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Sammanfattning 
Denna studie söker förståelse för hur professionen i sig kan verka för såväl ett effektivt som 

ett ineffektivt samarbete mellan professioner. Syftet med studien är att beskriva och analysera 

hur sjuksköterskorna upplever att professionen i sig påverkar deras arbetssituation, inte minst 

i deras samarbete med läkare då sjuksköterskornas arbetssituation till stor del är beroende av 

samverkan med andra professioner. Undersökningens resultat bygger på kvalitativa data som 

jämförts med sociologiska professionsteorier. Resultatet visar att den ställning som de olika 

professionerna besitter främst sätter hinder för en effektiv kommunikation dem emellan. I en 

god relation upplevs de skilda professionerna som en möjlighet för samarbetet då dessa 

kompletterar varandra och tillsammans ger en bättre helhetsbild av patienten. 

Nyckelord: Arbetssituation, samarbete, professioner, hinder, möjligheter. 

 



 

Abstract 
This research seeks understanding of how the profession itself can function both efficiently as 

well as inefficiently concerning collaboration between professions. The purpose of this study 

is to describe and analyze how nurses feel that the profession itself affects their work 

situation, especially in their collaboration with physicians since nurses work situation is 

largely dependent on the interaction with other professions. The survey results are based on 

qualitative data that were compared to sociological theories of professions. The result shows 

that the position the different professions possess mainly puts barriers to effective 

communication there between. When in a good relationship the various professions are 

perceived as an opportunity for cooperation as they complement each other and therefore 

together provide a better overall picture of the patient. 

Keywords: Work situation, collaboration, professions, obstacle, opportunity. 
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1 Inledning 
Hälso- och sjukvården är idag beroende av ett välfungerande samarbete mellan professioner. 

Kännedom om varandras kompetensområden och en förmåga att arbeta i team är en 

förutsättning för att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård och för att kunna tillgodose de 

varierande vårdbehoven i samhället. Läkare och sjuksköterskor har såväl som andra 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården utbildats på skilda håll i ett, för sin profession, 

avgränsat program. Mötet mellan de olika professionerna kan alltså sägas ske på allvar först 

när de nyexaminerade studenterna tar klivet in i arbetslivet och redan i detta skede existerar en 

förväntan om ett välfungerade samarbete dem emellan, en förväntan som, i praktiken, inte 

alltid uppfylls (Ponzer, Faresjö & Mogensen, 2009). 

Den vi-känsla som kännetecknar en profession etableras redan under studietiden och blir 

starkare ju längre och ju mer sammanhängande utbildningen är. Utbildningen svetsar alltså 

samman människor inom samma profession såväl formellt som informellt och efter 

studietiden upprätthålls banden genom t.ex. vidareutbildningar, yrkeskonferenser och 

facktidningar. Den starka vi-känslan och professionernas skilda perspektiv har, inom hälso- 

och sjukvården, skapat problem då man inom den egna yrkesgruppen tenderar att betrakta 

övriga yrkesgrupper som negativa referensgrupper. Det kan dessutom uppstå konflikter kring 

var gränsen går för den egna och övriga yrkesgruppers arbetsområde och 

behandlingskompetens (Repstad, 2004). 

Motsättningarna som existerar mellan de olika professionerna kan i slutändan komma att få 

konsekvenser för patienten. Att söka vård idag innebär nästan uteslutande kontakt med 

företrädare från fler än en profession varför konflikter kring arbetsområde och 

behandlingskompetens kan leda till tidskrävande överläggningar. I de fall där dialogen tystnat 

finns en risk att varje profession agerar utan hänsyn till övriga aktörer vilket gör vårdtagaren 

till offer för förvirrade behandlingsstrategier utan tydliga riktlinjer (Repstad, 2004). 

Det kan även uppstå konflikter kring huruvida en vårdtagare kan anses vara färdigbehandlad 

eller inte. En vårdtagare som råkat ut för en olycka kan av läkaren anses vara färdigbehandlad 

relativt snart efter att den kirurgiska behandlingen avslutats och då en eventuell protes 

avpassats. Sjuksköterskan och sjukgymnasten kan å andra sidan, utifrån sitt perspektiv, anse 

att vårdtagaren bör få mer tid till gångträning och upplärning gällande skötsel av protesen. 

Sättet på vilket man bedömer vårdtagarens tillstånd kan alltså variera från profession till 

profession, man ser olika problem beroende på vilken kunskap man besitter (Repstad, 2004). 

Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden ansvarar för vård, omsorg och omvårdnad inom 

särskilt boende, en verksamhet som regleras av både socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Särskilt boende för äldre är till för personer som inte längre upplever 

att deras behov av hjälp och stöd kan tillgodoses genom insatser i det egna hemmet 

(www.lulea.se). På dessa boenden arbetar sjuksköterskor som omvårdnadsansvariga för 

boendenas patienter. Denna studie söker förståelse för hur professionen i sig kan verka för 

såväl ett effektivt som ett ineffektivt samarbete mellan professioner, om och i så fall hur detta 
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kommer till uttryck i sjuksköterskors, verksamma vid Luleå kommuns vård- och 

omsorgsboenden, upplevelser av samarbetet med läkare. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur sjuksköterskorna upplever att 

professionen i sig påverkar deras arbetssituation, inte minst i deras samarbete med läkare då 

sjuksköterskornas arbetssituation till stor del är beroende av samverkan med andra 

professioner. 

1.1.1 Forskningsfrågor 

- Hur ser sjuksköterskorna på den egna professionen och vilken betydelse får den i deras 

dagliga arbete? 

- Hur kan professionen i sig verka både som en möjliggörare och som ett hinder för 

samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare? 

1.1.2 Avgränsning 

Studien är geografiskt avgränsad till Luleå kommun. Landstingets hälso- och 

sjukvårdsverksamheter kommer inte att behandlas i denna studie. En för studien intressant 

aspekt är hur sjuksköterskor upplever samhörigheten och gemenskapen inom den egna 

professionen. Sjuksköterskorna vid Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden arbetar, i 

förhållande till sjuksköterskorna vid landstingets verksamheter, mer åtskiljt från andra 

sjuksköterskor då det som regel inte arbetar mer än en omvårdnadsansvarig sjuksköterska vid 

varje boende; hur påverkar detta samhörigheten och gemenskapen inom den egna 

professionen? Det dagliga vårdarbetet kännetecknas av kontakt med personal från det egna 

boendet medan kontakten med andra sjuksköterskor endast sker sporadiskt. Verkar 

samhörigheten och gemenskapen inom den egna professionen trots detta så starkt att den 

faktiska arbetsplatsen förlorar sin betydelse? Vidare kommer studien endast att behandla 

sjuksköterskors upplevelser av samarbetet med läkare då läkarprofessionen och dess 

placering högst upp i den vårdhierarkiska strukturen utgör en viktig aspekt för samarbetet 

mellan sjuksköterskor och läkare. 

1.1.3 Disposition 

Nedan följer en redogörelse för vilken forskning som tidigare bedrivits inom området. 

Uppsatsens första del utgörs av ett metodavsnitt. Därefter följer ett teoriavsnitt där de, för 

studien, relevanta teorierna och begreppen redovisas. Den tredje delen av uppsatsen utgörs av 

ett resultatavsnitt där resultatet av de empiriska undersökningarna redovisas. I den fjärde och 

sista delen av uppsatsen redovisas uppsatsens slutsatser där uppsatsens resultat granskas i 

förhållande till anförda teorier. 

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Närsjukvården som samverkansform 

En omfattande omorganisering av förhållandet mellan kommunal hemsjukvård, primärvård 

och slutenvård resulterade i en samverkansform som kom att kallas närsjukvård. I den 
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kommunala hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 

biståndshandläggare tillsammans i så kallade vårdteam (Rämgård, 2010). 

I sin studie av samarbetet mellan dessa professioner identifierar Rämgård (2010) tre teman; 

lagrummet, professionella rum och platser och professionernas syn på situationen, som alla 

påverkar samarbetet. Professionernas skilda lagstiftning och den skilda juridiska kunskapen 

som de olika professionerna besitter utgör bland annat ett hinder för en effektiv 

kommunikation dem emellan. Närsjukvården består vidare av olika rum där hemsjukvården, 

som ju bedrivs i människors hem, kan sägas vara mer rumsligt rörlig i förhållande till de andra 

rummen; primärvården och sjukhuset med dess avdelningar. Detta menar Rämgård är något 

som också försvårar samarbetet mellan professionerna då man, på grund av de skilda rumsliga 

världarna, har svårt att relatera till varandra. Slutligen strävar de professionella i vårdteamet 

efter att gemensamt definiera de problem som uppstår men i det praktiska vardagsarbetet är 

det många och snabba vårdbeslut som ska fattas och det finns sällan tid eller möjlighet för 

reflekterande samtal dem emellan. Detta får till följd att de professionellas skilda syn på 

problemet blir styrande, vilket i sin tur får konsekvenser för de inbördes relationerna i 

vårdteamet. Rämgård (2010) identifierar följande tendenser: 

 Det är skillnad på olika professioners syn på vem (individen själv eller vårdgivarna) som har 

det huvudsakliga ansvaret i den situation som uppstår. 

 Det är skillnader i huruvida de olika professionerna sätter fokus på relationerna i familjerna, 

eller sätter den enskilde individen i centrum. 

 Det är skillnader mellan professionerna huruvida de söker en struktur utanför vårdteamet som 

lösning för problemet, eller om de försöker lösa det själva (vilket leder till en emotionell 

belastning). 

 De professioner som tidigare varit underställda en profession med stark positionering upplever 

sig vara i en beroende situation som de sällan ifrågasätter. 

 De "nya" professionerna försöker utvidga sitt kompetensområde; de försöker utvidga sin 

jurisdiktion. (s. 35) 

Med hjälp av den så kallade casemetoden försöker Rämgård (2010) förbättra samarbetet 

mellan de olika professionerna. Metoden innebär en slags reflekterande samtal utifrån olika 

fall och resulterade i slutändan i en ökad förståelse för den andres profession. 

1.2.2 Samverkan mellan psykiatri, försäkringskassa och socialtjänst 

I en studie av samarbetet mellan företrädare från psykiatri, försäkringskassa och socialtjänst 

framkommer att det, mellan dessa organisationer, finns fundamentala skillnader vad gäller 

dess lagstiftning och regelverk, kunskaper och förklaringsmodeller samt den organisatoriska 

strukturen. Dessa skillnader menar Danermark och Kullberg (1999) fungerar som 

problemmekanismer i samband med samarbetet. 

Organisationernas skilda lagstiftning och regelverk medför problem gällande ansvarsfrågor, 

beslutsfrågor och frågor kring under vilka premisser arbetet ska ske. Företrädarna för de olika 

organisationerna har olika typer av ansvar för de människor som faller under deras 

gemensamma ansvarsområde vilket medför att det kan uppkomma problem och dilemman 

kring hur själva problemet ska definieras; kring vilka insatser som ska sättas in samt kring hur 

dessa ska finansieras. Vidare rör beslutsfrågan vilket inflytande som man inom de tre 



10 
 

organisationerna har att arbeta med det aktuella problemet. Här har man inom psykiatrin, i 

och med läkarvetenskapen, ett större inflytande i förhållande till försäkringskassa och 

socialtjänst. De tre organisationerna skiljer sig även åt vad gäller under vilka premisser arbetet 

med att åtgärda problemet ska genomföras. Verksamheten inom försäkringskassa och 

socialtjänst utgörs till stor del av myndighetsutövning, dessa är också i stor utsträckning 

underställd en administrativ hierarki. Psykiatrin, däremot, handlar till stor del utifrån 

frivillighet och är, till skillnad från försäkringskassa och socialtjänst, mer explicit åtskild från 

den administrativa hierarkin (Danermark & Kullberg, 1999). 

Organisationernas skilda kunskaps och förklaringsmodeller är det område där flest problem 

återfinns. Företrädarna för de olika organisationerna präglas av skilda 

verklighetsuppfattningar och när dessa möts uppkommer konflikter kring vem som är den 

faktiska experten och som därmed äger rätten att tala. Handläggare från försäkringskassan 

saknar t.ex. både professionell förankring och en gedigen teoretisk bas vilket ger dessa en 

svagare ställning i förhållande till företrädare från de två övriga organisationerna. 

Försäkringskassan har det huvudgripande ansvaret för rehabiliteringsområdet och för 

upprättandet av en rehabiliteringsplan. Det är dock endast läkare, psykologer och socionomer 

som i egenskap av dess professionella och semiprofessionella status kan uttala sig om olika 

behandlingsåtgärder och resultatet av dessa (Danermark & Kullberg, 1999). 

Slutligen menar Danermark och Kullberg (1999) att den organisatoriska strukturen medför 

problem för samarbetet. Organisationerna regleras av skilda politiska mål och lagar, 

socialtjänsten strävar t.ex. efter att decentralisera verksamheten. Psykiatrin och 

försäkringskassan utgör, å andra sidan, centraliserade organisationer där försäkringskassan, 

till skillnad från psykiatrin, kännetecknas av en administrativ förvaltningsmässig struktur. 

Den interna hierarkin inom organisationerna skiljer sig också åt då det inom psykiatrin finns 

en klar uppdelning mellan den förvaltningsmässiga och den professionella kompetensen. 

Beslutsordningen inom försäkringskassan följer, å andra sidan, typiska byråkratiska 

strukturer. Inom socialtjänsten finns idag ingen profession med tydligt företräde vad gäller 

rätten att fatta beslut. Dessa skillnader menar Danermark och Kullberg (1999) påverkar 

samarbetet så att "en obalans och oklarhet råder i var de aktuella besluten inom de olika 

organisationerna tas och hur samverkan skall organiseras så att en effektiv beslutsordning 

uppnås" (s. 107). 

1.2.3 Denna studie i förhållande till tidigare forskning 

Till skillnad från ovannämnda tidigare forskning fokuserar denna studie endast på en 

professions upplevelser av samarbetet över professionsgränser; sjuksköterskornas. Detta för 

att, med studiens omfattning i åtanke, kunna ge en så djupgående bild som möjligt av 

fenomenet. Vidare är inte denna studie lösningsfokuserad såsom Rämgårds (2010) utan 

strävar istället efter att endast återge fenomenet såsom det upplevs. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
Valet av metod, kvantitativ och eller kvalitativ, bör ske utifrån vilken metod som bäst lämpar 

sig för att belysa det specifika problemområde som studien avhandlar. Bägge metoderna 

syftar till att ge en bättre förståelse av det samhället vi lever i samt hur individer, grupper och 

organisationer agerar och påverkas av varandra, utöver detta skiljer sig de båda metoderna 

från varandra i flera avseenden. Den huvudsakliga skillnaden är att den kvantitativa metoden 

omvandlar information till siffror och mängder varefter statistiska analyser genomförs. Den 

kvalitativa metoden syftar å andra sidan till att ge en djupare förståelse för fenomenet genom 

riklig information om få undersökningsenheter (Mange Holme & Krohn Solvang, 1991). 

Denna studie syftar till att ge just en djupare förståelse av sjuksköterskornas upplevelse av 

samarbetet med läkarna varför den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för detta ändamål, 

metoden är således den som använts i studien. 

2.2 Urval och urvalskriterier 
Valet av metod är avgörande för urvalet då man inom den kvalitativa forskningen oftast 

arbetar med ett mindre urval, vilket i sin tur blir avgörande för det fortsatta analysarbetet. 

Vidare innefattar urvalet inte bara de personer som ska intervjuas och eller observeras utan 

även miljöer, händelser och sociala processer (Miles & Huberman, 1994). 

Studien är geografiskt avgränsad till Luleå kommun, den är även avgränsad till kommunens 

hälso- och sjukvårdsverksamheter. Inledningsvis togs kontakt med Luleå kommuns 

personalkontor. Personalkontoret hänvisade mig till enhetschefen för dessa boenden varefter 

kontakt togs med denne. Enhetschefen hjälpte mig att samordna kontakten med mina 

informanter genom att skicka en lista med namn, telefonnummer och mailadress till de 

sjuksköterskor som matchade mina urvalskriterier. Urvalskriterierna som användes var 

följande: 

 Antal år inom verksamheten. Flertalet informanter besatt en mångårig yrkeserfarenhet, 

dock inom olika verksamhetsområden. Grundläggande för studien var att de skulle ha 

arbetat minst fem år inom det aktuella verksamhetsområdet, det vill säga på 

kommunens vård- och omsorgsboenden. Detta för att de skulle ha hunnit skaffa sig en 

så klar och tydlig bild som möjligt av samarbetet med läkarna. 

 Genusaspekten. På kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre finns endast två 

manliga sjuksköterskor verksamma varför en fullständigt rättvis bild av samarbetet ur 

en genusaspekt inte har kunnat ges. En av urvalskriterierna var dock att åtminstone en 

manlig sjuksköterska skulle finnas representerad i studien. 

Informanterna kontaktades sedan av mig via telefon. Det uppkom vissa svårigheter med att få 

tag i en del informanter, en del var, på grund av tidsbrist, inte heller intresserade av att delta i 

studien varför urvalet av den anledningen blev en relativt tidskrävande process. Sju 

sjuksköterskor, varav en manlig sjuksköterska, valde slutligen att delta i studien. 
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2.3 Instrumentering 
Instrumenteringen avser det sätt på vilket forskare avser att gå tillväga för att samla in data 

vilket bland annat innefattar val av datainsamlingsmetod, t.ex. intervjuer eller observationer. 

Det innefattar även själva genomförandet av intervjuerna eller observationerna samt hur data 

dokumenteras (Miles & Huberman, 1994). Den datainsamlingsmetod som använts i denna 

studie är intervjuer. Enligt Mange Holme och Krohn Solvang (1991) ligger styrkan i den 

kvalitativa intervjun i att undersökningssituationen avdramatiseras då den påminner om en 

vardaglig situation och ett vanligt samtal. Den kvalitativa intervjun är således den 

intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen över informanterna. 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide utifrån de för studien centrala begreppen. 

Intervjuformen som användes var den öppet riktade för att på så sätt fånga informantens 

uppfattning och upplevelse av för denne betydelsefulla kvaliteter. Det blir följaktligen upp till 

informanten att definiera och avgränsa fenomenet ifråga (Lantz, 2007). När informanterna 

kontaktades för första gången informerades dessa om studiens syfte samt om hur lång tid 

intervjun beräknades att ta varefter de fick en möjlighet att överväga ett eventuellt deltagande. 

Informanterna tillfrågades även om det gick bra att intervjuerna spelades in, för att undvika 

missförstånd upprepades denna fråga även vid själva intervjutillfället. Vid intervjutillfället 

informerades informanterna om etiska aspekter samt om hur resultatet skulle komma att 

användas och komma andra till del. De tillfrågades om de hade några frågor och informerades 

om att de kunde avbryta intervjun när de ville. Intervjuerna ägde rum i en ostörd miljö på 

informanternas arbetsplats och varade mellan 30 minuter till en timme. Inspelningen gjordes 

med min telefon, detta för att avdramatisera själva inspelningen. En av informanterna ville 

inte att intervjun skulle spelas in varför anteckningar istället fördes vid detta tillfälle. 

När intervjuerna transkriberats raderades dessa från min telefon. Det transkriberade materialet 

från de inspelade intervjuerna och anteckningarna från en av intervjuerna analyserades sedan 

med hjälp av koder. Miles och Huberman (1994) beskriver koder som en slags etiketter som 

placeras i marginalen vid de delar av texten som bedöms som meningsfulla. Följaktligen 

placerades koder i de delar av texten som bedömdes som meningsfulla för studiens syfte. Med 

hjälp av koderna kunde datamaterialet reduceras till kortare meningsfulla enheter vars mening 

sedan förstärktes med citat från informanterna. 

2.4 Kritisk granskning av studien 

2.4.1 Etik 

Vetenskapsrådet (www.vr.se) anger fyra huvudkrav vars syfte är att säkerställa att all 

forskning bedrivs på ett etiskt riktigt sätt, dessa huvudkrav är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att samtliga undersökningsdeltagare ska informeras om 

undersökningens syfte, kort sagt ska informationen omfatta de faktorer i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka undersökningsdeltagarens villighet att 

medverka. Informanterna informerades om studiens syfte och om hur resultatet skulle komma 
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att användas och komma andra till del. Vidare informerades de om att deltagandet var 

frivilligt och om att de hade rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att samtliga undersökningsdeltagare själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Detta krav uppfylldes genom att informanterna informerades om att 

deltagandet var frivilligt då de, när de blev tillfrågade, hade full möjlighet att tacka nej till en 

eventuell medverkan. De hade även möjlighet att själva ta ställning till huruvida de ville att 

intervjuerna skulle spelas in eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om samtliga undersökningsdeltagare ska ges 

största möjliga konfidentialitet samt att uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Inga uppgifter som kan kopplas till en enskild person har 

lämnats ut i denna studie. De inspelade intervjuerna transkriberades direkt efter 

intervjutillfället och raderades därefter, detta för att inte obehöriga skulle kunna ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som inhämtats till denna studie endast kommer att 

användas i vetenskapliga syften och inte för kommersiella ändamål. 

2.4.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten har i denna studie stärkts av att telefonen som användes för att spela in 

intervjuerna höll god ljudkvalité vid transkriberingstillfället, intervjuerna kunde därför 

transkriberas ordagrant vilket minskade risken för missförstånd. Informanterna var medvetna 

om de etiska kraven vilket möjliggjorde en öppen och ärlig redogörelse av deras upplevelser. 

Vidare informerades informanterna om att de skulle avbryta om de av någon anledning inte 

förstod intervjufrågorna. Reliabiliteten har även stärkts av att jag, under processens gång, 

kontinuerligt fått återkoppling av min handledare. Intervjufrågorna utformades utifrån den för 

studien relevanta teorin samt utifrån studiens forskningsfrågor vilket stärkt studiens validitet. 

Vidare har den metodologiska processen beskrivits utförligt vilket även det verkar stärkande 

för studiens validitet. 
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3 Teoretisk referensram 
Inledningsvis ges, i detta avsnitt, en beskrivning av vilka inriktningar som finns inom 

professionsforskningen; hur professionsforskarna inom de olika inriktningarna ser på 

professionsbegreppet. Därefter följer en beskrivning av Brantes (2009) syn på 

professionsbegreppet samt, avslutningsvis, Brantes definition av begreppet och den definition 

som i denna studie är den som avses med professioner. Slutligen ges en beskrivning av det 

teoretiska ramverk som är avsett att användas för granskning av studiens resultat. 

3.1 Professionsbegreppet 
Inom professionsforskningen har man haft svårigheter att formulera ett universellt och tidlöst 

professionsbegrepp då skilda perspektiv och forskningstraditioner lett till skilda synsätt. Vissa 

professionsforskare har främst varit ute efter att särskilja professioner från övriga 

yrkesgrupper varför dessa försökt att definiera professionsbegreppet genom att formulera ett 

antal kriterier på vad som kännetecknar professioner, denna egenskapsorienterade eller 

essentialistiska inriktning var ledande mellan 1930- och 1970-talet. Andra professionsforskare 

har istället framhävt professionaliseringsprocessen och utvecklandet av olika strategier med 

vilka yrkesgrupper använt sig av för att avgränsa ett kunskaps- och yrkesområde. Ytterligare 

andra professionsforskare har framhävt professionernas ställning i förhållande till ett samhälle 

som kännetecknas av klass- och könsskillnader samt en ojämlik kontroll över produktionen; 

inriktningar som varit ledande från och med 1970-talet (Evertsson, 2002; Selander, 1989). 

3.1.1 Egenskapsorienterad eller essentialistisk professionsforskning 

Professionsforskningen inom denna inriktning härstammar historiskt och samhälleligt från 

den anglo-amerikanska världen då akademiskt utbildade yrkesgrupper under slutet av 1800-

talet och början på 1900-talet växte fram och etablerade sig på den engelska och amerikanska 

arbetsmarknaden. Företrädare för denna inriktning har kritiserats då kriterierna, som används 

för att definiera professioner, på många sätt skiljer sig åt (Evertsson, 2002). Evertsson (2002) 

beskriver detta på följande sätt: "Något raljerande skulle man kunna säga att det finns nästan 

lika många listor över professionella egenskaper som det finns professionsforskare." (s. 41). 

Greenwood (1962, refererad i Evertsson, 2002) ser professioner som "speciella yrkesgrupper i 

besittning av en systematiserad kunskapsbas, samhälleligt erkänd legitimitet, auktoritet i 

förhållande till klienter och uppdragsgivare, etiska principer för yrkesutövning samt en egen 

kultur." (s.41). Parsons (1964, refererad i Evertsson, 2002) menar å andra sidan att 

professioner kännetecknas av affektiv neutralitet, universalism, kollektiv orientering, 

funktionell specificitet samt förvärvad kompetens. Kriterierna som dessa professionsforskare 

använder sig av för att definiera professioner skiljer sig således åt i flera avseenden. 

En annan omtalad definition av professionskriterierna är den av Millerson (1964, refererad i 

Evertsson, 2002): 

 Användandet av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

 Utbildning och träning i dessa färdigheter 

 Professionellas kompetens garanteras genom examina 

 En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

 Utförandet av tjänster för det allmännas bästa 
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 En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna (s.41) 

Svårigheterna att enas om vilka kriterier som ska användas för att definiera professioner 

försvårar dessutom möjligheten att särskilja professioner från yrken. Empiriska studier har 

dessutom visat att de teoretiska definitionerna av professionsbegreppet inte fullt stämmer 

överens med verkligheten då flerfallet av de yrkesgrupper som enligt professionsforskare kan 

betraktas som professioner hade en hög status i samhället redan innan deras kunskap 

formaliserades, systematiserades och förmedlades via universitet. Flera av de egenskaper som 

blivit vanliga inom professionsforskningen bör därför inte ses som universella och tidlösa 

professionskriterier utan snarare som en avspegling av framgångsrika yrkens egenskaper 

(Evertsson, 2002). 

3.1.2 Nymarxistisk och nyweberiansk professionsforskning 

Samhällsanalyser från Marx och Weber framhäver strukturella villkor samt motsättningar och 

gruppintressen vilka antingen utgår från en klassanalys eller från en analys av social status; 

hur olika grupper i samhället handskas med social stängning eller uteslutning av andra 

(Selander, 1989). Företrädare för den nymarxistiska inriktningen menar att professioner inte 

bör ses som ett yrke i sig utan snarare som en slags organiserad form för marknads- och 

yrkeskontroll, en syn som inte skiljer sig alltför mycket från den inom den nyweberianska 

inriktningen då man inom denna inriktning beskriver professioner och deras handlande i 

termer av social stängning och kunskaps- och yrkesmonopol (Evertsson, 2002). Denna 

inriktning benämner Abbott (1988) för "the monopoly school": 

The monopoly school saw the same structural developments, but attributed them not to a 

"natural growth", but to a desire for dominance or authority. Professions were corporate 

groups with "mobility projects" aimed at control of work. (s.15) 

Företrädare för den nyweberianska inriktningen menar att professioner kan skiljas från yrken 

genom sättet på vilket det kollektiva handlandet sker. Vidare menar de att professioner 

kännetecknas av att de främst agerar i frågor som är av intresse för det aktuella kunskaps- och 

yrkesmonopol som professioner försöker etablera och bevara. Professioner försöker 

monopolisera vissa delar av arbetsmarknaden genom att stänga ute andra konkurrerande 

yrkesgrupper för att på så sätt erhålla ekonomiska, sociala och kulturella fördelar. I 

professionsteoretiska sammanhang benämns denna strategi för sociala stängningsstrategier 

(Evertsson, 2002). 

Stängningsteorin har, inom professionsteorin, framförallt utformats av Parkin (1979) och 

Murphy (1984, 1988). Parkin (1979, refererad i Selander, 1989) ser ägande och 

utbildning/legitimation som de två viktigaste formerna för makt och kontroll i samhället och 

ser professioner som "framgångrika grupper vilka har lyckats monopolisera vissa kunskaper 

och färdigheter, och som genom politiska påtryckningar på staten har fått sanktion för att 

utbildning, betyg och legitimation upprätthålls som stängsel." (s.17). Läkare är en yrkesgrupp 

som på detta sätt skaffat sig kontroll över, och tolkningsföreträde i, sin verksamhet och som 

därmed stängt ute sjuksköterskor och andra yrkesgrupper (Selander, 1989). Murphy (1984, 

1988, refererad i Selander, 1989) använder stängningsbegreppet i sin analys av samhällelig 

makt och intressemotsättningar och menar, till skillnad från Parkin, att "utbildning och 
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legitimation är underordnat ägandet i det kapitalistiska samhället och medlemskap i det 

kommunistiska partiet i socialistiska länder." (s.17). Vidare menar Murphy att professioners 

inflytande är villkorligt och att deras samhälleliga ställning endast uppnåtts på grund av att de 

kunnat erbjuda specialisttjänster som gynnat andra maktgrupperingar. Företrädare för denna 

inriktning har särskilt kritiserats för att de alltför ensidigt utgått från att förhållandet mellan 

professioner kännetecknas av konflikter och en hierarkisk ordning (Evertsson, 2002). 

3.2 Professionsbegreppet enligt Brante 
Brante (2009) menar att en definition av professionsbegreppet bör ta hänsyn till följande 

faktorer; profession och universitet, profession och abstrakt kunskap, profession och 

osäkerhet, profession och autonomi, profession och förtroende, profession och organisation, 

profession och utbytbarhet samt professioner som förmedlare av kunskapssystem. Han skiljer 

även på vad han kallar för klassiska professioner, semiprofessioner och preprofessioner. 

3.2.1 Profession och universitet 

Professionell utbildning förmedlas huvudsakligen via universiteten men Brante (2009) menar 

att detta inte är någon historisk eller definitionsmässig nödvändighet då kopplingen mellan 

professionell utbildning och universiteten under senare år minskat i betydelse i och med att 

alltfler yrkesutbildningar numera förmedlas via universiteten. Förhållandet mellan 

universitetsutbildning och de klassiska professionerna blir därför mindre entydigt. Tidigare 

krävdes inte heller någon universitetsutbildning för klassiska professioner inom medicin, 

juridik och ingenjörskonst. Dessutom existerar det idag professioner som inte kräver någon 

formell universitetsutbildning. 

3.2.2 Profession och abstrakt kunskap 

Brante (2009) menar att professioner kognitivt sett kännetecknas av att de "är bärare av 

kunskapssystem med en starkt abstraherande kapacitet. Det betyder att professionella 

kunskapssystem kan fånga och inkorporera nya problem i kompetensområdet. Abstraktionen 

innebär också att de kan skapa och monopolisera nya problemområden." (s. 26). Den 

abstraherande förmågan inte får dock inte överdrivas, kunskapssystemen bör istället ligga på 

en optimal och praktiskt relevant abstraktionsnivå. Vidare definierar situation och 

maktförhållanden vilken kunskap som uppfattas som den mest betydelsefulla i ett samhälle 

under en viss tid. Detta påverkar således statusordningen mellan professioner (Brante, 2009). 

3.2.3 Profession och osäkerhet 

"Professionell status är relaterat till den kulturella uppfattningen eller perceptionen av 

professioner, vilket i sin tur är länkat till ett annat typiskt professionsattribut; den mängd 

osäkerhet en profession behandlar." (Brante, 2009, s. 27). Det moderna samhället 

kännetecknas inte bara av dess kunskap utan också av dess risker och osäkerhet. Anlitandet av 

professionella ses som ett sätt att minska denna osäkerhet, t.ex. i frågor gällande hälsa och 

ekonomi. Den professionelle ses därför många gånger som en slags hjälte. Brante (2009) 

menar att det existerar en optimal balans mellan osäkerhet och teknikalitet vilken kan 

uttryckas i en kvot; en såkallad O/T relation. Om balansen mellan osäkerhet och teknikalitet 

är rätt framstår den professionelle som en person som, med hjälp av sina kunskaper, kan 

bemästra det som för klienten framstår som okänt. 
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3.2.4 Profession och autonomi 

Kännetecknande för en professionell yrkesutövare är att han eller hon har möjlighet att fatta 

självständiga beslut i vissa frågor. Brante (2009) menar dock att professioners autonomi 

varierar och är relativ då autonomin på olika sätt kan begränsas, den kan även begränsas i så 

pass hög grad, att begreppet profession inte längre kan användas. 

3.2.5 Profession och förtroende 

Framgångsrika professioner erhåller ett starkt förtroende vilket grundar sig i en allmän syn på 

verksamheten, på dess betydelse och på dess svårigheter. Förtroendet för kåren som helhet 

utgör en viktig aspekt för en profession då det bara är andra professionella som kan anses vara 

kompetenta nog för att på ett riktigt sätt bedöma den enskilde utövarens kompetens. Vidare 

underbyggs förtroendet genom framhållandet av en sträng yrkesidentitet, av inrättandet av 

etiska kommittéer samt av den allmänna kollegialiteten (Brante, 2009). 

3.2.6 Profession och organisation 

Professioner är alltid organiserade på något sätt men formen för organiseringen kan inte 

användas som något kriterium då den genom tiderna skiftat mellan vertikalt och hierarkiskt, 

horisontellt, egalitärt och kollegialt (Brante, 2009). Vidare menar Brante (2009) att 

professioner "kan uppstå och vidareutvecklas utifrån enskilda initiativ och partnerskap men 

också skapas och formeras utifrån, vanligen av stat, kommun eller landsting genom att passas 

in i en större byråkrati. Organisatoriskt sett kan men behöver inte en profession utgöra en 

organisation för sig." (s. 28). 

3.2.7 Profession och utbytbarhet 

Professioner kan sägas bedriva en slags kollektiv strategi där kårens färdigheter och 

kompetens framhålls istället för den enskilde utövarens. Detta innebär att samtliga utövare, 

inom det aktuella kompetensområdet, är kapabla nog att utföra de uppgifter som faller inom 

området varför också arbetsdelningen och specialiseringen inom kåren motverkas av denna 

utbytbarhet (Brante, 2009). 

3.2.8 Professioner som förmedlare av kunskapssystem 

Brante (2009) menar att professionella kan ses som en slags förmedlare mellan klienter och 

abstrakta kunskapssystem, han uttrycker det enligt följande: "Precis som prästen har tillgång 

till Guds tankar har läkaren tillgång till det medicinska kunskapssystemet och därmed får 

"klienten" indirekt tillgång." (s. 28). 

3.2.9 Klassiska professioner, semiprofessioner och preprofessioner 

Brante (2009) skiljer även på vad han kallar för klassiska professioner, semiprofessioner och 

preprofessioner. De klassiska professionerna organiserades framförallt under 1800-talet men 

de har en betydligt längre historia än så. Till de klassiska professioner kan t.ex. läkare, 

ingenjörer, arkitekter, ekonomer, veterinärer och vetenskapare sägas tillhöra. 

Semiprofessioner hör samman med välfärdsstatens trygghets- och välfärdssystem och 

framväxten av dessa professioner ökade kraftigt under efterkrigstiden. Dessa professioner 

representerar yrken som har vissa av de klassiska professionernas utmärkande egenskaper, 

men inta alla och inte i samma omfattning. Till dessa hör t.ex. sjuksköterskor, socionomer och 
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lärare. Med hjälp av forskning i t.ex. omvårdnad, socialt arbete och pedagogik och 

utbildningsvetenskap införlivas semiprofessionerna i universitetsvärlden. Här finns dock en 

karakteristisk spänning mellan den akademiska och den praktiska sidan av ämnet då vissa 

betonar vikten av att ständigt utvidga forskningen inom ämnet medan andra betonar den 

praktiska yrkeserfarenheten. Vidare återfinns oftast semiprofessionerna inom den offentliga 

sektorn, de erhåller inte heller samma höga status och lön som de klassiska professionerna 

(Brante, 2009). Brante (2009) skiljer semiprofessioner från klassiska professioner enligt 

följande: 

 Medan de klassiska professionerna tillhör de högre mellanskikten tillhör 

semiprofessionerna "mellan-mellanskikten". 

 Semiprofessionerna är i högre utsträckning organiserade som traditionella fackförbund. 

 Semiprofessionerna har lägre autonomi i förhållande till både politik och andra 

professioner, de är betydligt mer styrda. 

 Semiprofessionerna är fler i antal; de expanderar starkt i och med uppbyggnaden av 

välfärdsstaten. 

 Utbildningen för semiprofessionella är inte lika specialiserad utan i större utsträckning 

tvärvetenskaplig. (s. 30-31) 

Brante (2009) talar även om en tredje generation av professionella strävanden där bland annat 

förskollärare, fastighetsmäklare, fritidsledare, systemanalytiker, dataprogrammerare, 

investeringsrådgivare och biomedicinska analytiker återfinns. Dessa preprofessioner utgörs av 

alla de yrken och utbildningar som anknyter till forskning och som institutionaliseras vid 

universiteten. Sammantaget utgör dessa professioner en mycket heterogen grupp; vissa av 

dem existerar på grund av en ny teknologi som kräver nya kompetenser medan andra försöker 

specialisera sig inom redan etablerade områden alternativt inom helt nya områden. Det 

existerar två gemensamma villkor för preprofessionernas möjligheter: 

 Välfärdsstaten har upphört att expandera, den offentliga sektorn byggs inte längre ut utan 

tenderar att privatiseras. 

 En allmän nyliberal ideologi och politik, som betonar marknadens betydelse och vill 

stimulera entreprenörsanda och privata initiativ till nyföretagande. (Brante, 2009, s. 32) 

Detta betyder att de primära klienterna generellt sett inte längre går att finna inom offentlig 

sektor utan på marknaden varför dessa professioner måste etablera en marknad för den 

speciella kompetensen. Det primära syftet för flertalet av dessa professioner är att gå i vinst 

och inte att erbjuda service för det allmänna bästa (Brante, 2009). 

Slutligen säger Brante (2009) följande om relationen mellan de klassiska professionerna, 

semiprofessionerna och preprofessionerna: 

Relationen mellan de tre professionsgenerationerna skall inte bara tänkas lineärt eller 

funktionellt - t.ex. att de klassiska professionerna kommer först och att de andra är på väg mot 

det målet. Det kan mycket väl vara så att en preprofession så småningom når de högsta 

värdena vad avser attribut som status, inkomst, formell kunskap. Så relationen mellan 

generationerna idag bör kanske snarare avbildas som en triangel, inte längs en linje. (s. 32) 
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3.2.10 Definition av professionsbegreppet 

I denna studie avses med professioner följande: 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan 

att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten. (Brante, 2009, s. 28) 

3.3 Den professionella jurisdiktionen 
Den professionella jurisdiktionen utgör det territorium, dvs. det kunskaps- och 

verksamhetsområde, som en yrkesgrupp strävar efter att etablera kontroll över. Yrkesgrupper 

uttrycker dessa jurisdiktionella anspråk på tre olika arenor vilka är den legala arenan, den 

offentliga arenan och arbetsplatsen. På den legala arenan försöker yrkesgrupper erhålla statens 

officiella erkännande för att formellt kunna kontrollera ett verksamhetsområde. Den offentliga 

arenan är nära sammanhängande med den legala arenan då det är på den offentliga arenan 

som yrkesgrupper med hjälp av media försöker styra och kontrollera allmänhetens bild av 

yrkesgruppen som i sin tur sätter press på den legala arenan. Slutligen försöker yrkesgrupper 

att på arbetsplatsen erhålla kontroll över vissa specifika arbetsuppgifter (Abbott, 1988). 

Vidare skiljer Abbott (1988) på olika former av jurisdiktioner. Full jurisdiktion föreligger när 

en yrkesgrupp har möjlighet att självständigt definiera och åtgärda uppkomna problem och 

arbetsuppgifter inom det egna verksamhetsområdet. Det förekommer dock oftare att 

yrkesgruppers jurisdiktioner är ordnade hierarkiskt eller till viss del sammanfallande och 

överlappande; något som kännetecknar de andra formerna av jurisdiktioner. Delad jurisdiktion 

föreligger när det finns en tydlig gräns mellan olika yrkesgruppers kunskapsområden men där 

två eller flera yrkesgrupper ändå samarbetar kring vissa arbetsuppgifter. Kännetecknande för 

den intellektuella jurisdiktionen är att ett verksamhetsområde kontrolleras kognitivt av en 

yrkesgrupp samtidigt som andra yrkesgrupper tillåts att arbeta inom samma 

verksamhetsområde. Den rådgivande jurisdiktionen kännetecknas av att en yrkesgrupp med 

hjälp av sin egen jurisdiktion försöker vägleda en annan yrkesgrupp i dess yrkesutövning 

(Abbott, 1988, refererad i Evertsson, 2002). Den underordnade jurisdiktionen innebär att en 

yrkesgrupp är underordnad att följa en annan yrkesgrupp i sin dagliga verksamhet och här 

nämner Abbott (1988) sjuksköterskornas underordande förhållande till läkarna: 

Nursing is the classic case . The profession Miss Nightingale envisioned was an 

administrative and custodial equal with the medical profession, with independent authority 

and training. Nursing was to create an environment within which effective medicine could 

take place. Ultimately, however, that vision proved unacceptable to the medical profession, 

partly because of the interprofessionals relation implied, partly because Miss Nightingale was 

unable to find enough of the proper recruits necessary. The result, familiar enough today, was 

the subordination of nursing under medicine. (s. 71) 

Sjuksköterskornas underordnade förhållande till läkarna beror enligt Abbot (1988) på att 

medicinen på ett mer övertygande sätt lyckats erövra såväl den legala som den offentliga 

arenan där sjusköterskans kunskaper framhölls som underordnade den medicinska kunskapen. 

Upprätthållandet av underordningen är beroende av en formell underordning, dvs. att 
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jurisdiktionen ses som just underordnad på den legala och offentliga arenan; arenor svårare att 

utmana än arbetsplatsen. Då allmänheten tror att sjuksköterskorna är underordnade läkarna 

tror de också att alla sjuksköterskor har mindre kunskap än alla läkare i allt som rör det 

medicinska området. För att denna underordning ska kunna upprätthållas även på 

arbetsplatsen krävs olika symboler där en yrkesgrupps auktoritet framhävs; symboler som kan 

utgöras av t.ex. uniformer. Upprätthållandet på arbetsplatsen kräver också ett agerande som 

kännetecknas av uteslutning och tvång där sjuksköterskorna utesluts från vissa saker för att 

synen finns att de inte behöver veta det eller där arbetsuppgifter utförs på order av läkarna. 

Ovanstående teori lämpar sig för att förklara hur olika bakomliggande faktorer kan påverka 

sjuksköterskornas upplevelse av samarbetet med läkarna; hur synen från samhället i stort och 

hur professionernas respektive ställning är av betydelse för samarbetet. 

3.4 Alliansstrategin 
Alliansstrategin utgör en slags samarbetsstrategi vilken innebär att yrkesgrupper som 

organiserat sig men som ännu befinner sig i en mellanposition eller i en underordnad position 

under vissa perioder allierar sig med yrkesgrupper i en högre position för att på så sätt stärka 

den egna yrkesgruppen ställning samt för att höja yrkets status. Detta innan yrkesgruppen har 

kraft att inhägna ett eget revir. Vidare är alliansstrategin ett sätt på vilket konflikter kan 

reduceras och resurser mobiliseras (Selander, 1989). 

Ovanstående teori lämpar sig för att förklara hur sjuksköterskorna i sitt samarbete med 

läkarna har större möjligheter att påverka sin arbetssituation. 
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4 Resultat 

4.1 Synen på professionen 

4.1.1 Kunskapsområden, ansvarsområden, autonomi och etik 

Arbetet som sjuksköterska ställer krav på en bred kunskap, i synnerhet vid vård av äldre då 

detta är en komplex grupp som ofta är belagda med multidiagnoser. De sjuksköterskor som 

vidareutbildat sig inom geriatrik framhåller utbildningen som värdefull då denna gett dem en 

fördjupad kunskap inom deras verksamhetsområdet. Den fördjupade kunskapen verkar 

stärkande för yrkesrollen. 

Jag känner att jag är mer stark i min roll, hur jag ska jobba gentemot läkare och så. Jag 

kanske inte bara köper allt som läkaren säger och tycker utan jag kan som argumentera lite 

grand, har du tänkt på det här och så, man blir lite starkare själv ju mer man vet. 

Den yrkesmässiga erfarenheten verkar även den stärkande för yrkesrollen. Sjuksköterskorna 

upplever den yrkesmässiga erfarenheten som värdefull då de menar att det inte går att läsa sig 

till allt. I deras arbete ställs de ofta inför komplexa situationer där en lång erfarenhet hjälper 

de att veta hur de ska hantera situationen. Att kunna läsa av en patient är något som de menar 

kommer med erfarenheten även om utbildningen verkar som en grund. 

Sjuksköterskorna har det övergripande omvårdnadsansvaret för patienterna på det boende 

inom vilket de är verksamma. Arbetet innebär även viss jourtid, ansvarsområdet spänner då 

även över akuta händelser på närliggande vård- och omsorgsboenden. Ansvarsområdet är 

brett och omfattar bland annat sängmiljö, nutrition, läkemedel, anhörigkontakter och 

handledning av baspersonal. Sjuksköterskorna framhåller ansvaret som stort och i vissa fall 

som för stort då de händer att de även måste täcka upp för kollegor som blivit sjuka eller som 

tagit ledigt på närliggande boenden vilket kan innebära att de själva har ett omvårdnadsansvar 

för ett femtio- sextiotal patienter. Vidare verkar den yrkesmässiga erfarenheten stärkande 

även vad gäller det ansvarsområde som hör yrkesrollen till. 

Det viktiga för mig som omvårdnadsansvarig sjuksköterska är att veta vilket som är mitt 

ansvarsområde och vilket som är läkarens ansvarsområde. Det är en konst att veta när man 

ska lyfta på luren och ringa till läkaren, det kommer med erfarenheten. 

Samtliga sjuksköterskor upplever en hög grad av autonomi i sin yrkesroll. De framhåller att 

arbetet som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) på kommunens vård- och 

omsorgsboenden är ett av de mest självständiga sjuksköterskejobben då det oftast inte arbetar 

mer än en omvårdnadsansvarig sjuksköterska på varje boende. Det stora ansvaret som det 

självständiga arbetet medför kan till en början upplevas som skrämmande men de menar att 

de vant sig vid det och att det nu skulle vara svårt att vänja sig vid ett mindre självständigt 

arbete. 

På sjukhuset arbetar du ju i ett arbetslag, här är man ju själv och man är van vid att vara 

själv. Jag fattar mina egna beslut och jag är inte styrd på samma sätt. Jag vet att den här 

veckan behöver jag byta katetrar och kanske kuffa om en sond eller så men jag gör det den 
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dag som passar mig själv bäst. Så det enda jag kanske är styrd över egentligen är ronddagen, 

att de säger att jag kommer på rond klockan tio, då vet ju jag själv att innan ronden behöver 

jag ha kollat det här. Nu skulle det vara svårt att behöva foga mig in på en vårdavdelning, att 

vara så styrd av andra som bestämmer. 

Etiken är ständigt närvarande i sjuksköterskornas arbete då de bland annat arbetar med 

patienter som många gånger inte kan tala för sig själva. Sjuksköterskorna blir då en slags 

talesperson för patienten och i egenskap av den rollen försöker de göra allt för att det ska bli 

så värdigt som möjligt för honom eller henne. Etiken blir också närvarande på ett annat sätt då 

de arbetar så nära död, sorg och smärta. I sitt arbete stöter de på många etiska dilemman. 

Ska patienten skickas in på sjukhus eller ska patienten vårdas här på boendet? Är det etiskt 

att skicka in en patient som håller på att dra sin sista suck för att anhöriga propsar på det? Vi 

kan ju inte säga nej men vi ser att det här är ett stort lidande för patienten. Det finns en sorts 

övertro på att dem på sjukhuset kan göra så mycket mer än vad vi kan göra här. 

De etiska och ofta svåra situationerna som sjuksköterskorna ställs inför ställer även krav på 

deras förmåga att agera professionellt. 

Man måste som vara professionell och empatisk men man måste kunna skilja på att vara 

professionell i sin yrkesroll och att inte bli för nära de anhöriga i sin sorg och smärta. 

4.1.2 Legitimationen 

Sjuksköterskorna framhåller ansvaret som legitimationen för med sig och deras strävan efter 

att förvalta detta förtroende väl. 

Jag känner ett så stort ansvar i och med att jag fått en legitimation i min hand, då måste jag 

värna om den med både ansvar och plikt, man kan liksom inte slarva på något sätt. 

Med legitimationen och med det ansvar som legitimationen för med sig följer också en rädsla 

för att förlora den varför den gör sig lite extra påmind i samband med olika uppmärksammade 

anmälningsfall. Sjuksköterskorna känner ett stort ansvar för att personalen på boendet 

verkligen utför de saker som sjuksköterskorna bett om samt att detta blir utfört på ett riktigt 

sätt då detta ligger på sjuksköterskornas ansvar. Många gånger kan de uppleva att personalen 

inte riktigt tar deras ord på allvar och att de inte inser vilket ansvar som åligger 

sjuksköterskorna. I sin kommunikation med personalen strävar de därför efter att vara så 

tydliga som möjligt. 

Bland sjuksköterskorna existerar även en slags yrkesstolthet; man är stolt över legitimationen 

och över det faktum att sjuksköterskeyrket räknas som en egen profession. Flera av 

sjuksköterskorna framhåller att professionen blir en stor del av dem då de upplever att den är 

närvarande inte bara på arbetet utan även på fritiden. 

Mitt jobb är ett säkrat jobb, ingen kan ta ifrån mig att jag har den titeln jag har. Jag har ju 

den dygnet runt, vars jag än går, ramlar någon på gatan kan jag ju inte bara strunta i det 

utan den finns närvarande hela tiden och det gör mig ingenting. Jag är glad och stolt över 

det. 
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4.1.3 Sammanhållning och gemenskap inom professionen 

Sjuksköterskorna inom kommunen är uppdelade områdesvis. De strävar efter att, inom 

vardera område, ha ett gemensamt möte ungefär en gång per månad där de får tid att träffas 

och bland annat diskutera igenom schemat. På jourtid, det vill säga på kvällar och helger , 

träffas sjuksköterskor från alla områden då de alla utgår från stan. Organisatoriskt sett tillhör 

inte sjuksköterskorna det boende där de är placerade. De omfattas, till skillnad från övrig 

personal, av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), övrig personal omfattas av socialtjänstlagen 

(SOL). Sjuksköterskorna upplever att de lika gärna hade kunnat ha enhetschefen på boendet 

som sin chef då det är enhetschefen som de träffar i sitt dagliga arbete. 

Bland sjuksköterskorna finns delade uppfattningar kring vem man egentligen känner störst 

sammanhållning och gemenskap med; med personalen på boendet eller med 

sjuksköterskekollegorna. Flera av de tillfrågade sjuksköterskorna känner en större 

sammanhållning och gemenskap med personalen på boendet trots att de organisatoriskt sett 

inte tillhör boendet. De framhåller dock att de alltid känner att de kan vända sig till sina 

sjuksköterskekollegor om de behöver råd och stöd kring yrkesspecifika frågor. 

Det är ju här jag är men när de bjuds på julfest och allting då är det ju inte någon 

självklarhet att jag bjuds med för jag går ju inte på den budgeten. Då känns det ju lite grand 

som att det är ju här jag är och jobbar och med de här som jag går och tar mitt kaffe med och 

snackar och pratar med men man är aldrig en del i deras arbetsgrupp, man är ju alltid 

utanför. Det måste man som också lära sig som sjuksköterska att jag kan inte sträva efter att 

vara en av dem för jag blir inte det på det sättet. Jag har en annan profession fast jag måste 

kunna samarbeta med dem. I grund och botten känner jag ju absolut en starkare 

sammanhållning och gemenskap med dem eftersom att jag inte träffar mina kollegor annat än 

på möten. Det är väl mer om jag har en sjukvårdsfråga som jag känner mig otrygg med då 

vänder jag ju mig till mina kollegor, så att det är både och, jag känner att jag kan vända mig 

till dem men jag känner inte att vi har så jätte stor kollegial gemenskap eftersom att vi inte 

träffas så ofta. 

Relationen med sjuksköterskekollegorna tenderar att vara just yrkesspecifik medan relationen 

med personalen på boendet även innefattar andra delar. 

Det blir det här du vet när man sitter och surrar över en kopp kaffe och man kanske pratar 

annat än jobb också, privata relationer och liksom sådär, man lär känna varandra på ett 

annat sätt och det gör man ju med dem här på huset. 

Fler är dock de sjuksköterskor som upplever sammanhållningen och gemenskapen inom 

professionen som starkare än den med personalen på boendet då kunskaperna som man 

besitter inom professionen bidrar till en ökad förståelse för den andres situation. 

Sammanhållningen är i sig god åt båda håll men det är ju sammanhållningen bland 

sjuksköterskorna som är stark och den är starkare än den med baspersonalen, definitivt är det 

så. Man kan prata med varandra på ett annat sätt därför att vi har ju trots allt en kunskap 

som inte baspersonalen har. Sen är det ju också så att som sjuksköterska så kan du ju bli 
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pressad av din baspersonal som har en annan uppfattning om hur saker och ting ska skötas 

och då är det ju hos sjuksköterskekollegorna som jag söker stöd och får stöd hos. 

4.1.4 Kultur inom professionen 

Tre tydliga teman framkommer kring en för professionen specifik kultur. För det första 

upplever sjuksköterskorna att det inom professionen existerar en positiv jargong vilken kan 

sägas fungera som en slags coping-strategi för att orka med de ofta svåra och tunga 

situationerna som de möter i sitt arbete. 

Man har en viss jargong, att man liksom kan skoja av sig med varandra och prata om tunga 

saker fast man pratar liksom ändå lite lättsamt om det på något sätt för att det är ju 

egentligen tunga saker och ska man gå och tänka så hela dagarna så blir man ju alldeles 

tyngd av allting. 

För det andra upplever man att det inom professionen finns en strävan efter att få arbeta så 

självständigt som möjligt samt att man inom professionen är väldigt ansvarstagande. 

Sjuksköterskorna upplever att man är en slags ensamvargar; man vill gå sin egen väg och 

sköta sig själv så långt som möjligt. Det självständiga arbetet innebär att sjuksköterskorna 

måste lita till sig själva vilket i sig innebär att de också ställer väldigt höga krav på sig själva 

och på sin yrkesutövning. Det tredje temat kring en för professionen specifik kultur är den 

yrkesstolthet som nämnts ovan och som sjuksköterskorna upplever som stark inom 

professionen. 

4.1.5 Värdering av kunskaper och förtroende för professionen 

De flesta sjuksköterskor upplever att deras kunskaper värderas högt av såväl patienter och 

anhöriga som av övrig personal och samhället i stort. 

Både privat och här kommer ju folk och frågar hela tiden, nu kan du ju inte svara på allt, det 

kan ju snarare vara lite jobbigt. Du kan ju inte allt bara för att du är sjuksköterska, du kan ju 

inte alla diagnoser in i minsta detalj men så att det är väl det folk förväntar sig, att du ska 

veta och kunna allt. 

Vissa sjuksköterskor upplever dock en tydlig förändring i hur deras kunskaper värderas och 

då framförallt av anhöriga. 

Jag har känt så tydligt att de senaste tio åren som jag har jobbat så har synen förändrats så 

mycket. Jag upplever att sjuksköterskans bedömningar gäller i mycket lägre grad nu än 

tidigare. För tio år sen var min bedömning inte ifrågasatt på samma sätt som den är idag och 

det har väl också mycket att göra med samhället i övrigt, folk är mer upplysta och de läser på 

internet. Alltså man blir så ifrågasatt det kan vara allt från läkemedel "Varför ska min 

mamma ha det där? Min granne äter ju det där och jag har kollat i fass att det är de här 

biverkningarna.", man är hela tiden ifrågasatt på ett helt annat sätt och man måste liksom 

försvara sina beslut. 

Sjuksköterskorna upplever dock inte att läkarens kunskaper ifrågasätts i samma utsträckning 

som deras även om det i viss mån förekommer ett ifrågasättande också av läkarens kunskaper. 
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Läkarkåren kan också bli ifrågasatta men inte på samma sätt som jag upplever att vi 

sjuksköterskor blir ifrågasatta, jag upplever att vi är mer ifrågasatta. Anhöriga kan 

ifrågasätta en bedömning men erbjuder vi en läkarkontakt så är det oftast inte så noga längre 

för där finns fortfarande den här respekten. 

Vidare upplever de att det ändå finns ett förtroende för dem men att de måste jobba hårt för att 

få och för att upprätthålla förtroendet. De framhåller att förtroendet väldigt lätt kan brytas, 

anhöriga kan ibland uppleva att processen inte blev som de tänkt sig och att de inte fått ta del 

av all information. Sjuksköterskorna informerar därför hellre en gång för mycket för att inte 

riskera att skada det förtroende som byggts upp mellan dem och anhöriga. Trots detta finns 

det anhöriga som sjuksköterskorna upplever att de aldrig kan nå. 

Vissa är alltid skeptiska, väljer du att missförstå så kan allt misstolkas, fast vi har så god 

intentioner och alltid försöker göra vårt bästa. 

4.1.6 Begränsningar 

Begränsningarna som sjuksköterskorna upplever i sitt arbete varierar men den ibland 

problematiska anhörigkontakten återkommer. De upplever att anhöriga många gånger kan ta 

tid patienten och från det som egentligen är viktigt. 

Att sköta om patienten ifråga är inget problem fast de har sladdar och slangar. Personalen är 

inte heller något problem men de anhöriga. Personalen blir nervös när de landar bakom 

dörren och de vet att nu kommer dem, undra vad vi får för kritik idag. Det är inte kul när man 

vill väl och vi kan ju inte säga något, absolut ingenting. Och det kan handla om så banala 

saker, vissa har liksom ingen självinsikt. 

Vissa gånger kan sjuksköterskorna till och med uppleva att de blir hotade av anhöriga. 

De är väldigt informerade om sina rättigheter och det är ju inget fel i sig men när man blir 

attackerad eller när det finns en hotbild med. De kan vifta med socialstyrelsens papper och 

säga "Ja, minsann!" Jag bemästrar det ju i alla fall men jag skulle inte vilja sätta en 

nyexaminerad sjuksköterska att vikariera för mig för han eller hon skulle nog gå hem och 

gråta mitt i alltihop. 

Andra upplevda begränsningar är de riktlinjer som de menar kommit de senaste åren som 

också dem tar tid från patienten. Sjuksköterskorna måste bland annat arbeta med olika 

bedömningsinstrument som de upplever som tidskrävande. Slutsatsen som de olika 

bedömningsinstrumenten mynnar ut i är dessutom densamma som innan sjuksköterskorna var 

ålagda att använda dessa. Hos sjuksköterskorna finns även en önskan om ett större mandat 

över personalen då de menar att de många gånger har en bättre insikt än enhetschefen på 

boendet i hur t.ex. schemat skulle kunna utformas på bästa sätt. Detta på grund av att de 

hunnit arbeta längre än enhetschefen och därför vet vad som fungerar och vad som inte 

fungerar. 
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4.2 Professionen som hinder och möjliggörare för samarbetet med läkare 

4.2.1 Läkarsituationen inom kommunen 

Inom kommunen har man ett läkaravtal med primärvården som innebär att en patientansvarig 

läkare (PAL) är knuten till varje boende. Denna läkare kommer till boendet på rond en gång 

per vecka. Läkaren besöker även boendet mellan ronderna om ett sådant behov skulle finnas, i 

övrigt sker kontakten mellan sjuksköterska och läkare över telefon och mail. På jourtid finns 

jourläkare att tillgå om något akut skulle inträffa. 

4.2.2 Upplevelse av samarbetet 

I den läkarsituation som är rådande just nu upplever samtliga sjuksköterskor att samarbetet 

med den patientansvarige läkaren fungerar mycket bra då de upplever att det finns en 

ömsesidig respekt för varandras professioner och då de upplever att de olika professionerna 

kompletterar varandra på ett bra sätt. Sjuksköterskorna menar ändå att den goda relationen 

och förtroendet från läkaren inte är något som de fått gratis utan något som de fått jobba för. 

De framhåller dock att samarbetet med läkarna har varierat med situationen och med läkaren 

ifråga då det inte alltid varit helt oproblematiskt även om de överlag tycker att samarbetet har 

fungerat bra. 

Läkaren som är nu är jätte bra, vi har ett jätte bra samarbete men visst har man stött på en 

del andra läkare där samarbetet inte har varit lika bra. 

En del av de problem som identifierats i samarbetet mellan sjuksköterskorna och läkarna är 

organisationsbundna och har således inte något med de olika professionerna att göra. 

Läkarsituationen på de olika boendena har varierat beroende på hur läkarsituationen inom 

primärvården sett ut. Har det funnits gott om läkare på en viss hälsocentral har det också varit 

till fördel för de boenden som varit bundna till hälsocentralen ifråga. Sjuksköterskor 

verksamma på boenden som varit bundna till hälsocentraler med sämre läkarförhållanden 

upplevde ronderna som stressiga. De upplevde även att de alltid fick prata med olika läkare 

vilket försämrade kvalitén på deras arbete. I vissa fall har hälsocentralerna fått hyra in 

stafettläkare som ansvarat för vård- och omsorgsboendena då de inte kunnat avvara någon av 

sina ordinarie läkare. Detta har medfört en stor stress för sjuksköterskorna då de fått ta ett 

större ansvar än vad de egentligen ska behöva ta. Med nya läkare varje vecka hann aldrig 

läkarna sätta sig in i den problematik som fanns då patienternas problem var så pass 

komplexa. Sjuksköterskorna menar att ett bra samarbete förutsätter en och samma läkare. Då 

läkare hyrts in från andra kommuner har även det geografiska avståndet dem emellan verkat 

försvårande för samarbetet. 

Andra problem har istället varit knutna till de olika professionerna. Vissa sjuksköterskor har 

bland annat upplevt att de inte velat framföra alla sina synpunkter vid en ny läkarkontakt då 

de menar att det, beroende på läkaren ifråga, har kunnat få konsekvenser för dem själva. En 

del läkare har inte tyckt om att sjuksköterskorna ställt krav vilket påverkat deras fortsatta 

relation negativt och i slutändan minskat sjuksköterskornas möjlighet till påverkan. 

Sjuksköterskorna har däremot aldrig upplevt att läkaren dragit sig för att ställa krav på dem, 

på så sätt menar de att de vissa gånger befunnit sig i en slags beroendeställning till läkaren. 
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Vidare har vissa sjuksköterskor upplevt att en del läkare inte vill att de själva ska göra 

bedömningar eller komma med förslag på ordinationer. 

Jag har varit med om doktorer där man helst inte ska säga så mycket utan de vill komma på 

det själv och jag måste nästan säga att det är vanligare bland den äldre yrkesstammen. En 

del gillar inte att man liksom säger "Du, jag tycker att han verkar ha det här. Han kanske 

skulle behöva ha det här." Så det måste man som känna, vissa kan säga att "Vad tycker du? 

Har du några andra funderingar på prover man ska ta eller någonting?" och vissa vill inte att 

man ska säga för mycket. 

Vilken makt sjuksköterskorna har att påverka beror till viss del på vilken relation de har med 

läkaren i fråga, är relationen god och om det finns ett förtroende för dem från läkarens sida 

har de också större möjligheter att påverka. Ofta kan sjuksköterskorna uppleva att det är 

lättare att få igenom sina förslag om det är något som dokumenterats och som kan bevisas 

genom olika mätningar, t.ex. genom orosmätningar. Sjuksköterskorna upplever att de har en 

viss makt gentemot läkaren också då de, beroende på hur de lägger fram sin sak, kan påverka 

läkaren i den riktning de vill. 

Vissa säger bara "Nej, vi tar det där." De stänger liksom direkt för diskussion, t.ex. om jag för 

fram att "Du vet han är så orolig, kanske att vi skulle sätta in Oxascand?". Då händer det att 

de inte vill sätta in det och man blir som ifrågasatt. Medan om jag istället säger såhär att "Du 

vad tror du? Han är så orolig, finns det något man kan göra?" Jag har svaret redan men jag 

får försöka få dem att säga det själv och då är det nästan aldrig några problem. 

En annan sjuksköterska uttrycker det såhär: 

Oftast lyssnar doktorn på det jag har att säga men då har jag också lindat in det lite grand så 

att det ändå blir som att det är doktorn som har ordinerat. Jag lindar in det så att tillslut blir 

det han eller hon som har ordinerat det fastän det är jag som har lagt fram det. 

Sjuksköterskorna framhåller att de upplever samarbetet med läkarna som mer problematiskt 

under jourtid då det oftare förekommer att läkarna säger att de inte har möjlighet att komma 

på hembesök under jourtid. Detta trots att sjuksköterskorna bedömt det som nödvändigt. Om 

sjuksköterskorna poängterar deras del i ansvaret kommer de dock oftast på hembesök i alla 

fall. 

Jag kan ju säga att jag skulle önska att du kom på ett hembesök och då kan de svara att "Jag 

har ingen möjlighet.". Okej men då dokumenterar jag att jag sökt doktor och att doktorn 

avböjt för då har i alla fall jag gjort mitt med att försöka få dem hit och då ligger det ju på 

deras ansvar om de avböjt. Ibland kan jag säga att "Okej men då får du ta det på ditt ansvar." 

och då brukar de säga "Ja men då kommer jag.". 

De kan ibland uppleva att läkarna upplever deras samtal som besvärande då de under jourtid 

befinner sig hemma. 
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På jourtid när man ser på anslagstavlan vilka som är jourläkare kan man känna att gud, 

jippie, det är den där läkaren. Då vågar man ringa eller vad det nu kan vara och med nästa 

kan man tänka att nja, vi får se hur kvällen blir. 

På jourtid kan sjuksköterskorna även uppleva att läkarna inte riktigt tar sig tid för deras ärende 

då de upplever att läkarna bara vill få det ur världen så snabbt som möjligt. Till viss del 

tvingas de då att kontrollera så att läkarna utför sitt arbete så som de ska. 

De säger som "Jaja, men gör så!". Ibland tar de knappt personnummer på personen det 

handlar om och då får man liksom påminna om det för att de ska notera det. Då får man som 

säga att "Visst vill du väl veta personnummer och visst dokumenterar du det här?". 

Sjuksköterskornas och läkarnas skilda kunskapsområden, läkarnas medicinska och 

sjuksköterskornas omvårdnadsmässiga, upplevs till största del som en möjlighet för 

samarbetet då sjuksköterskorna menar att de kompletterar varandra och att kunskapsområdena 

tillsammans ger en bättre helhetsbild av patienten. Ibland kan de skilda kunskapsområdena 

dock upplevas som problematiskt för samarbetet då de menar att läkarna inte alltid ser till hela 

människan utan enbart fokuserar på det rent medicinska, något som blir tydligt vid 

hembesöken. 

När vi går på hembesök kan de stå och mumla med ryggen mot patienten. De pratar liksom 

inte nog tydligt och jag får hålla på och be dem upprepa saker. Patienten kanske har en 

demenssjukdom eller någon kanske har afasi och kan inte prata. De glömmer som bort det 

ibland. Många äldre hör ju så dåligt också och när läkaren står långt ifrån och mumlar så är 

jag där och säger "Hörde du nu vad doktorn sa? Doktorn säger att..". Jag försöker som 

förtydliga det dem säger. Jag själv hör ju knappt så hur ska då de gamla göra det? Så att då 

är man ju som där och curlar för läkaren för att man vill att patienten ska ha förstått. 

Det finns andra situationer där sjuksköterskorna kan uppleva att de får göra läkarnas 

arbetsuppgifter och där läkarna tenderar att lägga över sina arbetsuppgifter på dem. Det är 

oftast arbetsuppgifter som inte upplevs som statusfyllda och i dessa situationer kan även den 

vårdhierarkiska strukturen bli tydlig. 

Om vi går in för att titta på ett sår så står doktorn bara där och jag får böja mig ner och ta av 

strumpan och typ lyfta upp foten så att de tittar på såret och sen får jag liksom ta på strumpan 

igen. Då blir det väldigt tydligt det här med hierarkin, vissa skulle verkligen aldrig befatta sig 

med det där om jag säger så. 

De sjuksköterskor som varit verksamma även inom landstingets hälso- och 

sjukvårdsverksamheter upplever dock att den vårdhierarkiska strukturen tog sig starkare 

uttryck där än vad den gör inom kommunens verksamheter. 
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5 Slutsatser 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur sjuksköterskorna upplever att professionen i 

sig påverkar deras arbetssituation, inte minst i deras samarbete med läkare då 

sjuksköterskornas arbetssituation till stor del är beroende av samverkan med andra 

professioner. Följande forskningsfrågor har formulerats: 

- Hur ser sjuksköterskorna på den egna professionen och vilken betydelse får den i deras 

dagliga arbete? 

- Hur kan professionen i sig verka både som en möjliggörare och som ett hinder för 

samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare? 

Detta avsnitt syftar till att granska studiens resultat i förhållande till syfte och forskningsfrågor 

samt i förhållande till anförda teorier, dvs. i förhållande till Abbotts (1988) teori om den 

professionella jurisdiktionen och i förhållande till Selanders (1989) alliansstrategi. 

5.1 Professionen som en del av sjuksköterskornas identitet 
Professionen är ständigt närvarande i sjuksköterskornas arbete då den bland annat fungerar 

som en slags påminnelse om det ansvar som åligger sjuksköterskorna. Ett ansvar som 

omfattar sjuksköterskornas yrkesutövande men som i viss mån även omfattar den övriga 

personalens yrkesutövande då det ligger på sjuksköterskornas ansvar att dessa uppfattat 

sjuksköterskornas delegeringar på ett riktigt sätt. Ansvaret som hör professionen till kommer 

till uttryck i den professionsspecifika kulturen då sjuksköterskorna upplever att man inom 

professionen är väldigt ansvarstagande. Professionen ställer även krav på sjuksköterskornas 

förmåga att agera professionellt, inte minst i den många gånger problematiska 

anhörigkontakten och i de etiskt svåra situationerna som de möter i sitt arbete. För att orka 

med de svåra situationerna upplever sjuksköterskorna att man inom professionen utvecklat en 

positiv jargong, en slags coping-strategi för att orka med de tunga arbetssituationerna. 

Professionen tillåter en hög grad av autonomi i sjuksköterskornas yrkesutövande. Samtliga 

sjuksköterskor upplever självständigheten som positiv då de har svårt att tänka sig ett mindre 

självständigt jobb och då de hela tiden strävar efter att få arbeta så självständigt som möjligt. 

Trots detta finns det ändå vissa faktorer som de menar begränsar dem i deras yrkesutövande, 

däribland alla de riktlinjer som de i sitt arbetet måste förhålla sig till. Anhörigas ifrågasättande 

av sjuksköterskornas och den övriga personalens yrkesutövande upplever sjuksköterskorna 

också som begränsande då detta tar värdefull tid från patienten. 

Vidare fungerar professionen även som en slags trygghet i arbetet då sjuksköterskorna 

upplever att professionen och den gemensamma kunskapen som finns inom professionen ger 

upphov till en förståelse för andra inom samma profession varför man gärna vänder sig till 

sina sjuksköterskekollegor för råd och stöd. Vissa sjuksköterskor upplever dock en större 

sammanhållning och gemenskap med personalen på boendet där de arbetar, vilket kanske inte 

är så förvånande då det trots allt är dessa och inte sjuksköterskekollegorna som 

sjuksköterskorna möter i sitt dagliga arbete. Trots detta upplever ändå fler sjuksköterskor att 

sammanhållningen och gemenskapen är större inom professionen vilket tyder på att 
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sammanhållningen och gemenskapen inom professionen i viss mån även tycks verka över den 

faktiska arbetsplatsen. 

Slutligen framkom att professionen inte bara är närvarande på arbetet utan också på 

sjuksköterskornas fritid då de, i och med sin profession, bland annat känner ett större ansvar 

för sina medmänniskor även utanför arbetet. Vidare existerar en yrkesstolthet som 

sjuksköterskorna alltid bär med sig. Professionens betydelse sträcker sig därmed utanför 

arbetet och kan därför sägas bli en stor del av sjuksköterskornas identitet. 

5.2 En underordnad profession med möjlighet att påverka 
Abbotts (1988) teori om den professionella jurisdiktionen som det territorium, dvs. det 

kunskaps- och verksamhetsområde, som en yrkesgrupp strävar efter att etablera kontroll över 

kommer till uttryck i sjuksköterskornas berättelser då sjuksköterskorna upplever att en del 

läkare inte vill att de själva ska komma med förslag på ordinationer. Läkarnas agerande kan 

förklaras med hjälp av Abbotts teori då sjuksköterskorna med dessa handlingar inkräktar på 

läkarens territorium; dvs. på det medicinska kunskapsområdet. Vidare kan läkarnas ibland 

tydliga avståndstagande från omvårdnadsmässiga arbetsuppgifter ses som ett sätt på vilket 

läkarna manifesterar sin professionella jurisdiktion. 

Abbott (1988) skiljer på olika former av jurisdiktioner där den underordnade jurisdiktionen 

innebär att en yrkesgrupp är underordnad att följa en annan yrkesgrupp i sin dagliga 

verksamhet. Enligt Abbott beror sjuksköterskans underordnade förhållande till läkaren på att 

medicinen på ett mer övertygande sätt lyckats erövra såväl den legala som den offentliga 

arenan där sjusköterskans kunskaper framhölls som underordnade den medicinska kunskapen. 

Sjuksköterskornas kunskapsområde; omvårdnaden, värderas enligt vissa sjuksköterskor högt 

medan andra menar att dessa ifrågasätts. Här finns en skillnad i hur sjuksköterskans 

kunskaper värderas i förhållande till läkarens då sjuksköterskorna upplever att läkarens 

kunskaper inte ifrågasätts på samma sätt som deras. Vidare menar Abbott att upprätthållandet 

av underordningen är beroende av en formell underordning, dvs. att jurisdiktionen ses som 

just underordnad på den legala och offentliga arenan; arenor svårare att utmana än 

arbetsplatsen. Då allmänheten tror att sjuksköterskorna är underordnade läkarna tror de också 

att alla sjuksköterskor har mindre kunskap än alla läkare i allt som rör det medicinska 

området. Om sjuksköterskornas bedömning ifrågasätts upplever sjuksköterskorna att det vissa 

gånger räcker med att endast erbjuda en läkarkontakt för att bedömningen inte längre ska 

ifrågasättas. Läkaren behöver således inte ens vara fysiskt närvarande då förtroendet för 

professionen och dess kunskaper verkar starkt nog ändå. Sjuksköterskorna upplever ändå att 

det finns ett förtroende för professionen men att detta inte är något självklart då de flesta 

upplever att de måste jobba hårt för att få och för att upprätthålla förtroendet. 

De skilda professionerna där sjuksköterskorna, utifrån Abbotts (1988) teori, befinner sig i ett 

underordnat förhållande till läkarna medför vissa hinder för samarbetet. Samarbetet mellan 

sjuksköterskor och läkare är beroende av en god kommunikation dem emellan, något som 

ibland hindras av professionernas respektive ställning. Som ovan nämnts upplever 

sjuksköterskorna att en del läkare inte vill att de själva ska komma med förslag på 

ordinationer, något som hindrar en öppen kommunikation då sjuksköterskorna, trots att de 
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sitter inne med kunskapen, tvingas lägga fram sina förslag på ett sådant sätt så att det till slut 

ändå blir läkaren som föreslagit ordinationen. Vid en ny läkarkontakt händer det att 

sjuksköterskorna väljer att inte framföra alla sina synpunkter då de av erfarenhet vet att detta 

inte uppskattas av alla läkare. Detta har kunnat påverka deras fortsatta relation negativt och 

har i slutändan fått konsekvenser för sjuksköterskorna själva då deras möjligheter att påverka 

minskat. Att jourläkarna gett uttryck för att sjuksköterskornas samtal skulle vara besvärande 

påverkar även det möjligheten till en god kommunikation då sjuksköterskorna vissa gånger 

dragit sig för att kontakta jourläkarna. Utöver den ibland problematiska kommunikationen 

beroende av professionernas respektive ställning kan professionernas skilda kunskapsområden 

även verka försvårande för samarbetet då sjuksköterskorna menar att läkarna ibland brister i 

deras förmåga att se till hela människan, när så sker upplever sjuksköterskorna att de får täcka 

upp för läkarens brister. 

Sjuksköterskorna upplever att det tar ett tag att etablera en god relation med läkarna. I den 

nuvarande läkarsituationen upplever sjuksköterskorna samarbetet med läkarna som bra då de 

med tiden hunnit etablera ett ömsesidigt förtroende för varandra. De upplever även att de 

skilda professionerna i en god relation medför möjligheter för samarbetet då de olika 

professionerna kompletterar varandra och tillsammans ger en bättre helhetsbild av patienten. 

Om relationen med läkarna är god upplever sjuksköterskorna att de i deras samarbete med 

läkarna har större möjligheter att påverka vilket stämmer överens med Selanders (1989) 

alliansstrategi. Sättet på vilket sjuksköterskorna lägger fram sina förslag så att det till slut 

ändå blir läkarens kan ses som en medveten strategi med vilken sjuksköterskorna, genom att 

försöka upprätthålla en så god relation som möjligt med läkarna och därmed även ett givande 

samarbete, har större möjlighet att, just i detta fall, påverka ordinationen. Det är också, i 

enlighet med alliansstrategin, ett sätt på vilket konflikter kring bedömningar och ordinationer 

kan reduceras. 

Att samarbetet med jourläkarna upplevs som mer problematiskt kan bero på det faktum att en 

god relation inte hunnit upprättas då kontakten mellan sjuksköterskorna och de olika 

jourläkarna är sporadisk snarare än kontinuerlig. Vidare upplevs sjuksköterskeprofessionens 

underordnade förhållande till läkarprofessionen som tydligare inom landstingets verksamheter 

vilket kan bero på att de patientansvariga läkarna (PAL), i högre utsträckning, är beroende av 

en god relation med sjuksköterskorna på de olika boendena då dem själva inte finns 

närvarande på boendena och därför många gånger måste lita till sjuksköterskans 

bedömningar. Sjuksköterskorna inom kommunens verksamheter befinner sig i den 

bemärkelsen inte i samma beroendeställning till läkarna som sjuksköterskorna inom 

landstingets verksamheter då dem på den faktiska arbetsplatsen innehar den högsta ställningen 

i förhållande till undersköterskor och vårdbiträden och därmed, i en högre bemärkelse, styr 

sitt arbete självständigt. 

5.3 Begränsningar samt fortsatt forskning 
En för studien intressant aspekt hade varit att jämföra kommun sjuksköterskornas upplevelser 

av samarbetet med hur sjuksköterskor, verksamma inom landstinget, upplever samarbetet då 

det framkom att sjuksköterskeprofessionens underordnade förhållande till läkarprofessionen 

upplevdes som tydligare inom landstingets verksamheter. Studiens omfattning sätter vissa 
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begränsningar varför studien endast fokuserat på en profession, läkares upplevelser av 

samarbetet har således inte fått utrymme i denna studie. Läkares upplevelser av samarbetet 

torde utgöra en relevant inriktning för fortsatt forskning då detta hade kunnat ge en större 

förståelse för vilka faktorer som styr samarbetet. Genusaspekten begränsades av det faktum 

att de manliga sjuksköterskorna inom kommunen var så få, endast en man finns representerad 

i denna studie, varför en jämförelse mellan kvinnors och mäns upplevelser av samarbetet inte 

har kunnat genomföras. Genusaspekten hade kunnat utgöra en förutsättning för den fortsatta 

forskningen. Sjuksköterskeyrket respresenteras till större delen av kvinnor och läkaryrket av 

män varför det hade varit intressant att studera huruvida samarbetet upplevs som annorlunda 

ur en manlig synvinkel; vilken roll spelar egentligen könet för upplevelsen av samarbetet? 
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7 Bilaga 

7.1 Intervjuguide 
Bakgrund:  

- Utbildning? 

- Befattning? 

- Antal år inom verksamheten? 

- Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Synen på professionen: 

- Hur ser du på din yrkesroll? 

- Kunskapsområden? 

- Ansvarsområden? 

- Autonomi? 

- Etik? 

- Upplever du att din utbildning och den legitimation som utbildningen berättigar dig till 

påverkar synen på din yrkesroll, på vilket sätt i sådana fall? 

- Hur upplever du sammanhållningen och gemenskapen inom den egna yrkesgruppen och i 

förhållande till övriga yrkesgrupper? 

- Upplever du att det existerar en, inom den egna yrkesgruppen, specifik kultur? Vad anser du 

i sådana fall vara kännetecknande för den och hur kommer den till uttryck? 

- Hur upplever du att den egna yrkesgruppens kunskaper värderas av klienter och allmänhet? 

- Hur upplever du förtroendet för den egna yrkesgruppen från klienter och allmänhet? 

- Upplever du några begränsningar i din yrkesroll, vilka i sådana fall? 

Professionen som hinder och möjliggörare för samarbetet med läkare: 

- Kan du berätta om vanliga arbetssituationer som kräver samarbete mellan din egen 

yrkesgrupp och läkare? 

- Hur upplever du samarbetet? 

- Kan du berätta om konflikter, problem och dilemman som uppstått mellan din egen 

yrkesgrupp och läkare i samband med samarbetet? 

- Upplever du att det, mellan din egen yrkesgrupp och läkare, kan saknas en förståelse för 

varandras kunskaps- och ansvarsområden, på viket sätt i sådana fall och hur påverkar det 

samarbetet? 

- Upplever du att läkarprofessionen och den ställning som professionen besitter påverkar 

samarbetet, på vilket sätt i sådana fall? 

- Upplever du att det finns andra faktorer som försvårar samarbetet mellan din egen 

yrkesgrupp och läkare? 

- Vilka möjligheter upplever du att de skilda professionerna medför för samarbetet mellan din 

egen yrkesgrupp och läkare? 


