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Tack! 

Jag vill gärna ta tillfället och tacka alla er som ställt upp och gjort denna studie möjlig. Ett 

stort tack till alla ni som tog er tid att fylla i min enkät och tack till er som ville hjälpa mig 

med min pilotstudie. Vidare vill jag tacka personalchefen för division primärvården för att 

denne så öppenhjärtligt ville dela med sig av inte bara av information utan också av sina per-

sonliga tankar. Ytterligare ett tack till verksamhetschefen som hjälpte mig med informanter 

och till enhetschefen som bidrog till att ledarskapsaspekten kunde gestaltas. Ett tack vill även 

jag ge till min handledare som med goda råd och en positiv anda gjorde lyft mitt humör när 

det var som sämst.  

/Jenny Frank 
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1. Inledning 
 

Norrbottens vårdcentraler har problem i form av underbemanning av läkare. Ett sätt för lands-

tinget att möta problemet är att använda sig av bemanningsföretagsanställda stafettläkare. 

Stafettläkare kan ses som vikarier men har högre social status, lön samt utbildning än andra 

medarbetare i vårdarbetsgrupperna. 
1
 Sveriges landsting- och regionalaktörer enades 2003 om 

att vårdens beroende av stafettläkare skulle reduceras kraftigt. Detta var dock ingen vision 

som besannades, snarare är motsatsen det sanna i dagsläget
2
. Sverige idag beräknas inom pri-

märvården sakna 1500 heltidsarbetande läkare. 
3
 

Inom Luleå kommun finns nio vårdcentraler som ligger under primärvårdsdivisionen inom 

landstinget. Vårdcentraler är arbetsplats för exempelvis distriktssköterskor, barnmorskor, di-

striktsläkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Inom de riktlinjer som landstinget lyfter 

fram går att läsa att medarbetare bland annat ska bidra till god stämning och trivsel på arbets-

platsen, att problem i första hand skall lösas inom arbetslaget samt att de anställda skall bidra 

och ta del av introduktion av nya medarbetare. Vidare går läsa att samtliga primärvårdsan-

ställda bör fungera tillsammans som ett arbetslag. Riktlinjer finns för hur kollegor emellan 

skall ansvara för sin gemensamma arbetsmiljö. Detta innebär enligt landstinget, att möta sina 

arbetskamrater med respekt och positivt samarbete. Enligt landstinget möjliggörs detta dels 

genom att ha chefer som har stort engagemang och tydlighet och dels genom att möjligöra 

miljöer där arbetstagarna kan visa sin kompetens och kreativitet. 
4
 

Denna studie söker förståelse om arbetsgrupperna inom vårdcentralerna påverkas i någon grad 

av det beroende som landstingen har av stafettläkartjänster. Studiens fokus ligger på huruvida 

det sociala klimatet, samarbetet och trivseln inom arbetsgrupperna berörs av stafettläkartjäns-

terna. Sociologin innefattar studier av grupper i samhället och denna studie har sin mittpunkt 

inom socialpsykologin. Inom socialpsykologin finns ett flertal modeller för hur arbetsgrupper 

fungerar, utvecklas och påverkas. Faktorer som kontinuitet, målinriktning och ledarskap är 

alla begrepp som kan sägas inverka på grupper. Social stratifikation är en annan faktor som 

kan ha effekt på gruppers samarbete och visar hur hierarki inom gruppen bestäms objektivt 

samt hur klassindelning baseras framför allt på utbildnings- och yrkesposition samt ägande av 

kapital. 
5
 

1.1 Problemdiskussion  

Idén till denna studie kom till under en diskussion om själva företeelsen staffetläkare. De pro-

blem som diskuterades var främst de ekonomiska samt ineffektiva effekter som stafettläkare 

medförde för landstinget. Tankarna kring stafettläkare för min egen del gick direkt till arbets-

                                                 

1
 Ur; Explorativ intervju med verksamhetschef primärvården Norrbotten 

2
 www.dn.se 2009-04-18 

3
 www.dagensmedicin.se 2009-05-05 

4
 www.nll.se 2009-02-02 

5
 Giddens (1998) 

http://www.dn.se
http://www.dagensmedicin.se
http://www.nll.se
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gruppen. Hur kan samarbetet mellan ordinarie anställda och stafettläkare fungera bra och ef-

fektivt och blir dessa stafettläkare någonsin en del av arbetsgruppen? Detta insåg jag var ett 

sammansatt fenomen som kunde delas in i olika områden. De delar som jag ansåg som mest 

relevanta för mitt intresseområde var följande: 

 Att forma en arbetsgrupp: som har hög effektivitet, samverkande och genomsyras av 

god trivsel tar enligt många socialpsykologiska teorier tid. De faser som arbetsgruppen 

måste genomgå för att nå sitt ultimata tillstånd är ofta flertaliga och mödosamma.  

 Hierarkin: hur hanterar arbetsgrupperna att en person som är ny i gruppen redan har en 

roll som är högre socialt värderad än deras egen? 

 Sociala klasser: läkare har högre utbildning, lön och oftast högre social status än andra 

yrkesgrupper inom vården. 

 Rollerna inom arbetsgrupperna: Hur ser de formella och informella rollerna inom ar-

betsgrupperna ut? 

 Social kompetens: en faktor som kan tänkas vara en avgörande orsak till varför vissa 

individer snabbt kan integreras i ett arbetslag. 

1.1.1 Min egen förförståelse 

Arbetsgruppsperspektivet var naturligt eftersom mina egna erfarenheter i arbetslivet kändes 

likartade.  

Jag har under många år arbetat inom serviceyrken där omsättningen av personal varit hög. 

Detta upplevde jag som påfrestande eftersom det krävde att min sociala förmåga var på topp 

samt att det tog mycket av min egen arbetstid och energi att visa runt och förklara arbetsgång-

en. Det tog sedan tid för den nya personen att bli en del i gruppen, vilket också var psykiskt 

påfrestande, eftersom gruppen på något sätt inväntade en kommande förändring. Arbetsgrup-

pen som jag arbetat i var ett relativt sammansvetsat arbetslag och nya personer hade det nog 

svårt att komma igenom våra väggar. Men när de väl gjorde det hände det saker i gruppen 

vilket generade en förändring, ibland till ett mer positivt och ibland till ett mer negativt arbets-

lag. Positivt blev det när den nya personen i gruppen hade något socialt som gruppen saknade 

eller tillförde ny kunskap. Negativt blev det när den nya personen var för dominant eller sak-

nade sociala förmågor, som att läsa av situationer.  

Människor som arbetar inom vården har ett ansvarsyrke som rimligtvis kräver stor kunskap 

och lyhördhet för andra människors behov. En fungerande arbetsgrupp ser jag som en förut-

sättning för att samtliga arbetstagare ska kunna prestera effektivt. Samarbete ser jag inte bara 

som en del i att skapa effektivitet utan också ett sätt att skapa samhörighet och trivsel. Trivsel 

är ett begrepp som kan tänkas vara mycket subjektivt. Jag skall inte själv försöka sätta defini-

tion för detta utifrån mina egna erfarenheter utan lämnar över den definitionen till personalen 

i vårdarbetsgrupperna.   
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1.2  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om stafettläkare är en del av arbetsgruppen.  

1.2.1  Forskningsfrågor 

1. Hur anser de anställda på vårdcentralerna att samarbetet i arbetsgrupperna fungerar?  

2. Vilka faktorer kan tänkas påverka arbetsgruppernas samarbete? 

3. Hur upplevs stafettläkare av arbetsgrupperna? 

4. Hur fungerar ledarskapet på vårdcentralerna? 

5. Hur ser arbetsgrupperna på sig själva?  

6. Hur ser personalchefer och verksamhetschefer på stafettläkare som fenomen i arbets-

grupp och hur hanterar de beroendet av stafettläkartjänster? 

1.2.3 Avgränsning 

En större avgränsning har gjort till genusaspekten som inte behandlas i denna studie. Aspekter 

av privatisering inom offentliga organisationer har heller inte fått utrymme i denna studie. 

Därmed är rekryteringsperspektivet heller inte behandlat i studien. Vidare har studien avgrän-

sat vid vård- och omsorgsaspekten. Den teoretiska delen av studien är till största del gjord 

med socialpsykologisk ansats och med ett grupperspektiv. Dock har studien tagit hänsyn till 

organisatoriska uppbyggnader, sociala skillnader samt ledarskapets betydelse. Därför är även 

dessa kort beskrivna.  

1.2.4 Disposition 

Första delen av uppsatsen utgörs av en metoddel. I denna del finns beskrivet hur studien ut-

formades samt vilka typer av instrumentering som gjorts. Den andra delen består av det teore-

tiska ramverket som efterföljs av resultatet av de empiriska undersökningarna. Efter detta föl-

jer en diskussionsdel där det teoretiska ramverket jämförs med resultat. Slutligen har studiens 

slutsatser presenterats som efterföljs av kritik samt begränsningar till den egna studien. Sista 

avsnittet i studien är avsatt till idéer av fortsatt forskning inom ämnet.  

2. Metod 

2.1 Falldefinition  

Hjärtat av studien ligger främst på den ordinarieanställdas skildrade upplevelse av sin arbets-

gruppssituation inom vårdcentralerna. Med arbetssituation avses i denna studie, förhållanden 

bland arbetskamrater samt emellan anställda och deras verksamhetschef.
6
 Vikt ligger även på 

                                                 

6
 www.ne.se 2009-03-21 

http://www.ne.se


Jenny Frank  Examensarbete Sociologi C 

800908-8926 

 

7 

 

ledarskapets betydelse samt det allmänna arbetsklimatet på arbetsplatsen. 
7
 Arbetssituationen 

undersöktes med hänsyn till den kontext som förhållandena befinner sig i, närmare bestämt 

primärvården och landstinget.
8
  

2.1.1 Urval och urvalskriterier 

Vissa av forskningsfrågorna var begränsade till att endast kunna besvaras av utvalda personer 

inom studieområdet. Denna studies geografiska avgränsning är gjord till Luleå Kommun. Per-

sonerna som var utvalda ut att besvara dessa frågor var personalchefen för division primär-

vården, samt en verksamhetschef på en av Luleås större vårdcentraler. Verksamhetschefer är 

de som sköter rekrytering på respektive vårdcentral och har således stort ansvar för hur be-

manningsföretags anställningar fungerar praktiskt inom primärvården. Personalchefen är den 

person som anger de övergripande ramarna för hur hantering av personalärenden samt hur 

vikariats anställningar skall gå till. De övriga frågeställningarna var ämnade att bli besvarade 

av de ordinarie anställda.
9
 

De informanter som valdes ut för de fristående intervjuerna var följaktligen verksamhetschef 

på respektive vårdcentral, samt primärvårdsdivisionens personalchef. Informationen av dessa 

intervjuer avsåg jag använda för att kunna jämföra anställda i chefspositionsuppfattning om 

situationen med de övriga anställdas. 
10

 

För att söka informanter bland anställd vårdpersonal gjorde jag ett urval av respondenterna via 

enhetschefen på vårdcentralen. Denne kontaktades och informerades om min pågående studie. 

Enhetschefen erbjöd sig att under ett personalmöte följande dag informera arbetsgrupperna 

om att jag sökte informanter. Enligt informanterna har jag fått veta att enhetschefen specifikt 

efterfrågat en ur varje yrkesgrupp, detta var något som jag själv inte efterfrågat under vårt 

samtal. Enhetschefen bad frivilliga i arbetsgruppen att skriva upp sig på en lista med sina mail 

- adresser och denna lista mailade enhetschefen till mig. Min föreställning om antalet inter-

vjuer med anställda i vårdarbetsgrupper var beräknat till mellan tre till sex stycken.  Jag kon-

taktade alla som anmält sig via mail. Dock fick jag endast svar från tre av de anmälda. Jag 

bokade via mail och telefon tid för intervju med var och en. Samtliga intervjuer utfördes på 

primärvårdsenheten i enskilda rum.  

Studien, hade från första början ingen föreställd bild av någon speciell kunskap eller intresse 

för ämnet som vårdpersonalen i egenskap av informanter skulle ha. Helt enkelt av den orsaken 

att avsikten med intervjuerna var att få en så sann bild som möjligt av vilka kunskaper, före-

ställningar och erfarenheter som de utvalda respondenterna hade.
11

 

                                                 

7
 Miles och Huberman (1994)  

8
 Miles och Huberman (1994)  

9
 Miles och Huberman(1994)  

10
 Miles och Huberman(1994)  

11
 Miles och Huberman (1994) 
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Syftet med intervjuerna som gjordes med anställd vårdpersonal var att de skulle fungera som 

en pilotstudie för den senare enkäten. Tanken med pilotstudien var att minska risken att mina 

egna värderingar och erfarenheter skulle bli styrande.
12

  Informationen från intervjuerna ana-

lyserades i förhållande till de nyckelbegrepp samt det teoretiska ramverket som användes för 

att skapa intervjufrågorna. De begrepp som lyste igenom starkast, efter att analysen var gjord 

låg, som grund för enkäten. Detta gjordes för att på ett bra sätt försäkra mig om att enkäten, 

förutom de teoretiska variablerna också hade hög definitions- samt informationsmässig giltig-

het. Enkäterna är således delvis grundade på förståelsedata från intervjuerna. 
13

 

Svarsalternativen i enkäten var av rangordningsskala, respondenterna kunde där rangordna sin 

egen attityd till de ställda påståendena.  Detta eftersom jag var ute efter att mäta de inställ-

ningar som fanns hos de anställda. 
14

 Summeringen av den totala procentuella andelen gjorde 

att jag kunde se om attityderna lutade åt den mer positiva eller mer åt den mer negativa sidan. 
15

 

Enkäter skickads ut till samtliga primärvårdsenheter i Luleå kommun. Genom information på 

landstingets hemsida fick jag det ungefärliga antalet anställda per vårdcentral. Eftersom jag 

inte var säker på att antalet var exakt så valde jag att skicka 30 enkäter till respektive enhet 

samt 40 enkäter till den största vårdcentralen. Mitt mål var att så många anställda på respekti-

ve vårdcentral som möjligt skulle få chans att delta i undersökningen.
16

  

En deltagande observation hade planerats sedan tidigare. Dock blev tiden knapp och jag fick 

helt enkelt acceptera att tiden inte skulle räcka till.  Förhoppningen med observationen var att 

vara närvarande som observatör i en vårdarbetsgrupp under en dag. Jag önskade genom ob-

servationen få större förståelse för den reella situationen på arbetsplatsen och inom arbets-

gruppen. 
17

  

2.1.2 Instrumentering  

Den empiriska delen av studien är således gjord genom teknisk triangulering av kvalitativ och 

kvantitativ metod i form av enkäter samt intervjuer. Informationen som samlades in granska-

des sedan grundligt för att inte missa viktig data.
18

  

Intervjufrågorna till anställda inom arbetsgrupper var semistrukturerade, detta för att inte styra 

informanternas svar samt skapa en möjlighet för informanten att tala fritt kring ämnen. Inter-

vjun med personalchef och verksamhetschef är gjord med en mer strukturerad design. Detta 

eftersom jag i detta fall var ute efter mer faktabaserade svar, några av dessa frågor hade jag 

                                                 

12
 Holme och Solvang (1991) 

13
 Holme och Solvang (1991) 

14
 Holme och Solvang (1991)  

15
 Hellevik (1996)  

16
 Miles och Huberman (1994) 

17
 Miles och Huberman(1994)  

18
 Miles och Huberman(1994)  
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dock för avsikt bevara som semistrukturerade med syfte att fånga upp dennes eventuella atti-

tyder till fenomenet. Samtliga intervjuer bandades med hjälp av min mobiltelefon. Jag valde 

att spela in med mobiltelefon eftersom jag anser att en mobiltelefon inte får samma fokus som 

en bandspelare kan tänkas göra. Mobiltelefonen stängdes av för inkommande samtal under 

intervjuerna för att inte riskera att intervjuerna blev avbrutna. Dessa inspelningar överfördes 

till min dator och transkriberas. Teman som återkom i alla intervjuer och som kändes relevan-

ta för studien plockades ut.  

Intervjun med personalchefen var mer organisatoriskt formade och inga direkt personliga 

åsikter efterfrågades. I studien benämns personalchefen för primärvården som personalchef. 

De förståelsedata som framträdde användes för att illustrera olika fenomen inom det gällande 

området.
19

 

Frågor som ingick i studiens intervjuguider var baserade på det begreppsliga ramverket. Detta 

för att få en djupare och bredare förståelse för vilka områden som är mer framträdande än 

andra. Begreppen som användes hade inte för avsikt att följas med precision utan snarare som 

en guide för att lättare hålla fokus på själva syftet med studien. Intervjuguiden inleddes med 

frågeställningar av lättare karaktär så kallade ”uppvärmningsfrågor”. Frågorna som följde 

försökte fånga själva kärnan av fenomenet. Avslutningsvis blev frågeställningarna återigen av 

lättare karaktär. 
20

   

Enkäterna utformades efter förståelsedata från intervjuerna samt det teoretiska ramverket. 

Ingen yrkesgrupp, ålder eller könsindelning efterfrågades i enkäten. Detta eftersom jag ville 

se samtliga yrkeskategorier som en arbetsgruppshelhet. För att testa om enkäterna lätt kunde 

förstås ville testa enkäterna på anställda inom vården. Således kontaktade jag en verksamhets-

chef som arbetar inom vuxenpsykiatrin i Piteå, denne delade ut ett antal enkäter till sina ar-

betskollegor. Jag fick inga indikationer på att några av test- enkätbesvararna missförstått någ-

ra av frågorna. Dock gjorde jag vissa modifieringar för att förtydliga enkäten. Enkäterna leve-

rerade jag sedan ut till samtliga vårdcentraler i Luleå kommun. Jag hade försökt kontakta de 

personer som stod som verksamhetschef eller områdeschef för respektive vårdcentral via mail 

för att förvissa mig om att det var godkänt för mig att avlämna enkäterna. Eftersom en del av 

cheferna inte besvarat mitt mail, jag gissar att detta berodde på att många var påsklediga vid 

tillfället, skrev jag ett brev som jag bifogade enkäterna. Brevet innehöll mina kontaktuppgifter 

samt varför jag gjorde studien. Enkäterna levererades sedan i en låda vid respektive vårdcen-

trals reception. På två av vårdcentralerna tog verksamhetschefen själv emot enkätlådan. En av 

dessa erbjöd sig att dela ut enkäterna till arbetstagare. Detta eftersom denne inte trodde att 

enkäterna skulle bli ifyllda i annat fall.  

Vissa av frågorna behandlade stafettläkare. Dock finns det vårdcentraler utan stafettläkartjäns-

ter inom primärvårdsenheterna. Eftersom jag inte avsåg att peka ut någon enskild vårdcentral 

och att det dessutom kunde tänkas att personalen ändå haft erfarenheter från en sådan situa-

tion, lät jag frågorna vara lika för alla vårdcentraler. På enkäterna stod att de skulle finnas på 
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arbetsplatsen en arbetsvecka och sedan hämtas in. På fyra av vårdcentralerna hade ingen, vid 

tiden för inhämtning, fyllt i enkäterna. Jag beslöt att lämna enkäterna ytterligare fyra dagar. . 

Enkäterna var placerade i fikarum/personalutrymme på respektive vårdcentral. Bredvid en-

käthögen fanns en papplåda med en smal springa i där enkäterna kunde placeras efter besva-

rande. Vid det andra hämtningstillfället var antalet besvarade enkäter betydligt bättre. Totalt 

antal utskickade enkäter var 230 stycken av dessa besvarades 98 stycken. Antal utskickade 

enkäter grundades på antalet anställda på varje vårdcentral. Antalet ordinarie anställda på 

vårdcentralerna i Luleå är ungefär 227 stycken. Svarsfrekvensen på 98 besvarade enkäter 

motsvarar omkring 43 % av antalet ordinarie anställda på vårdcentralerna i Luleå kommun. 

Det externa bortfallet för enkäterna beräknas i detta fall uppgå till 129 personer. Det externa 

bortfallet hade kunnat minskas om tiden som enkäterna låg ute varit längre, detta hade gjort 

att fler påminnelser hade kunnat skickas ut. Det interna bortfallet i enkätundersökningen ut-

gjordes av påståenden om stafettläkare, dessa bortfall uppgick till 8 %. 
21

 

Resultatet sammanställdes i dataprogrammet SPSS. Varje fråga matades in och varje svarsal-

ternativ fick ett variabelvärde. Genom diagramfunktionen i programmet gjordes frekvensta-

beller där procentsatsen av varje enskilt svar kunde utläsas. Informationen i frekvenstabeller-

na matades in i ett Excel program där den grafiska presentationen av resultatet utformades till 

stolpdiagram. Valet av presentationstyp gjordes på grund av att diagrammet på ett enkelt och 

bra sätt kan förmedla information. 
22

  

Valen av välkänd instrumentering gjordes för att studien på ett bra sätt skulle kunnas göras 

om och jämföras med andra studier. Detta gör även att risken för partiska frågeställningar, 

skev data och subjektiva anteckningar lättare kunde undvikas. Planeringen som gjordes till 

denna studie var relativt stor. Detta eftersom studien var tänkt att omfatta både intervjuer, 

enkäter och deltagande observationer vilket ställde krav på förberedelser. 
23

 

2.1.3 Tidigare forskning inom området 

Vid sektionen för personskadeprevention vid Karolinska institutet genomfördes sommaren 

2003 en studie som hette Betydelsen av anställningsform och tillit till ledningen för persona-

lens hälsa inom vården, undersökningen avsåg lyfta frågor om personalens hälsotillstånd 

inom vården.  

Fokus i studien låg i vilken betydelse anställningsformen hade för de anställda och i vilken 

omfattning denna påverkade arbetsmiljöns trivsel. Studiens teoretiska utgångspunkt var det 

psykologiska kontraktet som fokuserar på begrepp som förtroende och ohälsa mellan den an-

ställda och dennes organisation. Undersökningens slutsats låg i att det finns samband mellan 

personalens hälsa och deras känsla av tillit till sin organisation. Studien visade även att tillsvi-
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dareanställd personal hade större emotionell utmattning samt allmänt sämre hälsa än visstids-

anställda. 
24

 

En annan studie, i form av en c-uppsats, gjordes 2000 inom ämnet tillfällig kompetens med 

namnet: Påverkas sociala system av tillfällig kompetens: en fallstudie av ett bemanningsföre-

tag 

Studien undersökte huruvida tillfällig personal påverkar företaget som använder tjänsterna. 

Författarna har i studien sett den inhyrda resursen som en tillförsel av kompetens. Studien 

kontrollerade detta på två plan dels från ett arbetarperspektiv och dels ur ett ledarperspektiv. 

Resultatet visade att påverkan som den inhyrde hade på företaget var liten. 
25

 

Ytterligare en c-uppsats som gjorts inom ämnet inhyrd personal i vårdsektorn är: Sjukhusper-

sonalens upplevelse av tjänstekvalitet- en fallstudie av Sunderby sjukhus 

Studien syftade till att undersöka hur tjänstekvaliteten upplevdes olika av ordinarie och inhyrd 

personal. Studien är avgränsad till de anställdas upplevelse av vad som kan tänkas påverka 

tjänstkvaliteten. Studien visar vilka faktorer som står till grund för en lyckad inhyrd tjänst 

samt vad som kan visa sig mindre gångbart. Författarna visar i sitt resultat att det är skillnad 

mellan inhyrd och ordinarie anställd tjänstekvalitet. 
26

 

2.1.3 Etik  

Denna studie har strävat att återge en så sann bild som möjligt av hur arbetsgrupperna inom 

vårdcentralernas påverkas av stafettläkare. Eftersom studien i allra högsta grad omfattar män-

niskor inom en organisation var även avsikten att inte utelämna enskilda personer, deras en-

skilda åsikter samt de enskilda vårdcentralerna. För att uppnå detta har studien till största möj-

liga mån försökt följa vetenskapsrådet fyra krav för säkerställande av etisk forskning. Dessa 

fyra krav är: 

Konfidentialitetskravet, detta innebär att alla personer som deltagit i denna studie är och skall 

förbli anonyma. Inga namn på informanter är nämnda, dock är personalchefen för division 

primärvården benämnd efter sin yrkestitel. Inga enskilda vårdcentraler har pekats ut eller 

nämnts vid namn. De ljudfiler som intervjuerna fanns inspelade på är raderade för att undvika 

att dessa kommer i fel händer.  

Samtyckeskravet innebär bland annat att alla intervjupersoners medverkande godkändes av 

aktuell enhetschef. Samtliga enhetschefer för vårdcentralerna kontaktades för att ge tillåtelse 

till att enkäter lämnades samt fylldes i. Samtliga enkätrespondenter hade full valmöjlighet att 

delta eller inte delta i studien. Samtliga intervjupersoner hade möjlighet att neka till inspel-

ning av intervjuerna. De informerades och försäkrades även om sin anonymitet.  
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Nyttjandekravet medför även att det material som inhämtats till denna studie inte kommer att 

utnyttjas för några icke vetenskapliga ändamål såsom vinstinriktade kommersiella syften.  

Informationskravet innebar för denna studie att alla intervjupersoner har blivit informerade 

om varför och vad studien behandlade. Respondenterna för enkäten fick alla information om 

mitt namn samt att enkäterna skulle användas till en C-uppsats inom ämnet sociologi.
 27

 

2.1.4 Reliabilitet och validet  

Pilotstudien som utgjordes av intervjuer fanns till för säkra reliabiliteten till den hypotes som 

utformats.  Vidare är intervjuerna i denna studie transkriberade ord för ord för att undvika 

missförstånd från informantens sida. Dessutom gjordes en testpanel till enkäten för att försäk-

ra mig om att frågorna var lättförståeliga och inte kunde missuppfattas. Validitetsnivån i den-

na studie utgörs av de teoretiska ramverk, som fanns till för att skapa intervjufrågorna, samt 

det resultat från intervjuerna som tillsammans med teoretiska ramverket utgjorde enkätfrågor-

na. Detta gjordes för att på ett bra sätt arbeta med teori och empiri tillsammans och skapa till-

lämpliga enkätfrågor för den givna problemformuleringen.
28
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3. Definitioner 

3.1 Stafettläkare 

Stafettläkare är ett begrepp som avser läkare som inte är anställda på vikariat utan via ett be-

manningsföretag. Företaget är de som åtar sig att bemanna en läkartjänst, inte läkarna själva. 

Inom primärvården ligger läkarbemanningsfrågor på verksamhetscheferna. Formellt är det 

regionchefen som beslutar om anlitande av stafettläkare i varje enskilt fall. Vårdcentralerna 

har ofta en önskan att få tillbaka läkare som tidigare arbetat på enheten. Detta finns det dock 

ingen garanti för eftersom tillgången på läkare är begränsad. Bemanningsföretagen ger vård-

centralerna erbjudande om vilken läkare som passar för just det uppdraget sett rent tidsmässigt 

och kontinuitetsmässigt. Landstinget har en lista på stafettföretag som de använder och har 

avtal med. Ett anrop görs till dessa företag om vilka behov som finns på den aktuella enheten. 

Svar kommer in från de olika företagen om vad de kan erbjuda ifråga om olika lösningar ut-

ifrån vilka resurser de har tillgång till. Sedan väljer verksamhetschefen ut vilka av erbjudan-

dena som passar behovet bäst. Detta görs i fråga om medicinsk kompetens, referenser, lokala 

meriter, journalsystem, organisationskunskap och kompetens.  Landstinget betalar inte sociala 

avgifter, reseersättning, traktamente, pension eller boende för stafettläkare, detta eftersom 

läkaren inte är anställd av landstinget utan av företaget. 
29

  

”En läkare som anlitas för en avgränsas tid och inte anställs direkt utan 

anställs av ett bemanningsföretag som landstinget anlitar mot ekonomisk 

ersättning.”  
30

 

3.1.1 Arbetsgrupp 

I denna studie avses med arbetsgrupp följande: ”två eller flera beroende individer som arbetar 

tillsammans och påverkar varandra i socialt samspel”. 
31

 

3.1.2 Ledarskap 

Begreppet ledare/ ledarskap syftar i denna studie till förmågan till inflytande på andra männi-

skor som en person kan inneha. Detta inflytande kan bestå i att de instruktioner och uppfatt-

ningar som ledaren har, delas otvingat av andra. Ledarskapet ses inte som en sätt att utöva 

makt över andra människor. 
32
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3.1.3 Social kompetens 

Begreppet avser i denna studie förklara den förmåga som en person innehar att kunna samtala 

och umgås med sin omgivning på ett sätt som gynnar den sociala samvaron i gruppen .
33

 So-

cial kompetens kan sammanfattas som den begåvning av att fungera i samspel med andra in-

divider och som förmågan att fungera i en gruppkonstellation. 
34

 

3.1.4 Samarbete 

Samarbete är ett begrepp som i denna studie avser hur mänskliga aktörer möts i arbetet och 

skapar mångfaldiga relationer till varandra.
35

 

3.1.5 Hierarki  

Hierarki i organisationsteoretisk mening avser den under – och överordning av olika lodräta 

nivåer inom organisationen. De som befinner sig i en den övre ordningen har rätt att ge order 

och direktiv till de som befinner sig i den underordnade delen av organisationen. 
36

 

3.1.6 Roller 

Begreppet roll avser de handlingar en person utför baserat på omgivningens förväntningar och 

normer.  

4. Arbetsgruppsmodeller 

4.1 FIRO - modellen 

Inom socialpsykologin finns många teorier som beskriver hur gruppen utvecklas från det för-

sta mötet till att arbetstagarna varit tillsammans en längre tid. Gemensamt för nästan alla teo-

rier är att de behandlar frågor som makt, roller och medlemskap. Socialpsykologen Will 

Schutz är en av dem som var med och skapade FIRO- modellen. Modellen beskriver gruppers 

utveckling igenom tre huvudfaser, tillhörafasen, rollsökningsfasen samt samhörighetsfasen. 
37

 

I den första fasen, tillhörafasen, berörs frågan om medlemskapet. ”Vill jag verkligen, och i 

sådana fall – får jag vara med i gruppen?” Kännetecken för denna fas är följande: 

 Gruppen har stora behov av struktur och ordning. 

 Gruppmedlemmarna är väldigt hövliga mot varandra. 
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 Funderingar kretsar i största del kring andra gruppmedlemmar. 

 Gruppmedlemmarna tyr sig till ledaren. 

 Medlemmarna granskar varandras kunskapsnivåer och erfarenheter. 

 Socialt beteende, såsom kroppsspråk och lyhördhet i gruppen, känns av. 

 Gruppmedlemmarna undersöker varandras acceptans. 

 Förväntningar inom gruppen känns av.  

 Vissa gruppmedlemmar talar mycket och tar stort utrymme medan vissa sitter tysta, 

rädda för att säga fel och inte bli accepterade. 
38

 

Gruppmedlemmarna vill gärna ha ett resultatorienterat ledarskap och därför bör ledaren i den-

na fas vara tydlig och dominant. Om medlemmen bestämt sig för att vara med och antagits i 

gruppen går gruppen in i ett mellanstadium som Schutz kallar för gemyt. Under denna tid är 

konfliktnivån näst intill obefintlig. Detta ger gruppen tid att vila upp sig efter den första, ofta 

turbulenta tillhörandefas -tiden. Gruppen går sedan in i rollsökningsfasen, ibland också kallad 

för kontrollfasen. Fasen är ofta mödosam och tar ofta tid för gruppen att gå igenom.
39

 Känne-

tecken för denna fas är följande: 

 Konkurrensen mellan gruppmedlemmarna visas öppet, vanligt är att undergrupper 

också blidas.  

 Medlemmarna försöker övertyga varandra om att deras uppfattning kring vad som är 

rätt och riktigt. 

 Gruppmedlemmar försöker ofta ta över ledarskapet själva, ofta tar denne person hjälp 

av någon annan i gruppen.   

 Negativ och offensiv feedback ges till andra gruppmedlemmar.  

 Resningar görs mot den formella ledaren. Trots att gruppen under denna fas ofta visar 

ett stort behov av struktur och ledarskap är dess medlemmar relativt ofrivilliga att låta 

någon tillfredställa denna nödvändighet. 

 Gruppmedlemmarna flyr den stress som uppkommer av konflikter genom att ägna sig 

åt irrelevanta sysslor.
40

  

Det är i denna fas som ansvar, ledarskap, konflikhantering och rollfördelning ligger i fokus. 

Ledarskapet bör i denna fas vara lyhört och ömsesidigt. Efter rollsökningsfasen behöver grup-

pen oftast en tid av vila och går in i ytterligare ett mellanstadium, idyllen. Där känner grup-

pens medlemmar en stark vi – känsla, . Gruppen går sedan in i samhörighetsfasen, här är alla 

roller accepterade och klara. Ledarskapet har fått legitimitet och framträder bara när det be-

hövs. Frihet finns hos gruppen för att uttrycka känslor, detta skapar en förnimmelse hos 

gruppmedlemmarna av välbefinnande och befrielse. För att nå samhörighetsfasen behöver 
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grupperna få tid för att reflektera och samtala om de konflikter och situationer som uppstår. 
41

 

Kännetecken för denna fas är: 

 Gruppen skapar ofta mervärde så kallade synenergieffekter. 

 Konsensuslösningar efterfrågas till hög grad. 

 Gruppen är lyhörd och lyssnar samt efterfrågar förslag från varandra. 

 Känslor, idéer och åsikter delges öppet och medlemmarna ger varandra konstruktiv 

feedback.  

 Gruppidentiteten försvaras av dess medlemmar internt såväl som externt.   

 Stor del av energin i gruppen går åt att bevara de individuella relationerna. Detta för 

att gruppen inte har någon önskan att gå tillbaka till den slitsamma rollsökningsfasen.  

Ledarskapet har en stor betydelse i FIRO – modellen. Ledaren bör ha en god lyhördhet för att 

kunna ta in vad som händer i gruppen. Enligt modellen skall ledaren från första början bruka 

en traditionell makt, sedan en mer tillbakadragen och handledande stil, för att till sist bli en 

hänsynsfull men bestämd auktoritet. 
42

 

Gruppen kan halka tillbaka in i rollsökningsfasen eller tillhörighetsfasen. Orsaker till detta 

kan vara att gruppen får en ny medlem, någon slutar eller att villkoren för gruppen blir föränd-

rade. Om gruppen har existerat under en längre tid kan den relativt snabbt arbeta sig tillbaka 

till samhörighetsfasen. 
43

 

4.2 Totala fält- modellen  

Tanken att se på arbetsgruppen som ett totalt fält är en teori som utvecklats av Wilfred Bion 

Till skillnad från Will Schutz, vars teorier har individens enskilda behov i gruppen som ut-

gångspunkt, fokuserar Bion på gruppen som helhet och vad som händer med de enskilda indi-

viderna.  Begreppet totala fält, avser förklara det mentala tillstånd för samarbete som gruppen 

befinner sig i. Genom att tänka sig att det i varje grupp finns två grupper, den ena är arbets-

gruppen och den andra är grundantagandegruppen, kan uttryck för progressionsintresset ske i 

den först nämnda och regressionsintresset i den sist nämnda. Progressionsintresset kan ses 

som en strävan bland människor att vilja utvecklas samt anskaffa sig nya erfarenheter. Re-

gressionsintresset innebär att människor hellre håller kvar i det som varit hellre än att pröva 

något nytt och främmande.
44

  

Rollerna i arbetsgruppen är tydliga och klara, alla vet vad de ska göra och på vilket sätt de 

bäst kan göra gruppen effektiv och målinriktad. Gruppen genomsyras av en problemlösande 

anda och agerar medvetet och rationellt.
 45

 Ledaren i arbetsgruppen vet att han/ hon inte är den 

enda med kompetens och kunskap, denne leder endast på det sätt som verkar till gruppens 
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syfte. Arbetsgruppen provar konstant sina konklusioner med en vetenskaplig anda, gruppen 

söker ny kunskap för att kunna bli bättre och mer effektiv.
46

  

Detta är ett fulländat tillstånd för en grupp och tillståndet är svårt att upprätthålla under en 

längre tid. Trötthet, motvilja och hjälplöshet är känslor som kan drabba gruppen vid exempel-

vis svårigheter. Gruppen kan gå in i regression och skapar olika försvarsmönster, det är nu 

som grundantagandegruppen blir synlig . Arbetet tappar sin effektivitet och kan till och med 

bli motarbetande.  Detta tillstånd kan för utomstående personer verka egendomligt. Gruppen 

utmärks av ett irrationellt gruppbeteende som skapas i delat omedvetet ”som - om antagande”. 

Bion använder uttrycket ”som om” för att påvisa de outsagda hypoteser som görs i en grupp.
47

 

Gruppen handlar ”som - om” den gemensamt fått en helt ny uppgift.  Detta grupptillstånd 

delas upp i tre separata ”som – om” tillstånd, parbildning, flykt/kamp samt beroende. 
48

 

Beroende: Gruppen är obeslutsam och förlitar sig på majoritetens uppfattning om vad som är 

rätt och riktigt. Gruppen kan även bete sig ” som – om ” det existerar en ledare som kommer 

berätta exakt vad de skall göra samt tar hand om alla problem. Till den inbillade ledaren, en 

individ utnämnd av gruppen, projiceras alla ansvarskänslor och myndighet genom detta bete-

ende blir arbetsgruppsmedlemmarna beroende. Genom att, den av gruppen, utnämnda ledaren 

fattar alla beslut slipper gruppmedlemmarna själva ta ansvar över sina handlingar. Ledaren 

själv kan känna sig hedrad över all tillit och förtroende, detta gör att ledaren gärna införlivar 

gruppmedlemmarnas önskningar. Dock är en naturlig del i detta tillstånd att medlemmarna 

efter ett tag ledsnar på att underställa sig och vill förr eller senare ha tillbaka sin myndighet 

och sina ansvarsområden. Om så inte är fallet, och ledaren fortsätter att agera som en förälder 

för gruppmedlemmarna, fortsätter beroendet och osjälvständigheten blir en naturlig norm.
49

   

Flykt och kamp: Hypotesen som Bion ställer är här att gruppen förenas för att bevara sin exi-

stens och att detta endast kan göras genom att medlemmarna i gruppen flyr eller bekämpar 

något/ någon.
50

 Under flykt eller strid tas ingen hänsyn till om individen blir lämnad utanför, 

det handlar om att gruppen skall kunna fortleva. Detta kan enligt Bion ses som samma sak. 

Medlemmarna kan fly sina arbetsuppgifter genom att småprata, komma försent, vara allmänt 

frånvarande eller ägna sig andra mer bagatellartade sysslor som egentligen inte har någon 

större betydelse. Om gruppen istället är inställd på kamp skapas fokus inom gruppen på äm-

nen som kontroll och makt. Detta uttrycker sig exempelvis i hårda ordväxlingar mellan 

gruppdeltagarna, genom att syndabockar utnämns eller genom att monopollösningar presente-

ras. Gruppen försvarar sig mot sin egen självkännedom och begrundande genom att använda 

sig av cynism och en antiintellektuell inställning. 
51

 Ledaren i denna typ av grupp måste kun-

na mobilisera gruppen för attack eller leda gruppen vid flykt. Ledaren förväntas även av grup-

pen att kunna förutsäga eventuella hinder och risker samt vara fokuserad på gruppen som hel-
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het och inte lägga sin tid på enskilda individer. Om ledaren inte rättar sig efter de krav som 

gruppen ställer blir denne förbisedd.
52

 

Parbildning: När stämningen i gruppen är fridfull och angenäm finns ofta en önskan hos 

gruppmedlemmarna att detta skall fortgå och inte störas av för mycket arbete.
53

 Gruppen är 

samlad mentalt för att ta en verklighetsflykt. Flykten kan häri bestå av att gruppen fantiserar 

om två personer som bildar par inom gruppen, och tillsammans kommer att skapa något unikt. 

Ett grundantagande som görs när två människor strålar samman är att det är med sexuella av-

sikter. 
54

 Detta är något som gruppens medlemmar ser som något som kommer att ge gruppen 

ny energi och kraft. 
55

 Gruppen genomsyras av en hoppfull atmosfär och ingen ledare fordras 

eller är närvarande. Genom paret lever gruppen i hopp om att en ny ledare, en ny idé eller 

något annat skall frambringas som löser gruppens gamla problem och skapa en utopisk käns-

la. Gruppen använder ofta klichéer som exempelvis: ”Efter regn kommer solsken”. Gruppen 

lever vidare på hoppet och om det skulle uppkomma en ny ledare eller idé skulle detta göra att 

gruppens hopp försvagas eftersom det inte finns något att hoppas på. Gruppen kan uppleva 

destruktivitet och hat i motsatts till sin optimistiska hoppfulla tillvaro.
56

 Bion menar att dessa 

fantasier endast uppfyllas i frånvaron av att det faktiskt skulle kunna inträffa.
57

.   

4.3 Groupthink 

Begreppet groupthink avser det destruktiva och irrationella beteende som grupper kan drabbas 

av. Symtom på destruktivt grupptänkande kan ses som varningssignaler och kan leda till dålig 

eller till och med katastrofala beslutsfattanden.  

Gruppen kan exempelvis ignorera viktig information eller strunta i att kontrollera om den en-

skilda bilden av ett sakläge stämmer med verkligheten . Ofta finns det i grupper, med symtom 

på groupthink, vanföreställningar om gruppens osårbarhet och briljans. Detta gör att gruppen 

dels ser på sig själva på ett alltför positivt sätt och dels kan uppmuntra varandra till orealistis-

ka satsningar. Gruppen tror att den är präglad av en ”inneboende moral”, och ingen av grup-

pens medlemmar kan förstå varför den moralen någonsin skulle kunna ifrågasättas. Gruppen 

kan även lätt bortse från varningssignaler och försvarar sitt handlande genom att se världen 

svart eller vit.  Tillsammans bygger gruppen upp stereotypa föreställningar om sina motstån-

dare, detta blir det som gruppen definierar som problemet. Gruppen leds ofta av självpåtagna” 

åsiktsvakter”, och tystnad vid tagande av beslut, ses av gruppen som enighet. 
58
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Gruppens medlemmar är själva inte medvetna om sitt destruktiva beteende, de ser inte sina 

föreställningar och antaganden felaktiga utan som en verklighetsförankrad fakta.  Förutsätt-

ningar för att groupthink skall uppstå är följande:  

 Hög stressnivå, gruppen känner sig hotad och söker enighet samt socialt stöd hos var-

andra. 

 Stark sammanhållning, medlemmarna litar nästintill blint på varandra. 

 Svagt ledarskap och otydlig organisation 

 Homogent sammansatta grupper, dvs. gruppen består av personer med liknande social 

bakgrund, utbildning och tro.  

Medlemmarnas ansträngningar att bli en enighet gör att önskan och förmågan att ta rationella 

beslut faller bort. Detta kan ses som en kollektiv gruppregression. 
59

  

5. Gruppers uppbyggnad 

5.1 Formella och informella grupper  

Informella grupper är sådana som uppstår spontant genom att personerna i fråga har liknande 

intressen eller något annat som skapar samhörighet. Exempel på informella grupper kan vara 

barn som leker tillsammans eller vuxna som sällskapar över en kopp kaffe. För att en grupp 

skall betecknas som formell är syftet med gruppen ofta uttalat och bestämt. Gruppen har reg-

ler, formellt ledarskap samt rutiner som alla följer. 
60

 

Gruppbildningar kan vara formella och informella beroende på vilken kontext de befinner sig 

i samt vilken funktion de fyller.  

5.2  Social stratifikation  

Social stratifikation är ett begrepp som används för att synliggöra strukturell ojämlikhet mel-

lan människor i olika grupper. I en hierarkisk kontext finns de mest gynnade grupperna högst 

upp och de minst privilegierade längst ner i pyramiden. Ett annat begrepp som nämns i denna 

kontext är klassindelning. Detta är ett begrepp som definieras objektivt och klassindelning 

baseras framför allt på utbildnings- och yrkesposition samt ägande av kapital. I det väster-

ländska samhället delas dessa klasser in i en överklass, bestående av höga chefer, företagare 

samt förmögna personer, samt en medelklass som består av tjänstemän såsom läkare och ad-

vokater. Till sist kommer arbetarklassen som kan bestå av exempelvis industrianställda eller 

vårdbiträden .
61
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Stratifikation kan även ses som ett sätt att förklara hur människor som är mycket olika, arbetar 

i ett och samma sociala system för att tjäna systemets intressen och funktioner. Olikheterna 

kan exempelvis ligga i människornas kön, utbildning och lön. Det kan dock vara så att syste-

met själv skapar olikheter mellan människor som från början är lika av den orsaken att det 

fordras specificering och ledarskap inom systemet för att det skall fungera effektivt.
62

 

Status är även det ett begrepp som används för att se till skillnader mellan olika sociala grup-

per. Statusbegreppet innefattar anseende och prestige som tillskrivs av andra människor. I de 

europeiska samhällena räknas läkare och advokater till grupper av människor som särskilt 

erhåller hög prestige och hög social status. Till skillnad från klassbegreppet är statusbegreppet 

definierat subjektivt och beroende av hur människor värderar och uppfattar sociala skillna-

der.
63

 

5.2.1 Roller 

Inom arbetslivets begreppsvärld används ordet roller ofta för beskrivningar av samspel. Be-

greppets innebörd är brett, beroende på vilken typ av ämnesområde som avhandlas. För att 

definiera uttrycket roll mycket generellt; ”ett bestämt återkommande beteendemönster hos 

människor i viss kategori” 
64

  

Arbetsgrupper består allra oftast av formella rollbesättningar. De som ingår i gruppen har sin 

specifika roll, som är uppgiftsorienterad, skriftligt beskriven. Exempel på dessa roller kan 

vara chef, sjuksköterska eller läkare. Ur en formell roll kan tre komponenter urskiljas; ”en 

ålagd del, en (av andra) tillskriven del och en (själv) förvärvad del.” Om dessa tre delar inte 

är jämt fördelade över rollen uppstår en rollkonflikt. 
65

 

Inom socialpsykologin är ”role - taking” ett centralt begrepp. Begreppet syftar till att förklara 

själva förbindelserna emellan människan, rollutövningen och rollförväntningarnas sändare. 

Den socialpsykologiska teoribildning, sett ur ett systemteoretiskt influerat socialpsykologiskt 

synsätt av David Katz samt Robert Kahn, har som utgångspunkt att sociala beteendemönster 

kan vara av systemkaraktär. Med detta menas att om det sker förändringar i delar av systemet 

så leder detta till förändringar i andra delar också. De menar även att sociala beteendemönster 

påverkas av yttre faktorer som ligger utanför systemen. Katz och Kahn ser organisationen 

som ett system och som innehar många olika funktioner och beroende undersystem som är 

uppbyggda av olika roller, roller som alla är beroende av varandra. Detta innebär att de flesta 

individer i systemet har en funktion i form av rollsändare och rollmottagare. Detta menar Katz 

och Kahn gäller för alla förutom individer längst ner i den hierarkiska ordningen. Där menar 

Katz och Kahn att det endast finns rollmottagare. 
66
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5.2.2 Rollfördelning  

Personers handlingar visar vilken roll de spelar i gruppen. Förväntningarna kan vara formella 

och bestå i regler och förordningar men även informella och utgöras av det sociala trycket 

som skapas av andra personers förväntningar. Grunden för rollen ligger i vilket uppdrag eller 

position som en person har. Uppdraget eller positionen är präglat av specifika normer skapade 

av omgivningen. Rollen kan delas upp i tre kategorier: position, rollbeteendet och rollen.
67

  

Position avser att en person är något bestämt såsom kvinna, man eller statsminister. Det är 

något som personen kan födas till eller få tilldelat sig genom sitt yrke. Rollen är det som ut-

görs av förväntningar och den position som personen besitter. Om en person har läkarrock 

förväntar vi oss att denne skall kunna hjälpa oss med våra besvär och tillskriver denne person 

stor medicinsk kunskap. Vi accepterar denne persons kompetens och ser oss själva som pati-

enter. Rollbeteendet avser det beteende som inte nödvändigtvis följer med rollen. Vissa posi-

tioner följer inte de normativa logiska beteendena som kan förväntas av omgivningen. Perso-

ner kan behöva tid att ”växa in” i en ny befattning innan rollen fungerar utifrån logiska nor-

mer. 
68

 

5.3 Arbetsgruppens identitet och effektivitet 

I arbetsgrupper med en väl fungerande samverkan och strukturer, har dess medlemmar en klar 

roll i gruppen och en tydlig identitet i sitt arbete. Arbetsklimatet inom arbetsgruppen baseras 

på att alla gruppmedlemmar har ett starkt förtroende för gruppen, både ifråga om gruppens 

yrkesutövning och dess legitimitet. Detta gör att det blir lättare för individerna i gruppen att 

bortse från en del av sin personliga självständighet för att istället gagna gruppen. Att indivi-

derna kan anpassa sig till förmån för gruppen är en premiss för tillkomsten av ett ”vi”. 
69

 

För att en arbetsgrupp skall kunna vara effektiv finns vissa premisser som bör vara uppfyllda. 

De mest förekommande är: 

1. Rätt kompetens och kunskap finns i gruppen. 

2. Målsättningen är klar och tydlig för samtliga.  

3. Atmosfären i arbetsgruppen är lugn, detta kommer sig av att gruppen tar sig tid att fö-

rebygga och behandla störningsmoment.  

4. Kommunikationen är välutvecklad. Känslor och funderingar uttrycks öppet utan för-

dömande av andra gruppdeltagare.  

5. Olikheter välkomnas, ingen värdering görs av yttranden.  

6. Oberoende av vem som talar så lyssnar samtliga i gruppen. Medlemmarna uttrycker 

sig i ”jag” – form och feedbacken är konstruktiv.  

7. Gruppen fattar beslut i samförstånd. 

8. Rivalitet bland gruppmedlemmar förekommer i liten skala. 

9. Gruppen utvärderar sitt eget och gruppens arbete.  
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Detta är en skildring av ett perfekt grupptillstånd, och det bör tilläggas att detta tillstånd inte 

alltid är rimligt att uppnå. Det är dock något som alla grupper bör eftersträva för att nå bästa 

effektivitet. 
70

  

5.3.1 Förändring 

Sett ur ett kortsiktigt perspektiv kan förändring innebära påfrestning och bemödande arbete. 

Anställda kan ofta uppleva att de ”precis” fått flyt i sin arbetsgång på ett sätt som de upplever 

som gångbart och blir därför negativt inställda till förändring. Arbetsgrupper kan inta olika 

strategier för att hantera förändringar. Den absolut vanligaste strategin att hantera förändring 

är via tystnad. Genom tystnaden kan förslagen till förändring tigas ihjäl. Denna strategi an-

vänds oftast av personer i högre uppsatta positioner inom auktoritära organisationer.  Ett annat 

sätt att undvika krav på förändring är att använda sig av dubbla budskap. Detta genom att hål-

la med om ett förslag men utan att göra någon praktisk ansträngning för att förslaget skall bli 

genomfört. 
71

 

5.4 Normer 

Normer är ofta något som framträder starkt i grupper. De normer som finns inom gruppen 

internaliseras ofta till enskilda gruppmedlemmar och bildar dennes egen verklighetsuppfatt-

ning och värderingar. Grupper har en tendens att se till andra gruppers negativa sidor för att 

förstärka den egna gruppens vi – känsla. Genom att peka ut syndabockar för att problem som 

uppstår, undviker många grupper att hantera sina egna problem. En annan infallsvinkel på 

socialt beteende i grupp, är de sociala roller som gruppdeltagarna har och hur dessa påverkar 

individens förmåga ytterligare att agera genom normer. 
72

 

6. Faktorer till bra/ dåligt arbetsklimat 

6.1 Social kompetens 

Begreppet social kompetens är brett och kan variera mellan de förhållanden som begreppet 

befinner sig i. Det går inte att generalisera att social kompetens skulle vara det samma i ett 

sammanhang som i ett annat. Det som påverkar värderingen av vad som är och inte är social 

kompetens är faktorer som ålder, kön, sociala och – kulturella skillnader. Enligt detta sätt att 

se på begreppet är det näst intill omöjligt för en person att vara socialt kompetent i alla situa-

tioner.
73

 

Social kompetens ur en gruppaspekt avser hur väl en person besitter kunskaper om hur denne 

kan smälta in i gruppen. Samarbetsförmåga, medspelare, serviceinriktad, lojal och lyhörd för 
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redan etablerade spelregler är alla begrepp som nyttjas för att exempelvis rekrytera människor 

som har denna typ av social gruppkompetens.  

Relationsaspekten på social kompetens kan ses ur individens förmåga att fungera i förhållande 

med andra människor. Ett begrepp som används för att förklara detta är hur pass bra personen 

är på att ”ta folk”.  Individen innehar förmågan att kunna skapa relationer, kommunicera och 

vara lyhörd med sin omgivning. Social kompetens kan sammanfattas som den begåvning av 

att fungera i samspel med andra individer och som förmågan att fungera i en grupp. 
74

 

6.1.1 Hierarkiska organisationer 

Hierarkiska organisationsformer uppfattas ofta som en motsvarighet till byråkrati och som en 

stridighet till demokratin. Uppbyggnaden av dessa är pyramidformade med en ledarposition i 

toppen och undertill underlydande divisioner. Överst finns en ledarposition och därunder flera 

klasser av underordnande positioner. Det behöver inte vara givet att organisationer fungerar 

lika hierarkiskt som formen visar. En organisation med tydlig hierarkisk form kan skapa 

mycket litet eller mycket stort inflytande för de anställda inom organisationen. Det som kan 

utläsas ur strukturen är dock hur ansvar och arbetsområden är fördelade mellan divisionerna 

samt vilka personer som ansvarar för dessa.
75

 

Inom hierarkiska organisationer finns ofta formella system. De består exempelvis av avdel-

ningar, ledningsgrupper samt projektgrupper men också av informella system såsom intresse-

grupper och vänskapsrelationer. I de formella grupperna hittas dock de informella grupperna i 

form av vänskaps relationer mellan gruppdeltagarna. Formella system är skapade för att tjäna 

organisationens intressen men inom ramarna för dessa skapas de informella grupperna. Det 

blir en funktion som tillgodoser de individuella behoven bland gruppdeltagarna. 
76

 

En hierarkisk organisationsform präglas även av horisontell specificering i arbetsfördelning-

en. Med detta menas att organisationens uppgifter fördelas mellan olika enheter och fastställs 

genom klara tjänstepositioner. Organisationsformen är också baserad på att det finns klara 

regler och tillvägagångssätt för hur uppgifter skall genomföras och vem som skall göra det. 
77

 

6.1.3 Människan i organisationen 

Även om en organisation är uppbyggd av regelverk och tillgångar kan den inte ses som något 

skilt från de människor som arbetar inom organisationen. Människorna inom organisationen 

är de som gör att organisationen kan agera. Organisationen skapar endast förutsättningarna för 

den mänskliga aktören att agera på uppdrag av organisationen. Dock är det i slutändan det 

mänskliga medverkandet som ger handlandet liv genom sin egen röst, erfarenheter och kun-
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skaper. Erwin Goffman beskriver förhållandet mellan människor och organisationer som en 

paradoxal relation som inte är helt okomplicerad. Den relationen, när en individ utför hand-

lingar på organisationens vägnar gör hon på samma gång en enskild handling, kallar Goffman 

för ”dual involvement”. Människan utför den handling som förväntas av henne men hon ger 

samtidigt, i handlingen, ett uttryck för sin personlighet. Goffman menar att människor inom 

organisationer ofta handlar efter organisationens regler, men de gör det inte med hängivenhet 

utan av rutin. Människorna inom organisationen tvingas även ibland, utföra handlingar som 

de inte tror på.
78

  

6.1.4 Samarbete 

Samarbetet kan ses med ett nära samband till ledarskap och organisation. Detta genom att 

tänka sig samarbetet som något som inte bara beskriver hur människors relationer till varandra 

fungerar utan också hur människor utför handlingar tillsammans. Följaktligen kan människors 

handlingar ses utifrån de relationer som de har till varandra.   

Inom socialpsykologin har studier av familjers beteende av varandra fått ligga till grund för 

begreppen instrumentella relationer och subjektrelationer. Familjer där medlemmarna be-

handlade varandra likt objekt och utnyttjade varandra för att komma fram till personliga mål 

sades präglas av instrumentella relationer. Som motsatt till detta sågs de välfungerande famil-

jerna, som formades av subjektrelationer, där dess medlemmar såg varandra med respekt och 

accepterade att de alla hade olika mål och drivkrafter i sina liv. Subjektrelationerna är en för-

utsättning för att ett gott samarbete skall uppstå. Människor behandlar i dessa relationer var-

andra som människor under interaktioner och respekterar varandras integritet till hög grad. 
79

 

I arbetsgrupper som har bra subjektrelationer: 

 Agerar varje enskild gruppmedlem från de allmänna intressena. 

 Samtliga i gruppen har en gemensam uppfattning om vilka uppgifter som skall lösas. 

 Gruppen har ömsesidig tillit till varandra, alla handlingar ses som ett bidrag till det 

gemensamma arbetet. 

 Konflikter består oftast av diskussioner om på vilket sätt uppgifter skall lösas. 

 Gruppen har stort intresse för att den enskilde skall utvecklas. Detta ser gruppen som 

ett bidrag till att också utveckla gruppen.  

 Gruppen har ett öppet känsloklimat, där ångest är ovanligt och entydighet är normen. 
80
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6.2  Ledarskapet 

Lennart Lennerlöf är en av de äldste inom Svensk arbetslivsforskning. Lennerlöfs resultat av 

en större ledarskapsstudie visade på skilda typer av ledaregenskapsbeteenden. Den ena var 

styrning och kontroll och den andra var av typen styrande planering.  

I styrning och kontroll typen har ledarskapet fokus på; hur själva arbetet utförs, ger negativ 

kritik, övervakar samt kontrollerar och manar på de anställda. Den styrande planerings typens 

ledaregenskap ligger främst på att ge klara tydliga besked, se till att arbetet har kontinuitet, 

skapar samt vidhåller externa kontakter samt skapar en effektiv arbetsfördelning.  

Vidare skapade Lennerlöf en tredimensionell modell för hur ledarskapet kan praktiseras. Mo-

dellen delade upp ledarskapet i delegering, strukturering samt konsideration. 
81

 

6.2.1 Demokratiskt ledarskap 

Denna typ av ledarskap syftar till att ledaren gör medarbetarna delaktiga genom att delegera 

uppgifter. På detta vis skapar ledaren ett samspel mellan de anställda och arbetsuppgifterna. I 

denna typ av ledarskap krävs att ledaren har tro på människors behov och intresse att vilja 

engagera sig i nya arbetsuppgifter. Ledaren ser den kapaciteten som medarbetarna har och 

försöker ta den till vara på ett bra sätt. Ledaren skall arbeta med att stödja medarbetarna och 

vara vördsamt uppmärksam. Men också vara exceptionellt lyhörd för de behov, förmågor och 

kapacitet som medarbetarna faktiskt har. 
82

 

6.2.2 Situationsanpassat ledarskap 

Detta är en vidareutveckling av det demokratiska ledarskapet. Ledaren bör här inneha stora 

kunskapsområden samt god flexibilitet. Genom det situationsanpassade ledarskapet kan leda-

ren nu nyansera sitt ledarskap för situationer som annars är svåra att lösa. Detta kräver ett än 

mer organisatoriskt utpräglat samspel mellan ledare och merarbetare. Den situationsanpassade 

ledarskapsstilen har ur detta sammanhang en given mening vid känsliga situationer såsom:  

 Vid uppstartande av ny verksamhet. Önskvärda ledaregenskaper; inlevelsefull. 

  Skapande av nya formella strukturer inom organisationen. Önskvärda ledaregenska-

per; Formell och strukturerad. 

 Nya målsättningar inom organisationen. Önskvärda ledaregenskaper; Kreativ och 

nyskapande.
83
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6.2.3 Auktoritativt ledarskap 

Denna typ av ledarskap bör inte förväxlas med ordet auktoritära som har betoning på makt-

position. Ledarskapsstilen grundtanke är att ge ”tydlig återkoppling” i avseende hur medarbe-

tarna presterar, i form av konstruktiv kritik. Detta dels för att ge ett socialt stöd och dels för att 

ge medarbetarna större insikt i sin egen kompetens samt förstärka dennes kompetensupplevel-

se. Ledaren bör ha en god social kompetens för att inte medarbetarens självkänsla upplevs 

som hotad. Genom att arbeta på detta sätt blir verksamhetens framgång baserat på ledarens 

kunskap i att lyfta fram och utveckla kompetens hos sina medarbetare. 
84
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7. Resultat och analys 

7.1 Intervju med personalchef för division primärvården 

Personalchefen uppger att den svåraste uppgiften inom primärvården är tillsättningen av lä-

kartjänster. Beroendet av stafettläkartjänster beror enligt personalchefen på att de inte får 

tjänsterna tillsatta av ordinarie personal. Denne tror att den största anledningen till problemet 

är att distriktsläkarjobbet, som är benämningen på läkartjänsten inom primärvården, inte har 

högsta status i jämförelse med specialistläkarjobben. Pengar är en faktor som spelar in, efter-

som det är inom specialistläkartjänsterna som de större summorna finns att tjäna. Personalche-

fen pekar på hur svårt det är att få unga läkare att stanna inom primärvården av dessa anled-

ningar. Sjukvårdspolitiken är inte så styrd som den borde vara. Att tvinga in läkare i primär-

vårdstjänster är inte ett alternativ eftersom de personliga egenskaperna hos en primärvårdslä-

kare spelar stor roll. Denne bör, enligt personalchefen, ha stort engagemang och tålamod.  

Konsekvenserna av detta blir att arbetsgrupper inom primärvården påverkas negativt.  

”..//.. det är ju ingen kontinuitet, man byter varje vecka i de sämsta fallen. När det fungerar 

det är ju stafetter som återkommer två veckor per månad ungefär, man börjar känna igen 

varandra. Men det sämsta är ju när man ska lära upp en ny läkare varje måndag i vårt sy-

stem..//..”  

/Ur intervju med personalchef 

Vidare för personalchefen ett resonemang om stafettläkare som en kostsam produktionsenhet 

som är energikrävande för sin omgivning. Detta är framförallt ett problem för de enheter som 

får nya stafettläkare hela tiden. Denne på pekar de kostnader som inte pratas så mycket om. 

Till detta inräknas förarbeten, efterarbeten, patienten och vårdkvalitetsaspekten. 

Stafettläkarna är enligt personalchefen en mycket tydlig produktionsenhet som köps av lands-

tinget och denne skall ha dubbelt så stort ansvar för patientgruppen. Målet för en stafettläkare, 

menar personalchefen, är att denne skall ta 3000 patienter i sitt patientområde. Riskerna för att 

köpa en tjänst, som enligt personalchefen bör innehas av någon med engagemang och tåla-

mod, är stora. Om personen som är inköpt för läkartjänsten inte är kompetent nog eller inte 

uppträder bra så kan landstinget välja bort den personen till nästa gång. Emellertid menar per-

sonalchefen att en stafettläkare inte är en del av ett arbetskamratslag.  

”Det är ju en utanför person, han eller hon deltar ju inte på arbetsplatsutbildningar eller… 

men självklart ska man ju heja och fika med varandra men det är ju… han eller hon är ju inte 

en del i ett arbetskamratslag.” 

/Ur intervju med personalchef 
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Problemet med att stafettläkare inte är en del av arbetsgruppen menar personalchefen bara är 

ett problem när personen är okänd. 

”..//..när stafettläkare blir kända personer inte bara ett namn och en namnbricka, då de bjus-

sar på sig själva och då är inte det här problemet, som vi talar om, stort”. 

/Ur intervju med personalchef 

Att läkare har hög status inom primärvården menar personalchefen beror på att de behövs för 

att kunna göra medicinska bedömningar. Dessutom tror landstinget på att nyckeln till att få 

läkare att stanna inom primärvården är att göra den attraktiv genom konkurens mellan sina 

egna vårdcentraler, det så kallade ”nya vårdvalet”. Där kommer patienten själv att kunna välja 

sin egen vårdcentral oberoende av i vilken stadsdel de är bosatta.  Personalchefen menar att 

tävling mellan vårdcentralerna är något som man inom landstinget tror starkt på. 

”Vi tycker om tävling, vi tror på tävling och de läkare som vill vara bäst, de attraherar”.  

    /Ur intervju med personalchef 

Arbetsgruppens konsekvenser av stafettläkartjänsterna, ifråga om stressnivå, trivsel och sam-

arbete, menar personalchefen kan ses som en mental resa som många inom primärvården gör 

idag.  

”Planeringshorisonten ser annorlunda ut. Det är en krympt tillvaro där boken var full, till att 

du inte vet vem som kommer nästa gång. ”. 

/Ur intervju med personalchef 

De som arbetar inom primärvården har enligt personalchefen en beredskap för situationer som 

denna. Detta beror på att anställda inom primärvården arbetar väldigt självständigt. Personal-

chefen menar att arbetsgrupperna inom primärvården arbetar mer självständigt och har sin 

största interaktion på morgonmötena. Tryggheten på arbetsplatsen anser personalchefen ut-

görs av att personalen är väl införstådda med sina ansvarsområden och har god relation till sin 

chef. Detta är enligt personalchefen A och O för en trygg arbetsplats.  
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7.1.1 Ordet trivsel 

Vad ordet trivsel innefattar ses rimligtvis från den enskilda individen subjektiv uppfattning. 

Anställda som intervjuades i pilotstudien samt personalchef ombads följaktligen att definiera 

ordet trivsel i fråga om arbetsplats.  

”En fråga om skratt, glimten i ögat och trygghet”. 

/ Personalchef 

”När allting flyter på som det ska och fungerar…”. 

/Läkarsekreterare 

”Trivsel är när man kan skratta tillsammans och när man känner varandra så väl att man 

bara behöver titta på varandra för att veta vad den andre behöver”. 

/Undersköterska 

”Oj, trivsel. Ja, när man kan lita på varandra, att jag vet att den personen kommer att göra 

sitt jobb. Det är också trivsel när man kan prata om annat än jobb, som recept, vi pratar 

mycket recept i vårt fikarum” . 

/Laboratoriesköterska 

..//.. en annan viktig del för att få trivsel är att man har förståelse för varandras yrkesroll, att 

man vet hur mycket de andra har att göra, man har förståelse för varandra”.  

/Personalchef 

7.1.2  Intervju med verksamhetschef  

De konkreta arbetsledningsfrågorna inom vårdcentralerna samt den kortsiktiga planeringen är 

delegerade till enhetschef för respektive vårdcentral. Verksamhetschefen är dock den person 

som har alla medarbetarsamtal. Verksamhetschefen är också den som besvarar alla typer av 

klagomål som kan uppstå. Verksamhetschefen, som är läkare, arbetar halvtid med chefsupp-

gifterna och halvtid med patientarbete. På frågan om denne anser att stafettläkare skall ses 

som del i arbetsgruppen svarar verksamhetschefen jakande.  

”Det är ju en tillfällig medlem men det måste ju fungera ihop med ”laget” ändå” 

/Ur intervju med verksamhetschef för vårdcentral 
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Det handlar enligt verksamhetschefen om så mycket mer än bara själva läkarbesöket, lokala 

samarbetsrutiner är andra viktiga faktorer som påverkar samarbetet.  Dessa kan bestå i vem 

staffetläkaren ska prata med för att boka återbesök eller vem denne skall vända sig till gällan-

de provtagningar. Det kan, menar verksamhetschefen, vara väldigt svårt att komma in på ett 

nytt ställe och förstå hur arbetsgången är strukturerad. Det är därför viktigt att åtminstone per-

sonkemin fungerar bra. Det är möjligt att samarbetet emellan stafettläkare och ordinarie per-

sonal, fungerar i den arbetsrelaterade delen just på grund av organisationens system som inne-

fattar regler och rutiner. Samarbetet kan dock enligt verksamhetschefen tänkas brista i kom-

munikation och andra viktiga delar som fungerar bättre mellan ordinarie personal.  

”Javisst, det är klart att det är så. Personer som inte känner varandra om man har, hyfsad 

struktur så fungerar det basala arbetet ihop. De är med i arbetsgruppen, men inte i den emo-

tionella delen av arbetsgruppen” 

   /Ur intervju med verksamhetschef på vårdcentral 

Verksamhetschefen förtydligar att arbetet kan fungera tillräckligt bra utan att vederbörande 

känner varandra förutsatt att det finns en struktur som är tydlig och begriplig. Det är organisa-

tionens regler och rutiner som är orsaken till att samarbetet emellan tillfällig personal och 

ordinarie arbetsgrupp kan fungera. Hierarkin inom vården kan vara en källa till irritation. Ex-

empel på en sådan situation kan vara när någon på mellannivå kommer in och börjar styra och 

ställa samt gå på de som är underordnade i hierarkin. Detta trots att det finns regler som är 

fastställda och som omfattar alla. Att detta är ett problem håller verksamhetschefen med om. 

”Det är ett problem som faktiskt, ja det händer emellanåt, det är ett av problemen” 

   /Ur intervju med verksamhetschef på vårdcentral 

Verksamhetschefen tror att staffetläkare kan ha det lättare att bli accepterade som person på 

grund av sin höga formella status och rang i gruppen. Dock hänvisar verksamhetschefen till 

att detta endast är ett problem om personen ifråga börjar domdera och ändra på saker som är 

fastställda av regler. Det beroende av stafettläkare, som kan tänkas omfatta både anställda och 

organisationen som sådan, ser verksamhetschefen som ett problem som kräver planering från 

vederbörande chef.  

//..” det är en sak som chefen måste tänka på och planera i förväg, just det här med att vara 

tydlig. Det ställer vissa krav på den som är chef på stället, att de här personerna skall följa 

regelverket och veta vad som gäller..//” 

   /Ur intervju med verksamhetschef på vårdcentral 

Som chef menar, verksamhetschefen, gäller det att vara rättvis, tydig och ha förmågan att tän-

ka och agera långsiktigt. Verksamhetschefen menar vidare att om situationen med stafettlä-

kartjänster skulle bli det normala, och vårdcentralers läkarstyrka endast bestod av stafetter så 
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skulle arbetsgrupperna påverkas mycket negativt och i längden orsaka misstrivsel på arbets-

platserna. Grupperingar i form av ”vi” och ”dem” skulle lätta kunna uppstå där gruppen sta-

fettläkare skulle vara en grupp anonyma personer som inte riktigt skulle räknas till själva ar-

betsgruppen.  

”Om en hel yrkeskategori bara utgörs av gästarbetare, då blir det, ja det blir ganska konstigt 

i alla fall…”  

/Ur intervju med verksamhetschef på vårdcentral 

7.2 Enkätresultat 

Enkätresultaten presenteras här indelat efter de teman som använts för att skapa enkäten. Re-

sultatet visas med liggande stapeldiagram. Den procentuella fördelningen är gjord på den full-

ständiga spridningen av varje påståendevariabel. 
85

  

7.2.1  Samarbete  

Resultatet för påstående 1 visar att 94,9 % av respondenterna var positiva till hur samarbetet 

inom arbetsgruppen fungerade. 49 % instämde helt och hållet i påståendet, 43,9 % instämde 

delvis och 2 % instämde lite  

Tabell 1 Samarbete 

 

Tabell 1. Procentuell svarsfördelning på påståendet ”Samarbetet inom arbetsgruppen funge-

rar bra” bland 98 svarande.  

                                                 

85
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Detta kan jämföras med att sammanlagt 96,9 % av de som besvarade enkäten hade en positiv 

inställning till hur kommunikation, lyhördhet och samarbete fungerade.  

Tabell 2 Källor till kommunikation 

 

Tabell 2. Stolpdiagram. Procentuell svarsföredelning på frågan. ”Jag anser att vi i vår ar-

betsgrupp är lyhörda, samarbetar och kommunicerar bra” bland 98 svarande. 

Vidare visade enkätresultatet på hur känslan av att känna sig värdefull och uppskattad i ar-

betsgruppen var något som sågs mycket till relativt viktigt för av 100 % av respondenterna. 

Tabell 3 Vikten av uppskattning   

  

Tabell 3 Stolpdiagram. Procentuell svarsfördelning på påståendet ”Det är viktigt för mig att 

känna mig värdefull och uppskattad i min arbetsgrupp” bland 98 svarande.  
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Vidare ansåg 95,6 % av respondenterna att det hade mycket goda till något goda möjligheter 

att påverka i sin arbetsgrupp. 

Tabell 4 Påverkan  

 

Tabell  4. Stolpdiagram. Procentuell  svarsföredelning på påståendet ” Jag känner  att jag 

har möjlighet att påverka i min arbetsgrupp”bland 98 svarande.  

Påståendet om de anställda ansåg att det var viktigare att samarbeta och fungera i yrkesgrup-

pen än i arbetsgruppen, svarade 35, 7 % att de bägge var lika viktiga medans 44,9 % ansåg att 

yrkesgruppen var något till mycket viktigare än arbetsgruppen som helhet.  

Tabell 5 Primärgrupp och sekundärgrupp 

 

Figru 5. Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ” Det är viktigare för mig 

att jag samarbetar och fungerar med de i min yrkesgrupp än de i min arbetsgrupp” bland 98 

svarande 
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7.2.2 Kontinuitet 

Arbetslag som funnits länge och haft tid på sig att utvecklas sågs av 88 % av respondenterna 

som något positivt för när arbetslag fungerar som bäst.  

Tabell 6 Attityder till förändring  

 

Tabell 6. Stolpdiagram. Procentuell svarsfördelning på påståendet ”Jag anser att arbets-

grupper som haft tid på sig att utvecklas och funnits länge fungerar bäst” bland 98 svarande.  

92,9 % av de svarande ansåg dessutom att det är något till mycket viktigt att känna dem som 

de arbetar med för att samarbetet skall fungera optimalt.  

Tabell 7 Vikten av att känna sig trygg 

 

Tabell  7. Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Det är viktigt att jag 

känner dem jag arbetar med, då fungerar också samarbetet bäst”bland 98 svarande. 
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De två tabellerna nedan visar på attityderna till inhyrd tillfällig personal såsom stafettläkare. 

54,1% av respondenterna ansåg att tillfällig personal kunde vara ett störande moment i arbets-

gruppen, vilket kan jämföras med att 43,9 % ansåg att det fick något till mycket mer administ-

rativt arbete när stafettläkare arbetade.  

Tabell 8 Attityd till inhyrd personal 

 

Tabell  8. Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Jag anser att tillfällig 

inhyrd personal (såsom stafettläkare) kan vara ett störande moment i arbetsgruppen”bland 

98 svarande. 

Tabell 9 Attityder till konsekvenser av stafettläkare 

 

Tabell  9. Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”När stafettläkare 

arbetar får jag mycket mer adminstarativt arbete” bland 98 svarande. 
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Till detta kan tilläggas att 89 % av de som besvarat enkäten var positivt inställda till att tillfäl-

lig personal kunde tillföra ny kompetens och inspiration till arbetsgruppen. 

Tabell 10 Positiva aspekter av tillfällig personal  

 

Tabell  10. Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Jag anser att tillfällig 

personal ofta tillför ny kompetens och kan inspirera arbetsgruppen” bland 98 svarande. 

7.2.4 Integration 

Faktorer till hur en ny person integreras i arbetsgruppen sågs av totalt 86,9 % av responden-

terna består mer eller mindre i vilken kompetens och yrkeskunnande personen hade.  

Tabell 11 Integration genom yrkeskunskaper 

 

Tabell  11. Stolpdiagram. Procentuell svarsfördelning på påståendet ” För att en person skall 

komma in i arbetsgruppen på ett bra sätt anser jag att kompetens och yrkeskunnande är det 

viktigaste” bland 98 svarande. 
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Social kompetens och personkemi var andra faktorer som visade sig vara viktiga, 89,8 % av 

de som besvarat enkäten, ansåg att dessa faktorer kunde var något till mycket viktiga.  

Tabell 12 Integration i arbetsgrupp genom sociala förmågor 

 

Tabell  12. Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ” För att en person 

skall komma in i arbetsgruppen på ett bra sätt anser jag att social kompetens och personkemi 

är det viktigaste” bland 98 svarande. 
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7.2.5 Hierarki  

53, 1 % av respondenterna ansåg att stafettläkare hade det något till mycket lättare, att bli ac-

cepterade i arbetsgruppen på grund av sin höga sociala status och yrkesposition. Till detta kan 

tillräknas att 75,5 % ansåg att hierarkin inom vården och landstinget var något som kunde 

skapa irritation. 

Tabell 13 Social status som en faktor till integration  

 

Tabell  13.  Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ” Det är lättare för 

stafettläkare att bli accepterade i arbetsgruppen just för att de är läkare, har en viktig 

befattning och hög social status” bland 98 svarande. 

Tabell 14 Hierarki som irritationsmoment  

 

Tabell  14.  Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Hierarkin inom 

vården/ landstinget är något som irriterar mig” bland 98 svarande. 
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7.2.6 Ledarskap  

För att arbetsgruppen skulle fungera väl, ansåg 93,9 % av de svarande att verksamhetschefer-

na hade mycket till relativt stort ansvar för detta.  

Tabell 15 Chefens ansvar för arbetsgruppens funktioner   

 

Tabell  15.  Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Jag anser att 

verksamhetschefen har ett stort ansvar när det gäller att få arbetsgruppen att fungera” bland 

98 svarande. 

Informella chefer som kan ta kommandot och styra i arbetsgruppen, sågs av 37 % av respon-

denterna som något mer eller mindre negativt och av 62 % som något som mycket till något 

positivt. 

Tabell 16 Attityder till informella ledare  

 

Tabell  16.  Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Det är bra att det 

finns personer, förutom vår chef, i arbetsgruppen som tar kommandot och är styrande” bland 

98 svarande. 
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Demokratisk, lyhörd och beslutsfattande var egenskaper hos en chef som sågs mycket till re-

lativt positivt av 98 % av respondenterna 

Tabell 17 Egenskaper hos en bra chef 

 

Tabell  17.  Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Egenskaper hos en 

bra chef är att denne är lyhörd, demokratisk och kan fatta beslut ” bland 98 svarande 

7.2.6 Trivsel  

95,9 % av de svarande ansåg att när konfliktnivån var låg och arbetsgången flyter på uppstår 

trivsel på arbetet. 2 % var tveksamma till att det påverkade trivseln och 2 % ansåg att trivsel 

var något helt annat.  

Tabell 18 Faktorer till trivsel  

 

Tabell  18.  Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Trivsel för mig på 

arbetet är när arbetsgången flyter på bra och konfliktnivån är låg” bland 98 svarande 
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7.2.7 Stress  

Påståendet om tiden var tillräcklig för att hinna med alla arbetsuppgifter noggrant, sågs av 

57,1 % som inget till ett litet problem. 42,9 % av respondenterna ansåg dock att de hade något 

till stora problem med att hinna detta.  

Tabell 19 Tidsmässiga begränsningar inom arbetet  

 

Tabell  19.  Stolpdiagram. Procentuell  svarsfördelning på påståendet ”Jag har alltid tid att 

utföra alla mina arbetsuppgifter noggrant” bland 98 svarande.   
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8. Diskussion  

En stor andel av respondenterna var positiva till hur samarbetet, kommunikationen, lyhördhe-

ten och möjligheterna att påverka i arbetsgruppen fungerade. Detta skulle vara indikatorer på 

att arbetsgrupperna inom vården befinner sig i det som Schutz refererar till i sin FIRO- modell 

som samhörighetsfasen. Respondenterna ansåg också att det är viktigt att känna sig värdefull 

och uppskattad i arbetsgruppen. Detta kan tänkas stämma väl överens med Schutz resone-

mang att medlemmarna i samhörighetsgruppen ger stor energi till att bevara individuella rela-

tioner. Är det möjligt att, gruppen vid förändringar som exempelvis ny tillfällig personal, ram-

lar tillbaka in i tillhörighets- eller rollsökningsfasen? Schutz menar att grupper som funnits 

länge har lättare att hantera dessa typer av förändringar.
86 

Respondenterna ser positivt på ar-

betsgrupper som fått lång tid på sig att utvecklas. Attityden till hur viktigt det är att känna 

dem de arbetade med ansågs positivt av de allra flesta. Detta kan rimligtvis hänga ihop med 

det goda samarbetet som respondenterna ansåg sig ha inom gruppen. Det är rimligt att anta att 

arbetsgrupperna inom vårdcentralerna har arbetat under en längre tid tillsammans och inte 

påverkas i så stor utsträckning av sådana förändringar.
87

 

Tillfällig personal, såsom stafettläkare, sågs som ett mer eller mindre negativt inslag i arbets-

gruppen av mer än hälften av respondenterna. Detta kan tänkas bero dels på det ökade inslaget 

av administrativt arbete, som halvparten av respondenterna i någon grad ansåg sig uppleva 

och dels på grund av den möjlighet till merarbete i form av den energi som det kan tänkas ta 

att arbeta med en ny person. Eftersom den allra största delen av de tillfrågade anser att kom-

petens och social förmåga är viktiga förmågor för att en ny person skall integreras i arbets-

gruppen, är det rimligt att anta att vissa stafettläkare som har dessa förmågor skapar mindre 

störningar än de som saknar dessa. 
88

 

Ledarskapet i samhörighetsfasen skall enligt Schutz vara lyhört med en bestämd auktoritet. 

Detta stämmer väl överens med vad respondenterna ansåg vara viktiga egenskaper hos sin 

chef. Respondenterna lade även en stor del av ansvaret för arbetsgruppen funktionalitet på sin 

chef vilket indikerar att ledarskapet har fått sin legitimitet och kan fungera väl med arbets-

gruppen.
89

Frågan är dock om arbetsgrupperna inom vården ibland saknar en chef som har stor 

insyn i arbetsgruppen. Detta eftersom flertalet respondenter ansåg att informella ledare som 

kan fatta beslut och vara styrande, i relativt stor omfattning, var något positivt. Denna upp-

fattning delades även av verksamhetschefen som även menade att förmågan att tänka och pla-

nera långsiktigt var en viktig del av ledarskapet.  

Bion föreslår två typer av grupper, dels arbetsgruppen och grundantagande gruppen. Med 

anledning av att arbetsgrupper inom vårdcentralernas rollfördelning är styrd av regler och 

fastställda roller är det rimligt att anta att arbetsgrupper inom vården faller under Bions i defi-
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nition av arbetsgruppen. Vårdcentralernas arbetsgrupper anser sig ha ett mycket bra samarbe-

te, även detta stämmer väl överens med Bions definition av arbetsgrupp. Lyhördhet och 

kommunikation är andra faktorer som respondenterna anser sig besitta, därför kan det mycket 

väl vara så att dessa arbetsgrupper är, som Bion uttrycker det, nyskapande, målinriktade samt 

effektiva. Även uppfattningen om det formella ledarskapet faller väl in under Bions uppfatt-

ning om en ledare som är lyhörd och arbetar för gruppens välbefinnande.
 90

  Det som kan störa 

detta tillstånd är det faktum att en tredjedel av de tillfrågade inte ansåg sig hinna utföra sina 

arbetsuppgifter lika noga som de skulle vilja. Där kan det tänkas att effektiviteten blir ett 

hopplöst mål att leva upp till och det är rimligt att anta nyskapande tankar och mönster inte är 

av högsta prioritet. Det kan vara en av anledningarna till varför informella ledare är något 

positivt för merparten av respondenterna. Det kan tänkas att arbetsgrupperna inom vårdcentra-

lerna ibland hamnar i beroendeställning till personer som under intensivt stressiga arbetsperi-

oder får fatta beslut för arbetsgruppen samt att arbetsgruppen projicerar över de stora ansvars-

områdena till denna person.
91

 Det är även rimligt att anta att det vid dessa stressiga arbetspe-

rioder kan uppstå gånger vårdcentralerna har stor andel ny tillfällig personal vilket i sin tur, 

enligt hälften respondenterna generade relativt till mycket mer administrativt arbete.  

Arbetsgrupperna inom vårdcentralerna har enligt groupthink teorins förutsättningar, relativt 

hög risk att hamna i detta tillstånd. Stressnivån inom vårdcentralerna kan tolkas som hög, med 

bakgrund av uppgifterna om att arbetsuppgifter inte alltid hanns med. Till detta kan räknas det 

otroligt positiva åsikterna om ett fungerande samarbete inom arbetsgruppen som responden-

terna hade. Detta trots att nästan hälften av de respondenterna ansåg att det var relativt eller 

mycket viktigare att de fungerade med sin yrkesgrupp än sin arbetsgrupp. Andra kriterier för 

att groupthink skall uppstå är att organisationen är otydlig, ledarskapet svagt samt att grup-

perna är homogent sammansatta. Det är rimligt att dra paralleller till den vårdreform som det 

nya vårdvalet kommer att innebära för arbetsgrupperna. Denna reform skall enligt personal-

chefen gå av stapeln redan i januari 2010 och hur regler för system skall fungera är fortfaran-

de inte fastställt.
92

 Förutom detta kan tänkas att behovet av informella ledare kommer av att 

ledarskapet hos verksamhetscheferna ibland kan vara svagt. Det kan i sin tur bero på den ar-

betsbelastning och stora ansvarsområde som de förfogar över. Homogent sammansatta grup-

per kan främst tänkas finnas i de yrkeskategoriska arbetsgrupper som finns inom vårdcentra-

lerna. Detta som bakgrund är det möjligt att anta att arbetsgrupperna inom vården ibland går i 

regression och får svårare att fatta rationella beslut. Dock skall det tilläggas att de inom ar-

betsgrupperna generellt verkar ha en stark önskan att skapa enighet i gruppen. 
93

 

Det finns rimligtvis inom arbetsgrupperna på vårdcentralerna två typer av formella grupper. 

Dels arbetsgruppen som består av alla yrkeskategorier som skall samarbeta tillsammans och 

dels av yrkesgrupperna som består uteslutande av endast en kategori arbetstagare. Informella 

grupperna kan tänkas bestå av personer med god personkemi samt liknande intressen eller 

arbete. Det är rimligt att anta att trivsel på arbetsplatsen i första hand skapas i de yrkeskatego-
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riska arbetsgrupperna samt i de informella grupperna eftersom nästan hälften av responden-

terna ansåg att yrkesgruppen mer eller mindre var den viktigaste gruppen för samarbete.
94

 

Den hierarkiska kontext som vårdcentralerna kan sägas befinna sig i är ett störande moment 

för flertalet tillfrågade. De strukturella ojämlikheterna inom vårdcentralerna kan jämföras med 

Giddens beskrivning av social stratifikation Hälften av respondenterna ansåg att det är lättare 

för stafettläkare att komma in i arbetsgrupperna på grund av de är läkare. Detta kan i sin tur 

vara en orsak till att de ordinarie arbetsgrupperna har lättare att ta in och acceptera stafettläka-

re som medlem i arbetsgruppen. Denna misstanke bekräftas delvis genom verksamhetschefens 

uppfattning om att personer med formellt högre status har det lättare att bli accepterade i ar-

betsgruppen. Hälften av respondenterna ansåg dock att tillfällig personal såsom stafettläkare 

var ett relativt till mycket störande moment för arbetsgruppen. Detta kan ha att göra med den 

sociala stratifikation som finns på vårdcentralerna i form av högutbildade och välbetalda läka-

re och jämförelsevis lågutbildad, ofta kvinnlig och lågavlönad vårdpersonal. Det är med bak-

grund av detta således rimligt att anta att läkare som har högre social status än annan vårdper-

sonal på ett enklare sätt kan integreras i arbetsgruppen. 
95

 

De formella rollerna inom vårdcentralerna är enligt personalchefen, tydligt faststämda genom 

rutiner och regelverk inom organisationen. De arbetsgrupper som finns på vårdcentralerna är 

uppgiftsorienterade efter utbildning och befattning. Enligt Katz och Kahn är organisationen 

ett system för att upprätthålla dessa roller. Inom hierarkiska organisationer menar de att i den 

undre delen av hierarkin finns endast rollmottagare. Detta skulle kunna vara en av orsakerna 

till varför den hierarkiska ordningen inom vårdcentralerna och landstinget upplevs av flertalet 

respondenter, som en faktor till irritation. 
96

 

Det är även rimligt att anta att läkare som står högre upp i den hierarkiska kontexten ibland 

kan skapa irritationer bland de andra i arbetsgruppen, eftersom de erhåller en högre social 

status än dem själva. Enligt Katz och Kahn kan systemen påverkas av de yttre faktorerna som 

exempelvis den höga sociala status som läkare får av samhället. I takt med att läkarbristen i 

Sverige ökar kan läkarna höja denna status ytterligare och göra systemen enormt beroende av 

dem. Det är tänkbart att anta att irritationen mot hierarkin inom vården inte bara omfattar den 

höga sociala statusen som stafettläkare får utan själva systemet som möjliggör detta beroende. 
97

 

Att samarbetet inom arbetsgruppen inte verkar påverkas speciellt mycket av stafettläkare kan 

ha att göra med att arbetsgrupperna inte ser stafettläkare som en del av arbetsgruppen utan 

snarare som en del av systemet. Det är skäligt att anta att arbetsgrupperna väljer att acceptera 

det faktum att även de som en del av samma system, är beroende av dessa stafettjänster. Det 

är möjligt att stafettläkare som inte är på en och samma arbetsplats under en längre tid lättare 

ses som icke medlemmar i arbetsgrupp. Stafettläkare som är återkommande på vårdcentraler 
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kan tänkas, som flertalet respondenterna förtydligade, ses som en resurs till kunskap och in-

spiration till arbetsgruppen. Detta är något som förtydligades av personalchefen för primär-

vården. Denne menade att den informella rollen som medlem i arbetsgruppen inte fanns för 

stafettläkare. Den formella rollen som stafettläkaren har på vårdcentralen är tydlig. Dock kan 

den informella delen av rollen rimligtvis utgöras av den sociala kompetens som denne person 

innehar. 
98

 Det är rimligt att godta att en stafettläkare, som både har hög social kompetens och 

yrkeskunnande, har lättare att bli en del i arbetsgruppen än en läkare som endast besitter kun-

skap och yrkeskunnande. Social kompetens och yrkeskunnande hade enligt respondenterna 

båda mycket stor betydelse för hur väl en person kan integreras i gruppen. Den formella rol-

len, som läkare i arbetsgruppen, torde vara lätt för en stafettläkare att ikläda sig eftersom för-

väntningarna på denne inte är något annat än att hon eller han skall göra sitt jobb. 
99

 

Den som blir intressant här är snarare hur det sociala trycket, för hur en stafettläkare bör upp-

träda, uttrycker sig. Hälften av respondenterna ansåg relativt till hög grad att stafettläkare 

hade lättare att bli accepterade på grund av sin sociala status och yrkesposition. Det är eventu-

ellt så att arbetsgruppen bemöter en person som arbetar som stafettläkare med högre tolerans-

nivå i fråga om hur denne bör uppträda socialt.
100

 Rimligtvis torde en läkare som väljer att 

inte interagera med de andra i arbetsgruppen här återigen inte ses av de övriga arbetstagarna 

som en medlem utan en åtskild del. Detta i jämförelse med en stafettläkare som är socialt till-

mötesgående, denne bör mest sannolikt bli accepterad som medlem snabbt i arbetsgruppen. 

Det är tänkbart att den sociala förmågan hos stafettläkare också påverkar samarbetet inom 

arbetsgruppen. Det är troligt att stafettläkarna på vårdcentralerna i Luleå har stor social för-

måga och därför fungerar också samarbetet inom arbetsgrupperna bra, alternativt fungerar inte 

stafettläkare väl socialt och det är då möjligt att anta att de heller inte ses som en del av ar-

betsgruppen. Detta gör rimligtvis att samarbetet inte heller påverkas i stor utsträckning, inte 

heller trivsel, informella rollfunktioner eller gruppen som helhet borde påverkas i någon större 

omfattning. 
101

 

Eftersom samarbetet i arbetsgrupperna inom vårdcentralerna, enligt respondenterna, är väl-

fungerande är det rimligt att anta att arbetstagarna har en tydlig identitet i sitt arbete.  Samtliga 

respondenter ansåg att det var viktigt att känna sig viktig och uppskattad. För att åstadkomma 

denna känsla torde respondenterna också göra sitt yttersta för att visa upp detta för övriga i 

arbetsgruppen. Detta gör att förtroendet bland arbetsgruppens medlemmar inom vårdcentra-

lerna borde vara relativt högt. Respondenterna ansåg även att lyhördhet var något som fanns 

bland arbetsgrupperna. Lyhördheten får här representera förmågan att se till gruppen som en 

målinriktad helhet och att kunna bortse från en del av sin egen personliga självständighet, till 

förmån för gruppen. Arbetsgruppsmedlemmarna som besvarade enkäten ansåg att de i hög 

grad kunde påverka sin arbetsgrupp. Detta kan sägas vara en del av den välutvecklade kom-

munikationen som finns inom arbetsgrupperna. Alla dessa delar utgör premisser som bör vara 

uppfyllda för att en arbetsgrupp skall fungera effektivt. Sannolikt har vårdcentralerna effektivt 
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fungerande arbetsgrupper. Dock kan hierarkin inom arbetsgrupperna sätta käppar i hjulet för 

effektiviteten eftersom statusen hos de olika yrkesgrupperna varierar. Detta kan göra att ar-

betsgruppsmedlemmarna lyssnar mer när en person med högre status uttrycker en åsikt och 

gör att ”vi” känslan kan minska. Vidare är det sannolikt att atmosfären på vårdcentralerna är 

allt annat än lugn. En tredjedel av respondenterna hade svårt att hinna med sina arbetsuppgif-

ter i den utsträckning som de själva önskade.  Med detta som bakgrund är det sannolikt att de 

inte heller har tid att förebygga och behandla störningsmoment. 
102

 

Förändringar i arbetsgruppen, såsom en ny stafettläkare, upplevdes av hälften av responden-

terna som ett mer eller mindre störningsmoment. Det är möjligt att arbetsgrupperna upplever 

att fenomenet stör arbetsgången och flytet i arbetet. Detta kan vara en av faktorerna som på-

verkar trivseln på arbetsplatsen. 
103

 Det är även sannolikt att tillvägagångssättet som lands-

tingen möter problemet med läkarbristen på, är den egentliga orsaken till att sådana typer av 

förändringar upplevs som irriterande. Det kan tänkas att landstingets medlemmar inte känner 

att de kan påverka lösningen av detta problem och förblir därför tysta och känner maktlöshet 

inför problemet. Möjligtvis kan ett sätt att hantera problemen vara att förneka att dessa finns 

och arbetsgruppen upplever sig själva som mycket stabila. Problemet förblir ignorerat, som 

om det inte existerade eller påverkade gruppen. Detta är även det, ett tecken på att arbetsgrup-

perna möjligtvis skulle kunna befinna sig i en groupthink situation. 
104

 

Arbetsgrupper som funnits länge och vikten av att känna sina arbetskamrater, var enligt re-

spondenterna viktigt för att arbetsgruppen skulle fungera optimalt. Det administrativa arbetet 

ökade mer eller mindre när stafettläkare arbetade, enligt hälften av respondenterna. Samarbe-

tet och kommunikationen fungerade fortfarande väl enligt de allra flesta. Detta medan en tred-

jedel av dem inte ansåg att de hann med att utföra sina arbetsuppgifter så noggrant som de 

skulle önska. Det är möjligt att det finns normer inom arbetsgrupperna som gör att det inte är 

socialt accepterat att säga att samarbetet inte fungerar eftersom det inte motsvarar de normer 

som finns i gruppen. Ett sätt att säga att samarbetet inte fungerar skulle möjligtvis kunna vara 

att se på uppgifterna av respondenter som pekar på att de har svårt att hinna med alla delar av 

sitt arbete. Om detta beror på det extra administrativa arbetet som stafettläkarna genererar är 

svårt att svara på, dock kan det tänkas vara ett sätt att hantera problemet. 
105

 

Samarbetet ses, som tidigare nämnts, mycket positivt av en övervägande del av respondenter-

na. Detta hänger troligtvis samman med den uppfattning om vikten av att känna dem som man 

arbetar med och därtill även möjligheten till påverkan och att kunna kommunicera inom ar-

betsgruppen. Samarbetet för arbetsgrupperna inom vården beror rimligtvis på de relationer 

som de har till varandra som resulterar i verkningsfulla handlingar. För att ett samarbete skall 

fungera bra bör varje enskild person agera för de allmänna intressena, med andra ord det som 

är det bästa för arbetsgruppen. Det som kan tänkas vara ett problem för vårdcentralerna är att 

45 % av de tillfrågade ansåg i någon grad att samarbetet i yrkesgruppen var viktigare än sam-
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arbetet i arbetsgruppen. Det som talar för ett gott samarbete, är att det inom arbetsgrupperna, 

finns en gemensam uppfattning om vilka uppgifter som skall lösas.  Detta bestäms genom 

organisationens fasta regler och rutiner. De flesta av respondenterna var av den uppfattningen 

att de kunde påverka i arbetsgruppen. Detta är också indikatorer på att samarbetet verkligen 

fungerar. En annan viktig del för att stärka tanken om samarbetet, var att stafettläkare av 

många ansågs kunna tillföra kompetens och inspiration. Även sådana faktorer tyder på att 

gruppen ser detta som en chans snarare än ett hot till att gruppens egen kompetens kan bli 

bättre. Sammantaget kan sägas att arbetsgrupperna inom vården mest troligt är formade av 

subjektrelationer.
106

 

Vårdcentralerna är en del av den hierarkiskt uppbyggda organisationen landstinget och för-

grenar sig i olika divisioner. Vårdcentralerna ligger under division primärvården som i toppen 

har en divisionschef med underlydande positioner som bland annat består av chefsläkare, re-

gionchef och slutligen vårdcentralerna. Vårdcentralerna har i sin tur chefer som består av 

verksamhetschefer och enhetschefer. Det är rimligt att anta att primärvårdens vårdcentraler 

fungerar lika hierarkiskt som de är uppbyggda.
107

 Detta är ett störningsmoment för arbets-

gruppen om personer med hög formell status utnyttjar sin ställning för att kunna utöva makt 

över sina arbetskamrater.  Dock finns det anledning och goda skäl till varför vissa utvalda 

medarbetare har getts större möjlighet till inflytande. 
108

 Chefskapet inom vården behövs dels 

för att upprätthålla regler och rutiner och dels för att kunna hjälpa arbetsgrupperna att fungera 

effektivt. Till dessa kan enhetscheferna samt verksamhetscheferna räknas. Vidare präglas 

vårdcentralerna av en specificering i arbetsfördelningen, där uppgifterna är fördelade och fast-

ställda genom klara tjänstepositioner.
109

 Detta förtydligas av personalchefen som menade att 

de anställda inom primärvården arbetar väldigt självständigt. Detta är även något som denne 

menar konstituerar en trygg arbetsplats. 

Vidare kan det tänkas att Goffmans teori om ”dual evolvement” kan stämma relativt väl över-

ens med hur anställda på vårdcentraler handlar på uppdrag av sin organisation. För att arbetet 

på en vårdcentral skall kunna fortlöpa krävs rimligtvis att de anställda utför sina arbetsuppgif-

ter. Om de anställda har stort engagemang och hjärta i sitt utförande är svårt att svara på. Det 

är rimligt att anta att människorna inom vårdcentralerna verkar i sitt arbete för organisationen 

och gör detta så helhjärtat de hinner. Personer inom vården kan möjligtvis tänkas vara mer 

engagerade i sitt arbete eftersom de arbetar med människor som behöver omvårdnad. Det kan 

det tänkas att det personliga i handlingen och själva handlingen baseras på vilken typ av per-

son som utför denna. ”Dual evolvement” kan i sin tur sannolikt påverkas av vilken arbetsbe-

lastning som är aktuell samt vilken social förmåga personen i fråga innehar. 
110

 

Ledarskapet inom vårdcentralerna kan jämföras med vad Lennerlöf avser med styrande plane-

ring. Detta med tanke på att ledarskapet verkar präglas av att regler efterföljs, arbetsfördel-
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ningen fungerar effektivt. Vidare är det möjligt att dra paralleller mellan Lennerlöfs demokra-

tiska och situationsanpassade ledarskap och ledarskapet inom vårdcentralerna. Ledarskapet 

inom vårdcentralerna baseras till stor del av det samspel som finns mellan de olika yrkeskate-

gorierna. Ledare/ chefer som arbetar på vårdcentralerna bör, enligt respondenterna vara; ly-

hörda, stöttande, planerande och beslutsförande. Ledarskapet kan ses som situationsanpassat 

eftersom arbetet inom vården rimligtvis betyder att inte en dag är den andre lik och de pro-

blem som kan uppstå kan vara av mycket skiftande karaktär. 
111

 

9. Studiens slutsatser  

Slutsatsen i denna studie är att stafettläkare mest troligt inte är en del av arbetsgruppen. Om 

de är en del av arbetsgruppen beror detta sannolikt på att de under en längre tid funnits på 

samma arbetsplats samt haft en social förmåga till informell interaktion. Att stafettläkare allt 

som oftast inte blir en del av arbetsgruppen gör att gruppen inte heller påverkas i sitt samarbe-

te i större utsträckning. Hur detta påverkar samarbetet mellan arbetsgruppen och stafettläkarna 

är en fråga som kan tänkas vara löst genom att organisationsystemet är styrt och att samarbete 

inte nödvändigtvis behöver fungera väl för att själva arbetsuppgifterna skall kunna utföras.  

Stafettläkaren finns på sin arbetsplats endast i det syfte att utföra sina arbetsuppgifter. Denne 

är ingen del i det faktiska samarbetet som finns i arbetsgruppen. Enligt respondenterna utgjor-

des samarbetet av god kommunikation, samarbete, lyhördhet, påverkan, inarbetade grupper, 

kamratskap samt socialt samspel. Min slutsats är att stafettläkare mest troligt ses som en del 

av ett system som finns till för att kunna upprätthålla vårdgarantin samt det dagliga arbetet 

men inte som en del i ett arbetslag som utgörs både arbetsbaserade- och emotionella relatio-

ner.   

Vidare är en av studiens slutsatser att arbetsgrupperna inom vårdcentralerna i Luleå anser att 

samarbetet fungerar väl. Vad som kan inräknas i detta samarbete torde vara kommunikation, 

fortlöpande kontinuitet, regler, rutiner och den sociala förmåga som finns inom arbetsgrup-

perna. Det som inte kan inräknas i detta samarbete är följaktligen det förhållande som finns 

mellan ordinarie personalgrupp och stafettläkare. Samarbetet grundas som tidigare nämnts, till 

största utsträckning av systemets regler och rutiner.  

 

Stafettläkare upplevs dels som en positiv företeelse som kan öka kompetensen och inspirera 

arbetsgrupperna och dels en orsak till merarbete. Merarbete består främst av de administrativa 

arbetsuppgifternas växande omfattning men också som ett störningsmoment för arbetsgruppen 

som helhet.  Det är tänkbart att godta att det beroende som landstinget har av stafettläkare 

påverkar de människorna som arbetar inom organisationen. Beroendet kommer av att stafett-

läkarna behövs för att vårdcentralerna skall kunna fungera. Detta behöver dock inte vara nå-

gon optimal lösning för ett fungerande arbetslag.  
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Arbetsgrupperna verkar ha en relativt positiv syn på sig själva. Vilket kommer till uttryck i 

det goda samarbetet, möjligheten till påverkan samt de bestämda uppfattningar som verkar 

finnas om hur en bra arbetsgrupp är sammansatt. Det verkar finnas tämligen bestämda upp-

fattningar om vilka egenskaper en person bör inneha för att kunna passa in och fungera i ar-

betsgruppen.  

 

Synen på stafettläkare från personalchefens sida ses som en nödvändig produktionsenhet för 

att vårdcentralerna skall kunna fungera. Begreppet produktionsenhet kan tänkas vara kyligt, 

graden av kylighet beror på den kontinuitet en stafettläkare har på samma vårdcentral samt 

vilken grad av social kompetens personen i fråga har. Stafettläkaren ses inte som en del av 

arbetsgruppen av personalchefen, snarare som en person som endast är anställd för att utföra 

sina arbetsuppgifter.  

 

Andra aspekter av stafettläkartjänsterna är att de genererar höga kostnader för själva tjänsten 

och kostnader av extra förarbeten, efterarbeten samt påverkar vårdkvaliteten. Konsekvenserna 

av behovet av stafettläkare blir att arbetsgrupperna påverkas negativt eftersom kontinuiteten i 

arbetsgruppen påverkas. Personalchefen ser trygghet som A och O för att en arbetsplats skall 

fungera, att anställda är införstådda med de regler och rutiner som gäller samt har en välfun-

gerande relation till sin chef. 

 

Verksamhetschefens syn på stafettläkare är att de är en del av den basala delen av arbetsgrup-

pen men inte en del av den emotionella arbetsgruppen. Att det arbetsmässiga samarbetet fun-

gerar beror dels på att organisationens regler och rutiner efterföljs och dels på hur väl ledar-

skapet kan fullfölja uppgifter som planering, kommunikation och tydlighet. Stafettläkare som 

funnits under en längre tid på arbetsplatsen kan dock många gånger ses som medlemmar i 

båda delarna av arbetsgruppen.  

10. Kritik samt begränsningar av studien 

Tiden för denna studie utgjorde den absolut största begränsningen. Det kan tänkas att enkäter-

na som skickades ut hade behövt vara tillgängliga under en längre tid än en arbetsvecka. Detta 

eftersom jag fick intrycket av att arbetstagare inom primärvården inte har tid att fylla i enkä-

ter. Det är även möjligt att studien skulle behöva omfatta varje yrkeskategori för sig med tan-

ke på att dessa skulle påverkas olika mycket av fenomenet stafettläkare.  

För att kunna säga exakt hur arbetsgrupper inom vården påverkas av stafettläkartjänster, tror 

jag att en längre deltagande observation hade varit den absolut bästa undersökningsmetoden. 

Detta hade gjort att jag under en längre tid kunnat observera den faktiska arbetsgången på ett 

mer realistiskt sätt. Jag är inte säker på att slutsatserna som kommit fram under den här studi-

en hade blivit de samma. 

Vidare kan validitetsnivån blivit lägre på grund av enkätens frågeformuleringar som gav en 

ungefärlig position för hur respondenternas attityder låg. Enkätfrågorna innehöll heller ingen 

efterfrågan av ålder, yrkesgrupp eller kön. Detta kan ha varit avgörande variabler, som möj-
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ligtvis kunnat ge andra svar än de som framkommit i min studie. Det hade även varit intres-

sant att jämföra attityderna med dessa oberoende variablerna. Det är möjligt att de påståenden 

som ställdes i enkäten inte var helt rätta för att kunna mäta arbetsgruppernas påverkan av sta-

fettläkare.  

Reliabilitetsnivån kan ha tagit skada av att så få intervjupersoner fanns till pilotstudien i form 

av att alla yrkeskategorier inom primärvården. Det är troligt de olika yrkeskategorierna har 

olika uppfattning om sin arbetssituation. Vissa av frågorna kan ha varit negativt eller positivt 

vinklade, vilket kan ha gjort att respondenterna i enkäten blivit något vilseledda att svara posi-

tivt eller negativt. Vidare är det möjligt att svarsalternativen inte var nog specificerade och att 

respondenterna kan ha svarat mer positivt eller mer negativt än vad de själva avsett.  

Valet av litteratur kan diskuteras. Vården är en unik arbetsplats som kan vara svår att jämföra 

med andra typer av organisationer. Dels är det en politisk organisation, regelmässigt statligt 

uppbyggd och dels är det en arbetsplats som till största del domineras av kvinnor i de lägre 

betalda jobben och med männen som högre lönetagare. Det är möjligt att genusaspekten borde 

fått utgöra grundstommen för denna studie, då jag inte är säker på att jag fått samma svar på 

en manligt dominerad arbetsplats. Det är möjligt att studien borde haft fokus på endast en 

yrkeskategori inom vårdcentralerna, eftersom det är möjligt att mina slutsatser är för generali-

serande för att kunna sägas gälla för alla yrkeskategorier.  

10.1 Fortsatt forskning 

Denna studie skulle kunna göras om med genusaspekten som förutsättning, teoretiska ut-

gångspunkter hade kunnat vara genuskontraktet, jämställdhet samt social stratifikation.  

Andra sidor som möjligtvis vore intressant att titta på är huruvida hierarkin inom vården är ett 

måste för att arbetet skall kunna fortlöpa smidigt eller om det skulle kunna finnas andra ar-

betssätt för vården att arbeta på.  

En annan aspekt som är relevant för detta område är vårdaspekten. Därav hade patienternas 

upplevelse av stafettläkare kunnat lyftas fram. Utgångspunkter för en sådan studie hade för-

slagsvis kunnat vara rationaliseringsteorier.  

Ytterligare en aspekt av detta fenomen vore att undersöka varför och vilka läkare som väljer 

att arbeta som stafettläkare. En teoretisk utgångspunkt skulle kunna vara alienationsteori, so-

cial stratifikation eller möjligtvis rationaliserings teorier.   
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Bilaga 1  

Intervjumall verksamhetschef  

 

1. Antal år inom vården? 

2. Antal år i din roll som verksamhetschef? 

3. Hur många är anställda på den här vårdcentralen? 

4. Hur många läkare/respektive annan vårdpersonal är tillsvidare anställd? 

5. Hur trivs du som chef? 

6. Vilka är fördelarna resp./ nackdelarna? 

7. Vad är svårast med att vara chef? 

 

1. Hur många arbetsgrupper finns/ hur många är det i varje grupp? 

2. Hur fungerar arbetsgrupperna på vårdcentralen? 

3. Vilka problem är vanliga inom arbetsgrupperna? 

4. Vad tror du det beror på? 

5. Anser du att du har stor eller liten möjlighet att uppfatta problem som uppstår? 

6. Kan du se problematik för arbetsgrupperna med att man inom primärvården använder 

stafettläkare? 

7. Om Ja vilka? 

8. Anser du att det tar tid för en grupp att skapa ett välfungerande samarbete? 

9. Vilka faktorer anser du spelar in för att ett samarbete skall fungera, vad är viktigt? 

10.  Hur tror du att personalgrupperna löser samarbetsfrågan när nya stafettläkare ofta 

kommer in i arbetsgruppen? 

11. Har du upplevt att arbetsgrupperna själva upplever detta som ett problem? 

12. Anser du själv att det är viktigt att känna sig trygg på sin arbetsplats i fråga om vem 

man ska arbeta med, hur arbetet är fördelat osv.? 

 

13. Hur skulle du definiera trivsel i fråga om en arbetsplats? 

14. Om du fick förändra något i arbetsgrupperna vad skulle det vara? 
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Bilaga 2 

Intervjumall personalchef 

1. Antal år inom vården? 

2. Antal år i din roll som personalchef? 

3. Hur många är ordinarie anställda på det inom primärvården? 

4. Hur trivs du som chef? 

5. Vad är svårast med att vara chef? 

6. Kan du beskriva bakgrunden till varför primärvården är beroende av stafettläkartjäns-

ter?  

7. Hur många tjänster fylls upp av stafettläkare? 

 

8. Kan du se problematik för arbetsgrupperna med att man inom primärvården använder 

stafettläkare? 

9. Hur ser organisationen på arbetsgruppen? Anser ni att det tar tid för en grupp att skapa 

ett välfungerande samarbete? 

10. Vilka faktorer anser ni spelar in för att ett samarbete skall fungera, vad är viktigt? 

11.  Hur tror ni att personalgrupperna löser samarbetsfrågan när nya stafettläkare ofta 

kommer in i arbetsgruppen? 

12. Anser du själv att det är viktigt att känna sig trygg på sin arbetsplats i fråga om vem 

man ska arbeta med, hur arbetet är fördelat osv.? 

13. Frågor från anställda i arbetsgrupp inom primärvården: 

14. Hur arbetar ni med att få lönerna mer jämställda? 

15. Kommer ni att försöka behålla de ordinarie arbetsgrupperna som är idag? Om inte vad 

händer med primärvårdsenheterna i slutändan? 

16. Kommer ni att ersätta de tjänster som blir öppna vid pensioner? Om inte, hur löser ni 

den frågan? 

 

17. Hur skulle du definiera trivsel i fråga om en arbetsplats? 
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Bilaga 3 

Intervjumall personal 

 

1. Ålder 

2. Utbildning? 

3. Antal år inom vården? 

4. Antal år på den här vårdcentralen? 

 

5. Hur skulle en optimal arbetsgrupp på den här arbetsplatsen se ut, ifråga om samman-

sättning i gruppen, samverkan, samarbete och effektivitet? 

6. Vad kan störa arbetsklimatet/ arbetsgruppen? 

7. Vilken är den viktigaste egenskapen hos en person i arbetsgrupp? 

8. Tror du att en grupp måste få tid på sig för att fungera optimalt? I fråga om informell 

rollfördelning, konflikthantering osv? 

9. Hur skulle du beskriva er arbetsgrupps sammansättning? 

10. Finns det gånger när du upplever att du får en större arbetsbelastning/ arbetsområde än 

vad som är vanligt?  

 

11. Tror du att det är svårt att komma in och bli en del av arbetsgrupper inom primärvår-

den som bemanningsföretagsanställda?  

12. Hur ser du på stafettläkare som förekomst?  

13. Hur tycker du stafettläkare bemöts på arbetsplatsen? 

 

 

14. Hur viktigt är det för dig att du känner dem som du arbetar med? 

15. Om ja, vad tror det beror på? 

16. Om du fick ändra på något i arbetsgruppen? 

17. Finns det något annat som du vill tillägga? 
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Bilaga 4 

Enkätfrågor  

Arbetar du inom primärvården? Då behöver jag Din hjälp!  

Jag heter Jenny Frank och skriver just nu min C- uppsats i sociologi. Studien behandlar ar-

betsgrupper inom vårdcentraler. Om Du vill hjälpa mig så fyller Du i enkäten som består av 

19 frågor genom att ringa in det som Du anser stämmer bäst överens med Din uppfattning. 

Gör detta med en bläckpenna, lämna sedan enkäten i papplådan märkt enkätsvar. Enkäterna 

kommer att finnas på Din arbetsplats i 1 arbetsvecka från angivet datum, så om Du inte har tid 

nu så ta Dig gärna tid lite senare… 

Med arbetsgrupp avses i denna enkät de personer som arbetar tillsammans utan att för den 

skull vara ur samma yrkesgrupp.  

1. Samarbetet mellan oss i arbetsgruppen fungerar bra. 

Instämmer 

helt och hål-

let  

Instämmer 

delvis  

Instämmer 

lite grann. 

Ibland inte Oftast inte Nej, inte alls 

 

2. Det är viktigt för mig att känna mig värdefull och uppskattad i min arbetsgrupp. 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt  Oftast inte Nej, inte alls 

 

3. Jag har alltid tid att utföra alla mina arbetsuppgifter noggrant. 

Instämmer 

helt och hål-

let   

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tidvis inte Nej, inte så 

noga som jag 

skulle vilja 

Nej jag hin-

ner aldrig. 
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4. Jag anser att vi i min arbetsgrupp är lyhörda, kommunicerar och samarbetar bra. 

Instämmer 

helt och hål-

let  

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Nej, oftast 

inte 

Nej, absolut 

inte.  

 

5. Jag anser att tillfälligt inhyrd personal (såsom stafettläkare) kan vara ett störande mo-

ment i arbetsgruppen och skapar merarbete.  

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Ytterst tvek-

samt 

Nej, jag ser 

inga negativa 

sidor av det-

ta. 

 

6. När stafettläkare arbetar får jag mycket mera administrativt arbete. 

 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Ytterst tvek-

samt 

Nej, det är 

lika mycket 

hela tiden 

 

7. Jag tycker att arbetslag som haft tid på sig att utvecklas och funnits länge fungerar 

bäst. 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Nej, det tycker 

jag inte.  

Nej, ar-

betslag 

bör för-

ändras 

ofta 

 

8. Det är viktigt för mig att känna dem jag arbetar med då fungerar också samarbetet 

bäst. 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Nej, inte så 

viktigt 

Nej inte vik-

tigt alls 
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9. För att en person skall kunna komma in i arbetsgruppen på ett bra sätt anser jag att 

kompetens och yrkeskunnande är det viktigaste. 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Ibland  Tveksamt Inte viktigt 

alls 

 

10. Jag anser att tillfällig personal ofta tillför ny kompetens och inspirerar arbetsgruppen. 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Ibland Oftast inte Så är det 

aldrig 

 

11. För att en person skall kunna komma in i arbetsgruppen på ett bra sätt anser jag att so-

cial kompetens och personkemi är det viktigaste. 

 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis  

Instämmer 

lite grann 

Ibland  Tveksamt  Inte viktigt 

alls  

 

 

12. Hierarkin inom vården/ landstinget är något som irriterar mig 

Instämmer 

helt och hål-

let  

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Ibland Tveksamt Inte alls 

 

13. Jag anser att verksamhetschefen har ett stort ansvar när det gäller att få arbetsgruppen 

att fungera. 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Det tycker 

jag inte att 

man kan säga 

Nej, så är det 

inte. 

 

 

14. Det är lättare för stafettläkare att bli accepterade i arbetsgruppen just för att de är läka-

re, har en viktig befattning och hög social status. 

 

Absolut, så 

är det 

Det kan nog 

vara så 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Så tror jag 

inte att det är  

Absolut inte, 

alla har sam-

ma förutsätt-

ningar 
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15. Egenskaperna hos en bra chef är att denne är lyhörd, demokratiskt och kan fatta beslut 

 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt, 

ibland kan 

det vara så. 

Nej, det finns 

andra egen-

skaper som 

är viktigare. 

Nej, en bra 

chef är något 

helt annat. 

 

 

16. Trivsel för mig på arbetet är när arbetsgången flyter på bra och konfliktnivån är låg 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis  

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Det tycker 

jag inte är 

riktigt rätt 

definition 

Trivsel är 

något helt 

annat. 

 

17. Jag känner att jag har möjlighet att påverka i min arbetsgrupp 

Instämmer 

helt och hål-

let. 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt Inte ofta Aldrig. 

 

18. Det är bra att det finns personer, förutom vår chef, i arbetsgruppen som tar komman-

dot och är styrande.  

 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt  Mindre bra Inte bra alls 

 

 

 

19. Det är viktigare för mig att jag samarbetar och fungerar med de som är i min egen yr-

kesgrupp än de som ingår i arbetsgruppen.  

 

Instämmer 

helt och hål-

let 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

lite grann 

Tveksamt  Bägge är lika 

viktiga. 

Arbetsgruppen 

som helhet är 

viktigast.  

 

 

Tusen tack för er medverkan! 
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Bilaga 5 

Frekvenstabeller   

Sam arbete t me llan oss  i arbe tsgruppen fungerar bra

48 49,0 49,0 49,0

43 43,9 43,9 92,9

2 2,0 2,0 94,9

5 5,1 5,1 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Ibland inte

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Det är vik tigt för m ig att känna mig värdefull och uppskattad i m in arbetsgrupp

60 61,2 61,2 61,2

35 35,7 35,7 96,9

3 3,1 3,1 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Jag har alltid tid att utföra min arbetsuppgifter  noggrant

4 4,1 4,1 4,1

40 40,8 40,8 44,9

12 12,2 12,2 57,1

25 25,5 25,5 82,7

13 13,3 13,3 95,9

3 3,1 3,1 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Tidv is inte

Nej, inte så noga som

jag skulle vilja

Nej, jag hinner aldrig

ej svar

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Jag anser  att vi i m in arbe tsgrupp är lyhörda, kom municerar och samarbetar  bra

32 32,7 32,7 32,7

57 58,2 58,2 90,8

6 6,1 6,1 96,9

2 2,0 2,0 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Tveksamt

Nej, absolut inte

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Jag anser  att tillfällig inhyrd personal (såsom s tafe ttläkare) kan vara e tt störande mom ent i

ar be tsgruppen

11 11,2 11,2 11,2

23 23,5 23,5 34,7

19 19,4 19,4 54,1

14 14,3 14,3 68,4

7 7,1 7,1 75,5

16 16,3 16,3 91,8

8 8,2 8,2 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Tveksamt

Ytterst tveksamt

Nej, jag ser inga negativa

sidor av detta

Ej svar

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

När stafetläkar e arbe tar får jag m ycket mer adminstrativt arbe te

8 8,2 8,2 8,2

23 23,5 23,5 31,6

12 12,2 12,2 43,9

12 12,2 12,2 56,1

11 11,2 11,2 67,3

18 18,4 18,4 85,7

14 14,3 14,3 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Tveksamt

Ytterst tveksamt

Nej, det är lika mycket

hela tiden

Ej svar

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Jag tycker att arbetslag som har haft tid på s ig att utvecklas  och funnits  en längre  tid

funger ar bäst

17 17,3 17,3 17,3

47 48,0 48,0 65,3

23 23,5 23,5 88,8

3 3,1 3,1 91,8

7 7,1 7,1 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Tveksamt

Nej, det tycker jag inte

Nej, arbetslag bör

förändras of ta

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Det är vik tigt för m ig att jag känner dem  jag arbetar med, då fungerar  också samarbete t

bäst

29 29,6 29,6 29,6

41 41,8 41,8 71,4

21 21,4 21,4 92,9

4 4,1 4,1 96,9

2 2,0 2,0 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Tveksamt

Nej, inte så viktigt

Inte viktigt alls

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

För att en person skall kunna kom ma in i arbe tsgruppen på e tt bra sätt anser jag att

kom petens  och yrkeskunnande  är vik tigas t

16 16,3 16,3 16,3

49 50,0 50,0 66,3

20 20,4 20,4 86,7

7 7,1 7,1 93,9

5 5,1 5,1 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Ibland

Tveksamt

Inte viktigt alls

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Jag anser  att tillfällig personal ofta tillför ny kompetens och kan inspire ra ar be tsgruppen

20 20,4 20,4 20,4

55 56,1 56,1 76,5

13 13,3 13,3 89,8

9 9,2 9,2 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Ibland

Oftast inte

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

För att en person skall kunna kom ma in i arbe tsgruppen på e tt bra sätt anser jag att social

kom petens  och personkem i är de t viktigaste

17 17,3 17,3 17,3

48 49,0 49,0 66,3

23 23,5 23,5 89,8

5 5,1 5,1 94,9

4 4,1 4,1 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Ibland

Tveksamt

Inte viktigt alls

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Hierar kin inom  vården / landstinget är något som irriterar mig

26 26,5 26,5 26,5

32 32,7 32,7 59,2

16 16,3 16,3 75,5

15 15,3 15,3 90,8

7 7,1 7,1 98,0

2 2,0 2,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Ibland

Tveksamt

Inte alls

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Jag anser  att verksam hetschefer  har  e tt s tort ansvar för att få ar betsgruppen att fungera

46 46,9 46,9 46,9

35 35,7 35,7 82,7

11 11,2 11,2 93,9

6 6,1 6,1 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

tveksamt

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Det är lättar e för  s tafe ttläkare att bli accepte rade  i arbetsgruppen just för att de  är

läkare , har en vik tigt be fattning och hög social s tatus

8 8,2 8,2 8,2

26 26,5 26,5 34,7

18 18,4 18,4 53,1

21 21,4 21,4 74,5

15 15,3 15,3 89,8

2 2,0 2,0 91,8

8 8,2 8,2 100,0

98 100,0 100,0

Absolut så är det

Det kan nog vara så

Instämmer lite grann

tveksamt

Så tror jag inte att det är

Absolut inte, alla har

samma förutsättningar

Ej svar

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Egenskaper hos  en bra che f är att denne  är lyhörd, demokr atisk  och kan fatta beslut

77 78,6 78,6 78,6

15 15,3 15,3 93,9

4 4,1 4,1 98,0

2 2,0 2,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

Nej, det f inns andra

egenskaper som är

viktigare

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Trivse l för mig på ar be tet är  när ar be tsgången flyte r på bra och konflik tnivån är låg

60 61,2 61,2 61,2

28 28,6 28,6 89,8

6 6,1 6,1 95,9

2 2,0 2,0 98,0

2 2,0 2,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

tveksamt,

Trivsel är något helt annat

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Jag känner att jag har m öjlighet att påverka i m in arbetsgrupp

21 21,4 21,4 21,4

56 57,1 57,1 78,6

17 17,3 17,3 95,9

3 3,1 3,1 99,0

1 1,0 1,0 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

tveksamt,

Inte of ta

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Det är bra att det finns personer, förutom  vår che f, i arbetsgr uppen som tar kom mandot

och är styrande

9 9,2 9,2 9,2

36 36,7 36,7 45,9

16 16,3 16,3 62,2

22 22,4 22,4 84,7

7 7,1 7,1 91,8

8 8,2 8,2 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

tveksamt,

Mindre bra

Inte bra alls

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Det är vik tigar e för  m ig att jag sam arbetar och fungerar med de  som är i m in egen

yr kesgrupp än de  som ingår i arbetsgr uppen

8 8,2 8,2 8,2

15 15,3 15,3 23,5

21 21,4 21,4 44,9

11 11,2 11,2 56,1

35 35,7 35,7 91,8

8 8,2 8,2 100,0

98 100,0 100,0

Instämmer helt och hållet

Instämmer delv is

Instämmer lite grann

tveksamt,

Bägge är lika viktiga

Arbetsgruppen som

helhet är v iktigast

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

 Statistics 

 

 

 

 


