens län.   

 Hur upplever tillsvidareanställda läkare på vårdcentraler belägna i 

glesbygdskommuner sin lokala kontext?  
 

 Vilken betydelse har identifikation med den geografiska platsen jämfört med andra 

faktorer i av valet av arbetsort? 
 

Inspelning? 

Om det går bra vill jag gärna spela in intervjun. Det inspelade materialet kommer att 

transkriberas för att undvika minnesfel och validitetsfel i analysarbetet, samt för att korrekt 

kunna citera stycken ur intervjun. Är detta okej? 

 

Anonymitet? 
Dessa intervjuer kommer användas som empiriskt underlag i min kandidatuppsats i sociologi 

vilken sedan kommer presenteras under ett offentligt seminarium den 4-5 juni, därefter e-

publiceras, samt även delges Norrbottens Läns Landsting. 

Jag kommer inte att behöva använda personnamn i uppsatsen eller andra personfakta vid 

citaten, men skulle det vara okej för dig om jag exempelvis nämner anställningsort, i en 

sammanfattande del om kommunerna?  

 

Definition av glesbygd 

Enligt SKL finns 20 glesbygdskommuner. SKL:s definition av en glesbygdskommun är att 

tätortsgraden understiger 70 procent, och att det finns mindre än 8 invånare per km
2
. 

Utöver det har man även definierarat 16 kommuner som kommuner i glesbefolkad region, 

vilket inträffar om befolkningen understiger 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 Befattning/verksamhetsområde: 

 

 Födelse/uppväxtort? Har du anknytningar till nuvarande ort på något sätt? 

 

 Hur länge har du arbetat som läkare? 

 

 

 Har du arbetat på andra orter än här? 

Geografisk kontext 

 Vad betyder begreppet glesbygd för dig? 

 

 Hur tänkte du kring att stanna/ flytta tillbaka till/flytta till just… Vad var den 

avgörande orsaken (hur spelade familj, släkt, nära relationer, intressen in i valet av 

att stanna eller flytta)? Vad var det som lockade med just arbetet på den lilla orten 

eller landsbygden jämfört med större städer eller tätorter? Eller fanns det andra 

orsaker till valet av ort? 

 

 (För inflyttade till orten) Upplever du att det lätt eller svårt att komma in i eller 

känna sig som en del i den lokala gemenskapen? På vilket sätt? På vilket inte? 

 

 

 (För icke-inflyttade) Tror du att det kan vara svårt som inflyttad att komma in i 

den lokala gemenskapen? 

 

 Känner du dig hemma på orten, d.v.s. känner du en tillhörighet med orten? På 

vilket sätt? Om inte, vad skulle få dig att känna dig mer hemma på orten? 

 

 

 Finns/skulle det kunna finnas några orsaker som skulle få dig att vilja flytta till 

en större ort? 
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Arbetsrelaterad kontext 

 Tror du eller har du erfarenhet av att det finns skillnader mellan att arbeta på en 

vårdcentral i glesbygd än på vårdcentraler belägna i större städer eller tätorter? 

(Om skillnader finns) Vilka är skillnaderna? (t.ex. relationen mellan läkare och 

patient). 

 

 Vilka utmaningar finns med att arbeta på en vårdcentral i glesbygd? Finns det 

något du saknar? 

 

 

 Vilka fördelar finns det att arbeta, med glesbygdens förutsättningar? Vilken är 

den största fördelen enligt dig? 

 

 Vilka egenskaper tror/tycker du krävs av en läkare verksam i glesbygd, eller 

skiljer det sig alls jämfört med verksamhet i större tätorter? 

 

 

 Förutom att det finns en mer nationell läkarbrist, har du upplevt att det finns 

särskilda svårigheter med att locka läkare till just din ort eller 

glesbygdskommuner i allmänhet, jämfört med större orter? Vad tror du det beror 

på att läkare inte väljer arbete i en glesbygdskommun?  

Vad tror du skulle locka fler läkare att söka sig hit? 

 

 Vilka upplever du att konsekvenserna blir/ kan bli om man inte lyckas rekrytera 

tillräckligt med läkare i glesbygdskommuner? (kostnad, arbetsbörda etc.) 

 

 

 Hur tror du att utvecklingen inom kommunen i allmänhet och vårdcentralen i 

synnerhet, kommer att se ut i framtiden? 

 

 

 Finns det något du vill lägga till som vi inte tidigare tagit upp? 

 

Skulle jag kunna kontakta dig via mail ifall det skulle behövas några förklaringar eller 

förtydliganden? 

Tack för din medverkan! 

 

 


