
 

 

 

 

Läkarprofessionens förändrade 

arbetsvillkor  
En studie om läkares erfarenheter av de förändrade 

villkoren inom professionen  

 
 

Författare: Kristin Freij & Elma 

Mikullovci 

Handledare: Magnus Persson  

Examinator: Glenn Sjöstrand 

Termin: HT2016 

Ämne: Sociologi 



  
 

i 
 

 

Abstract 
 

Title: The medical profession's changing working conditions 

Authors: Kristin Freiij & Elma Mikullovci 

 

This study is based on doctors' experiences of the changing conditions in the workplace 

from a profession to the ongoing deprofessionalisation. Former studies suggests that 

medical professionals have undergone deprofessionalisation in the form of social 

changes. Our purpose with this paper is to find out the doctors’ experiences of the 

changing conditions. The empirical data consists of ten interviews with ten different 

doctors regarding their worklife experience from the medical profession.  

 

The result indicate patterns of deprofessionalisation based on three social changes: 1. 

Knowledge society – the relationship between the doctor and the patient has changed 

because of the patient’s rights and the information society, which has led to the weakening 

of the doctors' exclusivity of the knowledge base. 2. New Public Management – new 

reforms in the form of bureaucracy and market management has entered the profession, 

and it has led to the weakening of the profession’s autonomy. 3. The attributes of the 

medical profession – the doctor’s coat has been a clear status symbol and distinction 

between doctors and outsiders, and the removal of the doctor’s coat has led to the reduced 

status of the profession. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som ställde upp och gav oss innehållsrika 

och intressanta intervjuer. Utan er hade studien varit omöjlig att genomföra. Ett hjärtligt 

stort tack går även till vår kloka och inspirerande handledare, Magnus Persson, som har 

varit guld värd under hela uppsatsens gång. I de mörkaste och djupaste stunderna, när vi 

hade tappat hoppet, var du som ett ljus, som vägledde oss i rätt riktning. Sist men inte 

minst vill vi tacka våra familjer som har stått ut med oss under alla bra och mindre bra 

stunder.   
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1 Inledning 
 

“Förut var det en överläkare som hade ansvar för verksamheten, och styrde efter de mål 

som hon eller han ansåg vara viktiga. Men nu sätts målen i form av nyckeltal betydligt 

högre upp i organisationen, där man egentligen inte förstår vad vården har för syfte” 

(Wedin, 2014) 

 

Läkaryrket ses som en klassisk profession med privilegier och belöningar i form av status, 

auktoritet och kunskapsmonopol (Brante, 2009). Det har dock genomförts nya reformer 

för läkarkåren som har lett till stora förändringar inom läkarprofessionen. Förändringar 

som New Public Management-influenser och den förändrade relationen mellan patient 

och läkare har bidragit till att privilegier och belöningar i form av auktoritet, status och 

kunskapsmonopol försvagats (Nordgren, 2000). Läkarprofessionen har drabbats av att 

politiker och byråkrater allt mer bestämmar över läkarnas arbete och självstyre. Det är 

läkarnas självständighet, inflytande och makt över den politiska beslutsprocessen som har 

försvagats på grund av att politiker, byråkrater och andra yrkesgrupper inom sjukvården 

kommit in på områden som tidigare kontrollerats av läkarna (Nordgren 2000). Eftersom 

självständigheten för läkarna minskat går det att tala om att en deprofessionalisering av 

yrket har skett (Nordgren, 2000). Studier visar att förändringen inneburit att läkarna har 

mindre möjlighet att styra över sitt arbete vilket resulterat i att läkarna känner mer stress 

och mindre autonomi över sitt arbete (Brante, 2015). En annan samhällsförändring som 

påverkar är informationssamhället. Patienter inhämtar idag alltmer information om 

sjukdomar och mediciner, vilket gör att läkarnas kunskapsmonopol och inflytande 

minskar (Neuberger, 2000).  

 

År 2006 införde Socialstyrelsen ett beslut om att läkarrocken ska avskaffas, då det 

upptäcktes att rocken är en infektionsrisk och läkarna fick därmed inte bära rocken vid 

patientkontakt (Socialstyrelsen, 2006). Stephen Timmons och Linda East (2011) skriver 

om hur avskaffandet av läkarrocken sågs som ett angrepp mot läkare och deras 

yrkesstatus. Läkarna inom vården kände en avsaknad av makt och kontroll (Palazzo & 

Hocken, 2010).  
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2 Syfte och problemformulering  

Tidigare forskning visar att det har skett en process av deprofessionalisering inom 

läkarkåren. Vårt syfte med uppsatsen är att utifrån intervjuer med läkare och teorier 

kopplade till professionen, förklara läkarnas erfarenheter av de förändrade villkoren för 

läkarprofessionens arbetsliv med utgångspunkt från profession och 

deprofessionalisering. Vår frågeställning är följande: 

 

 Vilka är läkarkårens erfarenheter av läkarprofessionens förändrade arbetsvillkor?  

 På vilket sätt kan förändrade arbetsvillkor förklara läkaryrkets 

deprofessionalisering? 
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3 Bakgrunden till läkarprofessions framväxt 
 

Carina Carlhed (2013) skriver om framväxten av professionaliseringen inom hälso-och 

sjukvård och vilken påverkan staten haft för läkarprofessionen. Under tiden då nationen 

Sverige grundades på 1700-talet var det vanligt förekommande för folket att tro på 

folkmedicin och tron på ockultism. Enbart en liten skara av läkare var legitimerade och 

dessa läkare trodde att sjukdomar berodde på obalans av vikitga kroppsvätskor. 

Förbättringar inom vetenskapen såsom biomedicin bidrog till en bättre sjukvård och så 

småningom började tron på gamla idéer och myter om att sjukdomar härrör från 

naturfilosofi och mystik blekna. Läkarkåren erövrade sin dominans vid ett tidigt skede i 

samband med den framväxande statsförvaltningen i mitten av 1800-talet och strävan efter 

en stark och rik nation bidrog till att läkaryrket utvecklades i en rasande takt. I mycket 

tidigt skede var läkaryrket mycket engagerad i statens strävan att forma en ny social- och 

ekonomisk ordning genom att bland annat övervaka villkoren för folkhälsan, och 

förhindra samt avgränsa effekterna av fattigdom och epidemier.  

 

En konjunkturuppgång utvecklades efter andra världskriget, och ny välfärdspolitik vid 

denna tid bidrog till flera förstärkningar inom hälsovård och sociala sektorer, såsom 

införandet av ett socialt trygghetssystem och billig och mer tillgänglig hälso- och 

sjukvård, tillsammans med utbyggnaden av antal vårdplatser. Dessa förstärkningar 

utvecklade de befintliga organisatioerna såsom akut institutionsvård, biomedicin och 

sjukhusbaserade läkare. Staten övervakade denna utveckling genom olika myndigheter 

som administrerades av representanter från läkarkåren som därmed innebar ytterligare 

förstärkning för läkarprofessionen.  

 

3.1 New Pulic Management intåg i läkarprofessionen 
 

Läkarnas självstyre över kunskapsproduktionen samt arbetsprocessen sågs i början av 

1980-talet som ett huvudproblem, det är den främsta anledningen till att New Public 

Management  började styra över den svenska sjukvården och sjukvårdsprofessionen. Den 

offentliga sektorn skulle allt mer likna den privata sektorn. Marknaden och 

marknadsmekanismer har som mål att omstrukturera sjukvården, då syftet är att öka 

konkurrenskraft samt implitera konstandseffektivisering (Bejerot & Hasselbladh, 2013). 

  



  
 

4 

Det här kritiseras bland annat av Maziej Zaremba (2013). New Public Management avser 

den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom den 

offentliga sektorn. Maziej Zaremba menar att dessa styrningsätt gör att läkarna ägnar mer 

tid åt administration som exempelvis debiteringar, dubbla- och överlastade journaler, 

rapporter, uppföljningar och enkäter som politikerna och ekonomerna kräver för att förstå 

hur de skall göra vården mer effektiv. Detta bidrar till att läkarna inte alltid kan fokusera 

på att vårda människor utan istället utför andra insatser som politikerna vill att de ska 

göra.  
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4 Tidigare forskning 

Lennart G Svensson och Ylva Ulfsdotter Eriksson (2009) visar att yrken utgör en 

betydelsefull del av samhällsstrukturen, som bland annat visar sig i makt, inflytande, krav 

och belöningar. Studien undersöker hur olika yrkens status värderas i samhället. 

Läkaryrket rankas som det näst mest statusfyllda yrket, på första plats kom ambassadörer. 

I resultatet framgår att läkaryrket delvis är identitetsskapande. Det finns bestämda och 

beständiga uppfattningar och föreställningar om yrket vi pratar om i vardagen och i andra 

institutionella sammanhang, så som hur olika yrken ses som statusfyllda eller inte. Det 

har dock hänt olika samhällsförändringar som påverkat och rubbat läkarprofessionen och 

dessa förändringar är – Kunskapssamhället, New public management och Läkarrockens 

avskaffande som förklaras nedan.  

 

4.1 Kunskapssamhället 

En samhällsförändring som skett är informationssamhället som bidragit till en 

deprofessionalisering av läkaryrket. Neuberger visar hur 2000-talet har medfört en massiv 

förändring för hälsovården samt samhället (Neuberger, 2000). Att individen lätt kan få 

tag på information om olika sjukdomar har medfört till en förändring i hur människor ser 

på sjukvårdsprofessionen. Det har bidragit till att en doktor inte alltid kan anta att 

patienten kommer acceptera hens uttalande utan att ifrågasätta det. Det författaren menar 

är att professionen måste förändras, en doktor måste ta hänsyn till patienten. De måste ha 

en tvåsidig kommunikation, istället för att doktorn ska berätta hur patienten ska gå tillväga 

(Neuberger, 2000). Även Alex Broom (2005) beskriver hur läkarnas unika kunskap om 

medicin har förändrats och fått konsekvenser på grund av kunskapssamhället. Internet är 

en källa till den expertkunskap som läkare innehar och som tidigare varit oåtkomlig för 

lekmän. Det som framkommer i artikeln är att läkarna föredrar patienter som ger dem 

kontroll och makt över kunskapen om medicin. Läkarna i undersökningen föredrar 

således en enkelriktad dialog, där deras kunskap inte ifrågasätts av patienter.  

 

Pensionärer över 75 år är inte lika intresserade av att använda internet och därför är de 

inte lika delaktiga i informationssamhället (Findahl, 2014). Anledningarna till detta är 

fysiska hinder, att de känner sig för gamla samt att de inte är intresserade av att använda 

internet. 
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4.2 New Public Management  

I takt med de nya reformerna har läkaryrket deprofessionaliserats menar Margareth 

Nordgren (2000). Det innebär att läkarna har tappat en del av sin tidigare position inom 

den statliga byråkratin och maktapparaten genom att Medicinalstyrelsen ersatts av 

Socialstyrelsen, som är politiker- och tjänstemannastyrd. Läkarnas makt och inflytande 

över den politiska beslutsprocessen har försvagats, de kan inte bestämma över hur deras 

administrrativa arbete ska se ut. Det är andra grupper som politiker, byråktrater och andra 

yrkesgrupper inom hälso- och sjuvård som kommit in på områden som tidigare har 

kontrollerats av läkarna. Hon påvisar i sin avhandling att det är institutionella 

förändringar såsom reformer, statliga regleringar och organisationsförändringar som 

bidragit till att statusen reducerats för läkare. 

 

Andra studier som visar att det är institutionella förändringar som bidragit till läkarkårens 

deprofessionalisering är Thomas Brantes (2015) undersökning om professionella yrken i 

Sverige. Han belyser hur professionella själva ser på de senaste förändringarna av sina 

arbetsförhållanden och om professionerna är på väg att avprofessionaliseras. I Brantes 

undersökning framgår det att hela 75 procent av de tillfrågade läkarna menade att den 

ökade byråkratiska styrningen har negativa konsekvenser för deras yrkesverksamhet. 

Endast två procent ansåg att den ökade styrningen varit positiv. Det framgår att läkarna 

som vetenskapspersoner får en mindre autonom ställning att bestämma över det 

administrativa arbetet och att det sker en avprofessionalisering av yrket. Läkarna menade 

att riktlinjer och regler gör att läkaryrket blir allt mer rutinartat och standardiserat. Det 

läkarna påstår i studien, menar Brante har att göra med införandet av New Public 

Management som infördes runt 1980- och 1900-talet av staten(Almqvist 2006).  

 

New Public Mangament innebar en ny offentlig verksamhetsledning för den offentliga 

sektorn, där målet var att marknadsanpassa verksamheter, exempelvis läkarkåren  genom 

att effektivisera arbetet som utfördes (Almqvist, 2006). Sehsted (2002) menar att 

professioner i den offentliga sektorn påverkas vid införandet av New Public Management. 

De nya reformerna utmanar den roll som professionella haft inom offentliga 

organisationer, och den motarbetar professionalism som en styrande princip. Kellogg 

(2014) skriver om hur viktigt det är att lyfta fram frågor om hur professioner påverkas 

och involveras i nya reformer för att förstå hur profesioner förändras över tid. Johanna 

Ringarp (2011) skriver om lärarprofessionen och hur välfärdsstaten anpassades till de nya 
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ekonomiska villkoren och hur ansvaret flyttades till kommunerna. Beslut skulle 

decentraliseras och skulle styras av ett mer individualiseriat och kostanseffektivt sätt. När 

läraryrkets auktoritet och självständighet försvann deprofessionaliserades således 

läraryrket.  

 

Eva Bejerot och Hans Hasselbladh (2003) skriver om hur de förändrade arbetsvillkoren 

av läkarprofessionen har omskapat läkarnas makt och autonomi över yrket, men de mer 

exakta effekterna på förändringarna ännu inte kan anas. De ökade dokumentationskraven 

samt att patientens önskemål och valmöjligheter ska vägas tyngre har bidragit till att 

läkarnas autonomi försvagats på grund av att de inte längre har självstyre över yrket. En 

liknande studie beskriver hur New Public Management influerat läkarprofessionen. 

Utvecklingen har bidragit till att olika ledningssystem som tidigare dominerats av 

läkarprofessionen övertagits av New Public Management såsom: riktlinjer, system, 

protokoll och en mängd olika viktiga verktyg. De olika förändringarna som skett har 

bidragit till att läkarprofessionens autonomi minskat (Numerato, Salvatore & Fattore 

2011).  

 

4.3 Attribut  

Läkaryrket har hög status, och läkarens “uniform” fungerar som en (hierarkisk) 

distinktion mellan läkaren och andra yrken inom sjukvården, och genererar en 

professionell identitet inom sjukvården. Howard. S Becker (1961) undersökte medicin-

studenter på olika läkarutbildningar. Han kom fram till att läkarstudenter skapade en egen 

kultur under tiden som de utbildade sig till läkare vilket förstärkte gruppen som helhet. 

En studie av Annelie Jönsson (1988) visar hur lärare socialiseras in i professionen. 

Lärarstudenterna har redan före studierna förväntningar på hur en lärare bör vara och hur 

yrket ska utövas. Jönsson har studerat hur lärare före studien uppfattar problematiska 

skolsituationer och sedan jämfört dem med efter de har arbetat som lärare några år. Det 

visar sig att det sker en förändring i hur lärarna bedömer och förhåller sig till situationer. 

Den största förändringen är språkbruket, då det förändras efter de har arbetat som lärare 

ett tag. Det gemensamma språkbruket är en viktigt faktor för att socialiseras in i läraryrket 

och det har en sammanhållande effekt (Jönsson, 1988). Ekman (1999) skriver om polisens 

socialisationsprocess. I den här avhandlingen ses en tendens i att de yngre poliserna lär 

sig genom att interagera med de äldre poliserna och att det är i den processen som 

socialisationen sker, till att bli polis.   
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Stephen Timmons och Linda East (2011) analyserar en förändring på ett sjukhus i 

England, en förändring där all vårdpersonal, oavsett yrke, ska bära samma klädsel. 

Klädseln är det mest synliga symboliska uttrycket för en yrkesgrupp och förändringen 

sågs som ett angrepp på professionella gränser och på yrkesgruppers status och 

behörigheter inom sjukvården. Ett intressant utfall i studien var att yrken inom sjukvården 

med högre status (till exempel läkare) uppfattades som omvårdare (vilka har begränsad 

medicinsk kunskap). Läkarna var således tvungna att arbeta hårdare för att inte kopplas 

ihop med omvårdare. Resultatet visar också att den enhetliga klädseln inte gav en positiv 

inverkan på alla yrkesgrupper inom sjukvården, utan istället en känsla av förlust och 

maktlöshet (Timmons & East, 2011). Även Yoann Bazin (2013) anser att klädkoder 

betraktas som bärare av organisatorisk kommunikation och den individuella identiteten, 

och att kläder skapar gränser mellan medlemmar och icke-medlemmar. 

 

Maja Jacobsson (1998) undersöker hur unga manliga universitetsstudenter anpassar sina 

klädstilar för att utveckla sina identiteter genom att kläderna signalerar en 

grupptillhörighet. Samtidigt särskiljer kläderna individen gentemot omgivningen 

(Jacobson, 1998).  I studien har män i åldrarna 16-30 år intervjuats och berättar om hur 

de med hjälp av ytliga medel såsom kläder, smycken och diverse parfymer presenterar 

sig själva och sin egen identitet på ett sätt som enligt tradition har varit reserverat 

kvinnorna. I studien framgår också hur männen samtidigt som de vill skapa sig sin egna 

personliga stil och identitet även faller offer för att passa in i klädindustrins trender samt 

gruppens normer och kvinnors stilråd likaså.  

 

Landry & Dornelles m.fl. (2013) undersöker huruvida patienter föredrar att läkarna har 

vit rock eller inte. Genom att visa patienterna fyra bilder av samma läkare i olika klädsel, 

fick de gradera hur klädseln på respektive bild gav uttryck för graden av pålitlighet, 

kompetens samt hur bekväma de upplevdes. Det visade sig att 69,9 procent av patienterna 

föredrog att läkarna bar vita rockar. Även om de visste att de vita rockarna medför en 

hälsorisk hade det bara en minimal påverkan på deras val (Landry & Dornelles m.fl., 

2013). Gherardi & Cameron m.fl. (2009) kommer i en liknande studie fram till att den 

vita rocken är mest förtroendeingivande. Lägst förtroende har den “vardagliga klädseln”. 

Resultatet visade också att många av patienterna tyckte det var viktigt att läkarna hade 

något attribut som kunde identifiera dem, förutom en identifieringsbricka. Läkarrocken 
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fungerar som just ett sådant attribut (Gherardi & Cameron m.fl., 2009). Även Alok 

Tiwaris (2001) studie visat att det är viktigt för patienter att kunna identifiera läkarna 

genom någon symbol. 

 

Palazzo & Hocken (2010) presenterar en ny policy (kopplad till infektionsrisken) om att 

läkarna måste ha kortärmade skjortor. Av patienterna svarade 18 av 38 kvinnor samt 22 

av 37 män att de starkt höll med om att läkarens klädsel är viktig. Anledningar till varför 

klädvalet var viktigt berodde på att det utstrålade professionalism och bevarade tillit hos 

läkaren. Vissa respondenter uttryckte att den vita rocken var betydelsefull för läkarnas 

identitet (Palazzo & Hocken, 2010). 

 

Det visar sig också i en liknande studie att det viktigaste attributet för läkaryrket är deras 

vita rock. Efter att ha illustrerat läkare i olika kläder, svarade patienterna att den vita 

rocken var mest tillförlitlig och förtroendeingivande för läkaren (Rehman & Nietert m.fl., 

2005). Ramesh Agrawal (2012) skriver om samma utfall, att rocken medför tillit och 

auktoritet.    

 

Ron Anvik (1990) visar att det är viktigare för de äldre patienterna att läkaren bär 

läkarrock än vad det är för de yngre patienterna. Vad detta berodde på framkom inte – 

dock anser Anvik att det kan ha att göra med att yngre har större självbestämmande och 

större demokratisk påverkan (Anvik, 1990). Ashley Watson & Kathryn Chapman (2002) 

konstaterade att läkarrocken främst ses som viktig av äldre generationer. Även Paul Seboa 

och Francois Herrmann m.fl. (2014) visade att det var få av de äldre patienterna som 

tyckte att det var viktigt för läkare att använda rocken.  

 

De tre olika förändringar som har skett i läkarprofessionen har bidagit till att 

professionens status sänkts. New Public Management och kunskapssamhället är de 

huvudsakliga händelserna som bidagit till att professionens status sänkts, det enligt 

tidigare forskning. Läkarrockens avskaffande  och ”hur” det har påverkat professionen är 

något vi avser att undersöka. Genom de tre samhällsförändringarna – New Public 

Management, kunskapssamhället samt läkarrockens avskaffande –  vill vi således förklara 

läkarens erfarenheter av de förändrade arbetsvillkoren. I vår studie tar vi avstamp från 

tidigare forksning genom att ta del av läkarnas erfarenheter och förklara de förändrade 

arbetsvillkoren med hjälp av intervjuer.  
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5 Teoretiskt ramverk   

Vårt empiriska material gav uttryck för olika mönster och vi valde därefter teorier som 

verktyg för att förklara vårt empiriska underlag. De olika teorierna skiljer sig åt och kan 

förklara olika delar av vårt insamlade material, men de kan också användas tillsammans 

för att skapa en förståelse som helhet av vårt fenomen. Nedan presenteras våra teorier.   

 

5.1 Professionsteori 

Begreppet profession kommer från latinets professio vilket betyder uppgift, erkännande 

eller yrke med högre akademisk utbilding. Det är svårt att definiera begreppet profession 

då dess betydelse har förändrats över tid, liksom de kriterier som gäller för att tillhöra en 

profession (Ringarp, 2011). Inga Hellberg (1978) skriver om att professionsteorin 

uppstod för att förstå och förklara sambandet mellan den högre utbildningen och 

arbetsmarknaden som visar sig i de akademiska yrkesgrupers monopolsträvande. 

 

Läkaryrket är en klassisk profession jämfört med andra yrken på grund av att de flesta 

kriterier för en profession stämmer väl överens med läkaryrket (Brante, 2009). 

Utmärkande drag för läkarprofessionen är att den accepteras av samhället att ha en unik 

kunskapsbas som bygger på systematisk teori, auktoritet, samhällelig sanktion, etiska 

regler samt en egen kultur (Freidson, 2001). Med systematisk teori menar Freidson (2001) 

att läkarkåren har en vetenskaplig och unik kunskap. Det unika kunskapen som läkare 

besitter accepteras i sin tur av samhället. Såhär skriver Freidson:  

 

“Specialized work in the officially recognized economy that is believed to be grounded 

in a body of theoretically based, discretionary knowledge and skill and that is accordingly 

given special status in the labor force” (Freidson, 2001:127) 

 

Att individen lätt kan få tag på information och har högre förväntningar på mänskliga 

rättigheter har medfört en förändring i hur människor ser på sjukvårdsprofessionen. Detta 

har bidragit till att en doktor inte alltid kan anta att patienten kommer acceptera hens 

uttalande utan att ifrågasätta det (Neuberger, 2000).  

 

Läkarna har etiska regler som måste följas exempelvis vilken klädsel de får bära. Den 

unika kunskapen och de etiska reglerna bidrar till läkarnas kultur, då kulturen domineras 
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av samma värderingar, språk och normer. Att vara en del av läkarkåren ger den enskilde 

läkaren legitimitet. Läkare har rätt att göra olika arbetsuppgifter exempelvis att ställa 

diagnoser till patienter tack vare sin legitimitet och det skapar i sin tur auktoritet.  

 

De delarna vi har valt att fokusera på inom professionsteori är: kunskapsmonopol– som 

tidigare studier visat har relationen mellan patient och läkare förändrats på grund av 

informationssamhället. Professionens autonomi–  tidigare forskning stärker att 

läkarprofessionens autonomi försvagats, detta till följd av New Public Management-

influenser. Brante (2015) skriver om hur New Public Management bidragit till att det 

införts nya riktlinjer och regler som ska styra läkarnas arbete. Professionen har således 

inte samma självstyre över yrket. Det sista vi kommer redovisa är läkarprofessionens 

attribut– Stephen Timmons & Linda East (2011) förespråkar om hur klädseln inom 

vården är den mest synlig och symboliska uttrycket för en yrkesgrupp, då det visar vilket 

yrkesposition som hen besitter.    

 

5.2 Kunskapsmonopol 

Läkaryrket baseras på vetenskaplig kunskap inom medicin. Det är den unika 

kunskapsbasen som gör att professionen har monopol över yrket, det vill säga att de har 

egen kontroll över yrket och deras kunskap  ifrågasätts således inte av samhället (Brante, 

2009). Att läkare har en unik kunskap gör att tillit skapas till patienten, det är förtroendet 

om kunskapen som binder samman patient och läkare (Brante, 2009). I och med 

informationssamhället har det skett en förändring inom läkarkåren. Idag går det snabbt 

att hitta information om exempelvis en sjukdom. Det har medfört att relationen mellan 

läkare och patient har förändrats (Brante, 2009).  

 

5.3 Professionens autonomi 

Läkarprofessionens autonomi grundar sig i att de kan fatta självständiga beslut i yrket 

exempelvis att ställa diagnoser.  

 

“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, 2009:28) 
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Läkarkåren uppstod genom utveckling av formella kvalifikationer utifrån vetenskaplig 

kunskap, universitetsutbildning, legitimation och etiska riktlinjer, kombinerat med 

politisk legitimitet och formellt monopol att utföra ett visst samhällsuppdrag. Läkaryrket 

karaktäriseras således av ett självbestämmande territorium oberoende av andra områden 

såsom staten och politiker. Läkarkåren har en egen kultur där medlemmarna har en känsla 

av identitet och delar gemensamma värderingar. De har också ett gemensamt språk, som 

delvis kan förstås av utomstående. Genom den interna kontrollen efterlevs normerna inom 

yrket. Att läkaryrket har monopol är viktig, då det “stänger ute” obehöriga från yrket 

(Brante 2009). Max Weber menar att “makt” är den centrala drivkraften i samhället, 

“makt” är ett medel som genom grupper och individer kan gynna sina egna intressen på 

bekostnad av andras. Weber använde sig av begreppet social stängning för att beskriva 

monopolisering av möjligheter (Weber, 1978). Läkare använder makt för att maximera 

olika belöningar och privilegier i form av ensamrätt och kontroll. Läkare har egen 

kunskapsbas som de skaffat sig genom en lång utbildning vilket gör att de har ensamrätt 

över vissa arbetsuppgifter, exempelvis att ställa diagnoser åt patienter. Läkarna har även 

kontroll över utbildningen samt över vem som får ta del av professionen. Den speciella 

kunskapen professionen besitter gör att det är svårt för utomstående att ha kontroll över 

den profesionellas arbete. Mindre privilegierade grupper utesluts således. 

 

5.3.1 De tre institutionella logikerna, Elliot Freidson 

Det finns tre idealtypiska samhällen, alltså på det sätt som arbetlivet organiserats, enligt 

Freidson (2001), som baseras på marknad, byråkrati och professionalism. De tre 

idealtypiska samhällen kallas med andra ord den tredje logiken (Freidson, 2001) 

Marknadslogiken innebär en fri marknad där enskild köpare och säljare kan bestämma. I 

det systemet kan vem som helst kalla sig läkare eller advokat och erbjuda sina tjänster 

mot betalning. Köparen får själv bedöma kvaliteten i den tjänst som hen har valt att köpa. 

Om produkten inte motsvarar det som avtalats får köparen någon form av rättelse eller 

ersättning enligt konsumentköplagen. Det ska också finnas konkurrens på marknaden. 

Genom marknadslogikens styrningssätt ska det leda till kvalitet och kostnadseffektivitet. 

Det viktigaste i den här logiken är att maximera ekonomisk vinning samt effektivisera 

arbetet. Som Freidson själv skriver om marknadslogiken:  

 

“Imagine a world in which we are free to buy and sell anything we choose, individually 

competing with each other to buy at the lowest possible price and sell for the highest 
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possible price. Nothing is regulated nor are there any large companies or unions to limit 

that competition....” (Freidson, 2001:1) 

 

Den byråkratiska logiken bygger på regler och hierarkisk arbets- och ansvarsfördelning. 

Rationella organisationer ska skapa kvalitet och kostnadseffektivisering genom hierarkier 

om vem som ska göra vad, chefen ska bestämma och små beslut ska decentraliseras och 

stora centraliseras. De beslut som tidigare tagits av läkarna ska i detta avseende flyttas till 

chefer. Till skillnad från marknadslogiken som grundar sina anställningsförhållanden på 

den enskilda utföraren som sluter kontrakt med arbetsgivaren istället för köparen. Det 

införs regler av uppföljning och rapporter. 

 

“Imagine a different world in which the production and distribution of goods and services 

are planned and controlled by the administration of large organizations. Each 

Organization, whether a private firm or a public agency, is governed by an elaborate set 

of rules that establish the qualifications of those who can be employed to perform 

different jobs and that define their duties…” (Freidson, 2001:1) 

 

Den sista logiken, professionalism, innebär tron på att läkarkåren själv ska styra och 

kontrollera sitt expertarbete. Där kunskapsbasen ger läkarna autonomi och monopol över 

yrket. Monopolet leder till att det garanteras en viss miniminivå på arbetet och de som 

inte uppfyller kraven stängs ute. De inom professionen sluter sig samman, kommer 

överens om kraven och hur de ska bedömas och genomföra någon form av legitimation. 

Kunden får genom detta system en tydlig kvalitetsgaranti på sitt arbete (Freidson, 2001). 

 

”Finally, imagine a world in which those workers who have the specialized knowledge 

that allows them to provide especially important services have the power to organize and 

control their own work…” (Freidson, 2001:1) 

 

Ingen av dessa idealtypiska samhällen finns i ren form, enligt Freidson (2001).  De tre 

logikerna kombineras idag i läkarprofessionen, men i allt högre grad influeras 

professionen av marknads logiken och den byråkratiska logiken, vilket har inneburit att 

autonomin som läkare tidigare har haft kontroll över har minskat. Att autominseringen 

minskat har inneburit en process som lett till en deprofessionalisering av yrket (Nordgren, 

2000). Margareth Nordgren (2000) skriver om hur läkare som motattack för att stänga ute 
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obehöriga från intrång har specialiserat sin kunskap inom medicin genom att fördjupa sig 

inom olika ämne och således förstärka den unika kunskapsbasen ytterligare. Det blir 

således svårare för marknadslogiken och den byråkratiska logiken att ta sig in i 

professionen då de inte kan överta arbetsuppgifter där den unika kunskapsbasen behövs. 

 

5.4 Läkarprofessionens attribut 

Begreppet attribut är viktigt i vårt sammanhang på grund av att avskaffandet av 

läkarrocken ytterligare är ett slag mot professionen. Rocken bidrar till att utomstående ser 

läkaren som auktoritär och innehar hög status, då patienter beskrivit att rocken medför 

egenskaper som professionalitet, tillit och trovärdighet (Agrawal, 2012). Den är också ett 

tydligt attribut och gör att läkaren blir igenkänd.  

 

Attribut är således ett föremål, redskap, utstyrsel, tillbehör eller som i vårt fall, kläder. I 

vår studie använder vi begreppet attribut för att visa vilken betydelse läkarrocken har för 

både läkarrollen och allmänheten. Goffmans (2009) skriver om attributens betydelse och 

att aktörens roll skapas genom till exempel kläder – så kallad rekvisita. Exempelvis kan 

arbetsuniformer som bärs av poliser, sjuksköterskor eller militärer tillskriva en viss 

yrkesroll (Goffman, 2009). Sjuksköterskans klädsel skapar exempelvis förväntningar på 

ett vårdande och omsorgsfullt beteende, vilket bidrar till att individen som bär kläderna 

utvecklar den rollen och de egenskaperna. En läkare ska generellt sett ha egenskaper i 

form av kompetent, duktig, självständig och säker (Risberg, 2000). Rocken skapar 

förväntningar på de egenskaper som kompetent, duktig, självständig och säker. På grund 

av det hjälper rocken till att utveckla den rollen och de egenskaper läkaren ska besitta 

(Risberg, 2000).  

 

Goffman nämner begreppet “Impression management” när han menar att individen 

använder sig av olika intryck för att styra och kontrollera den bild vi vill att andra ska få 

av oss. Individer försöker med olika medel bevara sin självbild mot andra genom att agera 

och klä sig på ett lämpligt sätt (Goffman, 2009).  

 

Även Yunyia Kawamura (2007) skriver om hur kläder och synliga attribut förmedlar ett 

budskap till samhället om status och grupptillhörighet. Läkarrocken visar genom sitt 

symboliska värde tydligt vilken yrkestillhörighet, makt och status personen besitter 

Läkarrocken upprätthåller en viss status gentemot andra yrken, genom det uppstår en 
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känsla av “vi” mot “dem”. Kawamura skriver om vikten av att upprätthålla gränserna. 

Hon menar att det kan bero på olika saker, exempelvis kan det bero på ett upprätthållande 

av en viss status utifrån yrket (Kawamura, 2007).   

 

De teorier vi har valt hjälper oss att föklara vad läkarprofessionen genomgått och hur 

organiseringen av arbetet har påverkat läkarnas autonomi och kunskapsbas. Samt fhjälper 

teorin oss att förklara hur attribut påverkar professionen, och det genom läkarockens 

avskaffande.  
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6 Metod  

6.1 Tillvägagångssätt  

Vårt intresse för ämnet växte fram i och med att vi pratade med våra föräldrar, som arbetar 

som sjuksköterskor, hur läkaryrket har förändrats samt regeln om att inte bära läkarrocken 

vid patientkontakt. Vi började söka efter material och läsa in oss på ämnet, vi använde 

sökord som profession, medical och deprofession. Forskningsöversikten medförde en 

förförståelse för vårt fenomen och det hjälpte oss att få fram och forma vår intervjuguide. 

 

Eftersom vi undersöker läkares erfarenheter av de förändrade villkoren i arbetslivet med 

utgångpunkt från profession och deprofessionalisering har vi valt att göra tio stycken 

semistrukturerade intervjuer med läkare. Vi eftersöker information om, läkares 

erfarenheter om de förändrade arbetsvillkoren har lett till deprofessionalisering, vilket gör 

kvalitativ metod särskilt lämplig.  

 

6.2 Urval och tillträde  

Våra intervjuer är genomförda i en liten respektive i en mellanstor stad i Småland. 

Anledningen till att vi valde dessa städer var på grund av att vår gatekeeper hade kontakter 

i de två städerna och det gjorde att vi snabbt och enkelt kunde få tag på intervjupersoner 

utan någon större tidsfördröjningar. Åldern hos våra informanter varierar mellan 27–70 

år hur länge de arbetat som läkare varierar mellan 2–20 år och vilken typ av läkare varierar 

från röntgenläkare, kirurgläkare, allmänläkare, distriktsläkare, lungmedicinläkare och 

akutläkare. Vi har intervjuat fyra kvinnor och sex män. Vi har inte tagit hänsyn till 

kritierer som kön, ålder, vilken typ av läkare och hur de länge de arbetat som läkare. Det 

på grund av att det från start var svårt att få tag på läkare som kunde tänka sig ställa upp 

på en intervju, vår gatekepper som arbetar som avdelningschef på ett utav de sjukhus där 

vi gjorde våra intervjuer hjälpte oss att få kontakt med läkare, vilket i sin tur ledde till ett 

snöbollsurval. Snöbollsurvalet medförde att vi förlorade kontrollen över urvalet och dess 

kriterier.   

 

Snöbollsurval innebär att våra första intervjupersoner rekommenderar nya personer som 

kan ställa upp på en intervju. Snöbollsurvalet underlättade för oss att hitta nya personer 

samt övertyga de nya personerna med hjälp av de bekanta att ingå i vår studie 

(Denscombe, 2009). Snöbollsurvalet har både för- och nackdelar. Det negativa är att vi 
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som forskare förlorar kontrollen över urvalet och det positiva är att vi genom 

snöbollsurvalet fick tag på informanter som kunde tänka sig medverka i en intervju.  

 

6.3 Genomförande av intervjuer  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att man har en 

färdig lista med teman och frågor som ska behandlas och besvaras. Dock har forskaren 

möjlighet att vara mer flexibel än vid en strukturerad intervju när det gäller ordningsföljd 

och låta personen utveckla sina idéer och dela med sig en mer nyanserad bild av de teman 

som vi tar upp (Denscombe 2009). Vi var båda närvarande vid genomförandet av 

intervjuerna vilket vi ser som positivt då båda kunde ta del av läkarnas erfarenheter och 

ställla följdfrågor vid behov. Genom att ställa följdfrågor i vår intervjuguide öppnade det 

upp för samtal istället för utfrågning, vilket vi utgick ifrån vid samtliga intervjuer 

(Bryman, 1993). Vår intervjugudie bestod av tre teman som bakgrundfrågor, frågor om 

läkaryrket och själva läkarrocken. Det var viktigt att ta del av läkarnas erfarenheter om 

hur de själva ansåg på läkaryrket och vilka förädnringar som har skett inom yrket samt 

frågor om läkarrocken.  

 

Vi har utgått från Beckers (2008) knep om att ställa frågor om  “hur saker hände” och inte 

“varför det hände”. Knepet hjälpte oss att få utförliga svar med “hur” något gick till 

istället för att utpeka en orsak eller begära en berättelse av intervjupersoner med ett 

”varför”.  Med en “hurfråga” är informanten mindre begränsad och det inbjuder till att 

svara på ett sätt som passar personen bäst. Det krävs sålunda inget “rätt” svar utan 

signalerar istället en nyfikenhet (Becker, 2008).   

 

Vid första mötet med informanterna försökte vi utgå från Fransséns (2000) anvisning att 

visa intresse för deras arbete och visa respekt för personen i fråga, en process som är 

ständigt pågående från första kontakt tills studien avslutas. Detta var viktigt för att skapa 

en förtroendefull relation, men även för att få ett så avslappnat möte som möjligt för att 

informanterna skulle känna sig trygga och bekväma. Att skapa ett avslappnat möte i vårt 

fall med läkarna var dock inte helt enkelt i början. Den stressiga arbetsmiljön som läkarna 

hade smittade av sig och  gjorde att vi kände oss som en börda.   

 

Dessutom hade vi från början läst om och fördjupat oss mycket i läkarprofession, att det 

är en stark profession med hög status, kunskapsmonopol och autonomi över 
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yrket. Föreställningen om läkarprofession bidrog till en speciell situation, alltså hur vi 

som studenter skulle förhålla oss till de “statusfyllda” läkarna. Under vissa intervjuer var 

det svårt att få läkarna att “öppna” upp sig, då läkarna skyddade varandra och inte riktigt 

ville släppa in oss. Exempelvis ställde vi en fråga, om vår informant visste om någon på 

avdelningen fortfarande bar läkarrocken, informanten undvek att svara på frågan och ville 

inte prata om några kollegor.   

 

Under de första intervjuerna kunde vi inte riktigt  “slappna av”, men det blev bättre med 

tidens gång. Som Becker (2008) skriver kan det bero på att föreställningen/föreställningar 

förändras när forskaren  kommer ut på fältet och gör intervjuer, det är då som den 

“verkliga föreställningen” kommer fram. Vi kände fortfarande att vi var i en underlägsen 

position gentemot läkaren, men det blev lättare när vi märkte hur läkarna själva ansåg att 

de förlorat en del av sin auktoritet och status på grund av samhällsförändringar i form av 

New Public Management-influenser, kunskapssamhället samt avskaffandet av 

läkarrocken.  

 

Efter varje gjord intervju transkriberade vi materialet så snabbt som möjligt. Det var ett 

sätt för oss att umgås med materialet och hitta intressanta resonemang. Som författarna 

uttrycker det: 

 

”Analytikerna läser om, bläddrar och jämför, går tillbaka och läser en gång till, ändrar 

namnet på koder eller kategorier, fortsätter läsa…” (Rennstam & Wästerfors, 2016:80) 

 

När vi var klara med alla intervjuer och transkriberingar kodade vi materialet genom att 

stryka under ord och meningar i olika färger för att se ett mönster och få materialet 

överskådligt. För varje tema använde vi en viss färg. De olika teman formades i samband 

med de första intervjuerna,  det var då vi blev medvetna om vilka teman som var relevanta 

för vår studie. Det var i detta skeendet som teorierna växte fram. Det framgick tydligt 

vilka förändrade arbetsvillkor läkarna erfarit i sitt arbetsliv och vad de inneburit. Teman 

som: New Public Management, kunskapssamhället och attributens betydelse 

genomstrålade vårt empiriska material och blev i sin tur de teorier vi utgick ifrån. 
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6.4 Etiska principer 

I vår studie har vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna som finns i 

Vetenskapsrådet (2003). Det innebär att vi vid varje intervjutillfälle har informerat 

intervjupersonerna om uppsatsens syfte och tillvägagångssätt samt berättat att de kan 

avbryta intervjun när de önskar. Vi berättade också för våra informanter att de kommer 

vara anonyma. Genom att att döpa våra infomanter till andra namn blev det således lättare 

att hålla våra deltagare anonyma. 

 

Redan innan vi bokade in intervjuerna med deltagarna så informerades dem om att all 

insamlad information endast kommer att användas för forskningsändamål och att vi 

endast spelade in intervjuerna för att transkribera dem och för att underlätta arbetet för 

oss. Det tydliggjordes också att det bara är vi som kommer lyssna på inspelningarna. De 

transkriberade samt inspelade intervjuerna har vi bevarat på en säker plats där ingen kan 

få tag på vårt empiriska material.    
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7 Resultat och Analys 

Nedan kommer delar av intervjupersonernas berättelser att presenteras. Vi har valt att 

dela upp resultat och analys-delen i olika teman utifrån det material vi har fått in för att 

ge en överskådlig bild.  

 

Vi börjar med att beskriva läkarprofessionens styrka då den belyser vad våra informanter 

anser vara viktiga egenskaper inom läkarprofessionen. Därefter presenterar vi ett avsnitt 

om läkarnas erfarenheter i arbetslivet och hur de förändrade arbetsvillkoren har lett till en 

deprofessionalisering av yrket. Läkarna ställs inför utmaning mot kunskapsmonopol och 

mot läkarkårens organisering som vi senare återkommer till. Vårt empiriska underlag 

visar också att utmaningen mot läkarollen (attribut) också haft en inverkan på läkaryrkets 

deprofessionalisering, som är vårt slutliga tema.  

 

7.1 Professionens styrka 

Kunskapsbasen, eller som Eliot Freidson (2001) skriver: “the body of knowledge”, är den 

viktigaste egenskapen inom professionen då den bygger på en särställning som baseras 

på unik kunskap. Det är också kunskapen som givit yrket självständighet, auktoritet och 

dominans och ett yrkesmässigt kunskapsmonopol. Genom kunskapsmonopol kan läkarna 

stänga ute obehöriga från att ta del av privilegier och belöningar som yrket besitter 

(Nordgren, 2000).  

 

7.1.1 Det ”magiska” yrket 

Alla intervjupersoner nämnde hur viktig den egna kunskapsbasen är. De flesta 

poängterade också att de har en utbildning på en svår och hög nivå. Så här uttalade sig en 

infomant: 

 

“Man får en viss tillit som läkare. Det finns inte många andra högre utbildningar patienten 

kan fråga om sin sjukdom, okej förutom en forskare då, men det är ändå hos en läkare 

man hamnar.” (Anders) 

 

När vi frågar an annan infomant om hans syn på läkaryrket säger han följande: 
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“Man är högutbildad, en lång utbildning och man har en fin titel som är väldigt magisk 

och titeln dras alltid fram om någon är doktor. Det dras ju aldrig upp att man är 

rörmokare.” (Erik)  

 

Sara uttryckte sig följande: 

 

“Många av dem tror att dem är gudar när dem är läkare, att dem är duktiga och 

högutbildade och kan allt.” (Sara) 

 

För våra informanter är dessa egenskaper viktiga för professionen. det visar på att de har 

en speciell kunskap som bara de inom läkaryrket till viss del kan förstå och det är detta 

som gör yrket “magiskt”, både för de inom professionen och för de som står utanför. Att 

läkaryrket har en egen kunskapsbas bidrar till att läkarna får respekt, tillit och ses som 

auktoritära av patienterna.  

 

7.1.2 Gruppdynamik ger styrka och mod 

Den speciella och unika kunskapsbasen läkare innehar bidrar till att utomstående inte 

ifrågasätter deras yrke (Brante, 2009). Nedanstående citat bekräftar hur viktigt det är att 

utomstående accepterar läkarens speciella kunskap. En informant säger följande:  

 

“Man måste acceptera att patienterna någorlunda anser att man har en yrkeskunskap, 

auktoriteten ska bygga på en yrkeskunskap. Att bli respekterad för sitt kunnande.” (Eva) 

 

Likt Eva uttrycker sig Jonas:  

 

“Om någon ifrågasätter det jag säger, då kan jag säga att jag har en lång erfarenhet och 

utbildning och jag kan det här det här är min profession.” (Jonas) 

 

Genom att uttrycka sig i stil med “det här är min profession” kan vi förstå att Jonas vill 

att läkaryrket ska styras av en av de tre logikerna det vill säga (professionalismen), det är 

läkaren som kan professionen ”bäst” och genomförandet av en lång utbildning har gett 

informanten legitimitet – Johan har klarat kraven som ställs för att ta sig in i yrket. 

Läkarna vill således inte bli ifrågasatta då det är de som har kunskapen och det måste 

respekteras av utomstående.  
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Kunskapsbasen menar alla våra informanter, är speciell och som citaten ovan beskriver 

kan de genom den stänga ute andra mindre privilegierade grupper, det vill säga “bli 

respekterad för sitt kunnande”. De upprätthåller således sitt monopol samt sin auktoritet 

över yrket (Brante, 2009).  

 

Alla informanter nämnde att den viktigaste egenskapen, som läkare, är ödmjukhet. Både 

till patienten och för sin egen skull. Patrik säger:    

 

“Man är tvungen att ha en ganska ödmjuk approach till sin egen fullkomlighet så att säga, 

och det är ju en egenskap som man måste besitta för att det ska funka.” (Patrik) 

 

Läkare tar någon gång fel beslut och det är därför viktigt att vara ödmjuk inför detta och 

acceptera det. Intervjupersonerna berättar att det finns många inom läkaryrket som har en 

viss avsaknad av ödmjukhet, att när de läst till läkare tror att de är ”kungar”. Vidare 

uttrycker en informant att han i rollen som läkare kan ”komma undan” med företeelser 

som i skiftande grad misslyckats, det vill säga att professionen är så pass stark att det går 

att begå fel inom vissa ramar utan att någon reagerar. Det kan handla om att läkarens 

utlåtande är felaktigt eller att de glömmer skriva in ett dokument efter en undersökning. 

Howard Becker (1961) skriver att gruppdynamiken är viktig för att gemensamt hantera 

de svårigheter som läkaryrket innehar. 

 

“Group perspectives gain strength and force in the individual’s behavior by virtue of 

being held in common with others.” (Becker, 1961:36). 

 

Läkarprofessionen har som tidigare visats en egen kultur där medlemmarna har en känsla 

av samhörighet och gemensamma värderingar och genom intern kontroll efterlevs 

normerna. Den egna kulturen förstärker yrkets gruppdynamik och förhindrar intrång i 

professionen (Brante, 2009). 

 

När det inom vissa ramar begås fel är det svårt för utomstående att ifrågasätta misstagen. 

Becker (1961) skriver att läkarstudenter “backar” upp varandra genom att till exempel 

fuska på ett prov, de hjälps åt att hitta och sedermera dela informationen till övriga 

studenter om vilka frågor som kommer på kommande examination. De hittade ett 

gemensamt sätt att lyckas med studierna. Det studenterna gör tillsammans ger således 
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styrka och mod (Becker, 1961). De läkare vi har intervjuat berättar att de jobbar som ett 

sammanhållet team och att de hjälper varandra. Infomanterna uttrycker sig: 

 

“Idag jobbar vi allt mer i team vilket gör att man tillsammans blir som en liten familj som 

hjälper varandra vid svåra situationer.” (Kristoffer) 

 

“Vi övar på att ge varandra konstruktiv feedback, det går ju inte alltid att sopa grejer under 

mattan.” (Hampus) 

 

”Fem procent av alla utlåtande vi ger är på något sätt felaktiga, och det måste man som 

läkare förhålla sig till.” (Erik) 

 

Läkare tar någon gång fel beslut och det är därför viktigt att vara ödmjuk inför detta och 

acceptera det. Intervjupersonerna berättar att det finns många inom läkaryrket som har en 

viss avsaknad av ödmjukhet, att när de läst till läkare tror att de är ”kungar”. Vidare 

uttrycker en informant att han i rollen som läkare kan ”komma undan” med företeelser 

som i skiftande grad misslyckats, det vill säga att professionen är så pass stark att det går 

att begå fel inom vissa ramar utan att någon reagerar. Det kan handla om att läkarens 

utlåtande är felaktigt eller att de glömmer skriva in ett dokument efter en undersökning. 

Howard Becker (1961) skriver att gruppdynamiken är viktig för att gemensamt hantera 

de svårigheter som läkaryrket innehar. 

Att läkarprofessionen har en egen kultur i form av ett eget språk, normer och värderingar 

bidrar till att de jobbar som ett sammanhållet team. Läkare som eventuellt begår 

misstag  inom professionen kan på grund av den gemensamma och starka 

sammanhållningen skyddas av kollegorna och därför riskerar misstaget att förbli 

oupptäckt.  

 

7.1.3 Viktiga egenskaper som läkare  

Enligt samhällets värderingar ska en läkare besitta egenskaper som kompetent, duktig, 

självständig och säker (Risberg, 2000). När våra informanter började arbeta som läkare 

menade de att det var svårt att uttrycka de egenskaperna, då de kände sig obekväma och 

osäkra inför ansvaret och jobbet som läkare. Läkarrollen är något som sakta växer fram. 

På följande vis uttalade sig två informanter: 
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“När jag tog på mig läkarrocken för första gången kom jag ihåg hur liten jag kände mig… 

jag kunde inte speciellt mycket i ärlighetens namn, allting var för första gången… Jag 

kände mer ‘hoppas ingen ser mig.’”(Sara) 

 

“När jag började som läkare var jag osäker, jag hade svårt för att kommunicera tydligt 

och i många fall har det stor betydelse… För annars kanske de inte vet vem läkaren är.” 

(Erik) 

 

Becker (1961) skriver om hur läkarstudenter växer in i  den kultur som läkarprofessionen 

har. När informanterna har arbetat som läkare ett tag, beskriver de att det blir “lättare” att 

ta till sig rollen som läkare och att missförstånd inte sker lika ofta. 

 

“Som ung läkare fick jag i efterhand lära mig vad jag skulle säga när de verkade lite 

tveksamma, det beror på att jag såg ung ut, det händer inte lika ofta idag därför att jag 

skaffat mig pondus och jag vet mer vad jag ska säga. Jag läser av många gånger om dem 

förstår att jag är läkaren eller inte.” (Eva) 

 

“... Nu har jag skaffat mig anamma och känner mig säker och bekväm, jag vet vad jag 

kan och utstrålar det, när man är ny är man inte jättekaxig och många är väldigt ödmjuka 

mot det och vet att de inte kan så mycket.” (Patrik) 

 

Läkarna har efter de har arbetat ett tag skaffat sig respekt och mod som citaten ovan 

beskriver. Vi kan således förstå att informanterna socialiseras in i läkarrollen som grundas 

på gemensamma värderingar och normer. När läkarna har jobbat ett tag kommer 

“värderingar” och egenskaper som : kompetent, duktig, självständig och säker bli en del 

av läkaren och genom det ser patienten läkaren som respektingivande och modig (Becker, 

1961).  

 

Relationen mellan patient och läkare har förändrats med tiden, men vad det har inneburit 

och vad som påverkar förändringen presenteras i nästa kapitel.   

 

7.2 Utmaning mot kunskapsmonopol 

Idag finns mängder av information tillgänglig på nätet – exempelvis kan information om 

en sjukdom lätt sökas upp på internet. Julia Neuberger (2000) hävdar att det har medfört 
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högre förväntningar på de mänskliga rättigheterna. Det har medfört att patienterna vågar 

ifrågasätta läkarnas kunskap. Patientens roll har också förstärkts på grund av patientlagen, 

som stärker och tydliggör patientens ställning och främjar patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet (SKL, 2015).  

 

Informanterna anser att den tillgängliga informationen försvårar deras arbete på grund av 

att patienter kräver saker, som exempelvis mediciner, på grund av att de har läst om den 

på internet. Därmed kan det uppstå problem om läkaren inte anser att den medicinen 

lämpar sig bäst för patienten, eftersom patienten ifrågasätter läkarnas kunskap. 

Infomanterna säger följande:    

 

“Patienter kräver mer idag. Speciellt unga patienter är krävande. De är mycket pålästa, 

men sen har de egentligen inte riktigt koll på läget. De vill exempelvis ha en magisk 

tablett som tar bort all besvär och ska inte behöva anstränga sig själva.” (Lotta) 

 

Ovanståendet citat visar hur patienter börjat kräva saker i form av medicin av läkaren. I 

nedanstående citat stärker informanter ytterligare detta:  

 

“Alla patienter kan sin sjukdom bäst, eftersom de sitter och läser om bara en sjukdom.” 

(Kristoffer) 

 

“Patienterna är mycket mer pålästa idag, och det tycker jag är trevligt. Mindre trevligt är 

när de kräver saker som kanske är medicinskt motiverat bara för att de läst på nätet att de 

ska ha det. Läkaryrket har tappat mycket av sin auktoritet idag.” (Hanna) 

 

“Förut var det så att läkaren satt och bestämde allting, men patientens roll har idag stärkts 

väldigt mycket, med nya patientlagen och allt man kan läsa om på nätet, så att det har 

hänt en hel del.” (Anders) 

 

Informanterna hävdar att detta fenomen främst berör de yngre patienterna. Läkarna som 

vi har intervjuat anser att deras kunskap om människokroppen inte går att jämföra med 

den kunskap som finns på internet då varje fall ser olika ut beroende på patientens 

förutsättningar. Detta har föranlett en förvirring mellan patient och läkare. Våra 
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intervjupersoner beskriver att det har medfört att deras kunskapsbas inte anses lika stark 

längre och att läkarna därför har förlorat mycket av sin auktoritet.  

 

Den förändrade relationen mellan läkarprofessionen och patienten har bidragit till att den 

vetenskapliga kunskapen, som är en maktresurs, har minskat på grund av tillgängligheten 

av information. Därför blir det svårare för professionen att stänga obehöriga ute från deras 

monopol. Läkarkåren har svårare att använda sin kunskapsmakt för att maximera sina 

belöningar och privilegier, då utomstående kan ta del av den kunskapen läkare själva har 

haft makt över (Brante, 2009). Vi kan således förstå att det sker ett visst mått av 

deprofessionalisering av läkaryrket genom att läkarens kunskapsmonopol urholkas 

(Nordgren, 2000). Infomanterna säger följande:  

 

“ Framförallt äldre patienter lyssnar mer på oss som yrkespersoner, än de yngre, just för 

att det finns internet och man kan läsa själv och många gånger när man... nu var det ju 

längesedan jag var på akuten, men när man var där så visste de ju redan vad som ingår i 

utredningen.” (Erik) 

 

“Våra far- och morföräldrarnas generation. Dom kunde ju ha en nästan överdriven respekt 

för sjukvården och för läkarkåren… och det är ju i själva verket extremt svårt att vara 

läkare i ett sådant läge… när man inte kan ha en diskussion med sin patient, utan du bara 

förväntas fatta alla beslut... ‘doktorn vet bäst.’” (Sara) 

 

Äldre patienter har större respekt för läkaren än vad yngre patienter har. De läkare vi har 

intervjuat berättar att det beror på informationssamhället. Enligt Olle Findahl (2014) är 

äldre inte lika delaktiga i de förändringar som kunskapssamhället inneburit så som 

inhämtning av kommuniaktion och information. Det på grund av att ädre har växt upp i 

en värld där datorer och internet inte existerad. Våra informanter berättar att de yngre 

patienterna som är dealktiga av kunskapssamhället redan vet vilken medicin de ska ha 

och våra informanter menar att det försvårar deras arbete.  

 

“De yngre patienterna kan sin sjukdom bäst eftersom de läser mycket om sjukdomen på 

nätet och det är både en fördel och nackdel faktiskt, eftersom man inte alltid är överens 

om vilken medicin och behandling de ska ha.” (Lotta) 
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Detta är också något Ron Anvik (1990) beskriver: patienten tycker sig veta vilken medicin 

som lämpar sig bäst och det blir därför svårt att tillmötesgå patienten som tror sig ha rätt. 

De äldre däremot ifrågasätter inte läkarens kunskap på grund av de inte är lika delaktiga 

i informationssamhället samt att de fortfarande ser doktorn på ett traditionellt vis med 

mycket auktoritet. När den äldre generationen försvinner kommer sedermera relationen 

mellan patient och läkare bli annorlunda. Istället för “doktorn vet bäst” kommer patienten 

att ifrågasätta läkarens kunskap. Julia Neuberger (2000) skriver att den förändrade 

relationen innebär att doktorn måste ta hänsyn till patientens roll och det sålunda måste 

ske en kommunikation mellan dessa parter. Patient och läkare måste därför ha en 

ömsesidig kommunikation som inte präglas av auktoritet och makt från professionens 

sida (Brante, 2009). Läkarprofessionen måste på grund av det ta hänsyn till 

marknadslogiken som stärker kundens patients rätt att bestämma och vara delaktig i 

marknaden (Freidson, 2001).  

 

7.3 Utmaning mot läkarkårens organisering 

7.3.1  New Public Managements intrång på professionen 

När vi frågade vad som är mindre roligt med läkaryrket fick vi liknande svar. Det har 

blivit mer administrativt, stressigt och enformigt. En informant uttryckte att det blivit en 

“kulturkrock” mellan å ena sidan läkarkonst och å andra sidan industrialiseringen av 

sjukvård. Han menade att cheferna och läkarna drog åt två olika håll, för cheferna var 

kvalitet “räknade pinnar” medan kvalitet för läkarna var att lyckas förmedla bra resultat 

av undersökningar inom sitt område. 

 

Allt detta beror på införandet av New Public Management som är ett nytt sätt att styra 

och kontrollera offentliga verksamheter. Målet med New Public Management  är att 

maximera och effektivisera verksamheterna. Organisationer har idag mer kontroll över 

den ekonomiska styrningen genom att mäta personalens arbetsinsatser samt kvaliteter för 

att se vad verksamheterna har presterat (Almqvist, 2006:25-27). Individer ska agera till 

maximal nytta som ska uppnås till minsta möjliga kostnad eller insats. Robert Wenglén 

(2013) skriver att professionalism-logiken, i kombination med New Public Management, 

kan bli ett regelverk som har sin uppkomst utanför akademin, professionella 

organisationer och professionen själv. Det är således inte längre frågan om autonoma 

professioner som styr professioner. Detta har försvårat läkarens arbete eftersom de inte 

längre kan styra sitt arbete på egen hand, vilket vi skriver mer om nedan.    
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7.3.2 New Public Management framför läkarkonst 

Läkarna anser att det är deras kunskap om medicin och kroppen, alltså “läkarkonst”, som 

ska dominera läkaryrket. New Public management har däremot andra avsikter då staten 

samt poltikerna vill effektivisera sjukvården genom att göra den mer marknadsstyrd och 

byråkratiserad, och genom det förhindrar de professionen från att ha makt och kontroll 

över sitt yrke (Almqvist, 2006). För informanterna blir det svårt att utföra arbetet som 

läkare och samtidigt utmana New Public Management. Om inte läkarna utför sitt arbete 

på de kritierer som förväntas av New Public Management har det enligt det nya systemet 

inte utfört sitt arbete på ett effektivt vis. Det går inte att undvika det faktum att New Public 

Management har kommit för att stanna, och för enstaka läkare blir det tufft att ställa sig 

emot systemet. Det administrativa arbetet som måste utföras tar allt mer plats och tid, 

vilket bidrar till att läkarna inte har kapacitet att prioritera patienternas trygghet.    

 

“Den förändrade relationen har gjort att man inte får gehör från den medicinska sidan som 

har utvecklats och som är viktigast.” (Hampus) 

 

“I grund och botten är det läkaren som ska ta patienternas parti och ska vara deras 

företrädare, de som tar tillvaratar deras intressen och behov… i allt större utsträckning 

handlar det om en verksamhet som drivs på företagsmässiga grunder snarare än på 

medicinska, därmed hamnar patienternas intresse och våra rättigheter i kläm.” (Jonas) 

 

”Kvalitet för oss är att producera en bra undersökning, för beslutsfattare är kvalitet i 

princip räknade pinnar, liksom ‘hur många timmar, minuter, dagar eller veckor går det 

mellan olika moment i processen’. Det är kvalitet för dem.” (Eva) 

 

Det är här det uppstår en konflikt. De två logikerna marknad och byråkrati vill överta 

beslutsmakten från professionalism-logiken som tidigare dominerat – de två logikerna 

vill vara en del av yrket och styra läkarprofessionen. Våra informanter menar att det är 

professionalism-logiken som ska styra, att professionen ska ha egenkontroll och 

självständigt styra yrket genom sin expertis inom medicin. Marknadslogiken och den 

byråkratiska logiken har däremot andra avsikter. Den byråkratiska logiken vill 

effektivisera genom att införa rapporter och andra administrativa uppgifter som ska 

effektivisera arbetet och kvaliteten. Marknadsstyrningen vill att  den enskilda säljaren och 

köparen ska bestämma och att ska finnas konkurrans på marknaden. Marknadsstyrningen 
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vill också att läkarprofessionen ska effektiviseras genom exempelvis utvärderingar och 

ekonomiskt präglade incitament, det ska på så sätt leda till kostnadseffektivitet och 

kvalitet.  

 

Vad som anses vara kvalitet skiljer sig således åt mellan de tre olika logikerna. 

Läkarprofessionen har som maktstrategi att ”stänga ute” obehöriga från belöningar och 

privilegier då de har specialiserat sin medicinska kunskap och på så sätt blivit “unika” 

inom sitt område. Tack vare att de har specialiserat sig och en differentiering skett inom 

läkarkåren har de kunnat öka avståndet mellan lekmännens kunskap och professionens. 

De har på så vis haft möjlighet att behålla en del av sitt kunskapsmonopol över yrket 

(Nordgren, 2000).  

 

Däremot har läkarprofessionens inflytande över exempelvis administrativa uppgifter 

minskat till följd av ekonomisk styrning och åtstramning. Läkarna har fortfarande idag 

ett visst inflytande över patienter då en del utav det kunskapsmonopolet lever kvar, dock 

har detta inflytande minskat avsevärt i takt med  kunskapssamhället. Margreth Nordgren 

(2000) menar att trots läkaryrkets specialiseringen har läkarprofessionen i viss 

utsträckning deprofessionaliserats, på grund av att de förlorat makt över viktiga 

privilegier. Byråkratin och marknadslogiken har genom New Public Management tagit 

makt över den administrativa ledningen och således styrs den inte längre av 

läkarprofessionen, vilket är ytterligare ett exempel för minskat inflytande. Den 

byråkratiska logiken och marknadslogiken har tagit sig in och influerat professionen och 

det har i sin tur bidragit till att läkarprofessionens autonomi och självstyre försvagats.  

 

7.3.3 Läkarprofessionens minskade självständighet och ökade stress 

Det är svårt för läkarprofessionen att “stänga ute” New Public Management från intrång, 

då styrningen har influerat hela samhället (Almqvist, 2006). Eliot Freidson (2001) skriver 

att en professions värde är grundat i en självständighet, och att en profession på grund av 

det får social tillit av samhället. Genom att New Public Management lett till allt större 

inflytande av marknadslogiken och den byråkratiska logiken inom professionen har det 

medfört att självständigheten och den sociala tilliten minskat. Vi kan genom det förstå att 

läkarprofessionen utsatts för en deprofessionalisering och de viktigaste egenskaperna 

läkarprofessionen innehar såsom kunskapsmonopol och autonomi har som följd av de 

andra logikerna minskat. I och med intrånget har läkarprofessionens självständighet samt 
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den sociala tilliten minskat. Våra informanter är väl medvetna om detta och en av våra 

informanter uttrycker sig såhär: 

 

“Man har försökt stånga sig blodig mot New Public Management… Jag har till och med 

tankar på att inte jobba kvar längre för att jag inte står ut med att vara reducerad till ett 

Excelark.” (Anders) 

 

“Läkarkåren är oerhört kunnig och det är väl förhoppningsvis en bild som vi fortsätter att 

förtjäna, även att det är oerhört svårt som sagt i dessa ’pinnräkningstider’ att hålla den här 

andra fanan, så högt det går. Jag är ju rädd för på sikt att om vi ska reduceras till någon 

sorts maskinrobotar, så kommer också synen på läkarkåren att förändras till det sämre, 

man kommer nog tycka att ’de gör ju bara som det står i instruktionerna, det där kan ju 

vilken dagisunge som helst göra om de bara är läskunniga.’” (Jonas) 

 

“Handlingsfriheten som läkare är ytterst begränsad av politiska beslut och 

tjänstemannabeslut.” (Eva) 

 

De flesta av våra informanter är rädda för att New Public Management som innebär att 

marknadslogiken och den byråkratiska logiken fortsätter att manövrera läkarkåren som 

profession och att den till slut inte kommer att ses som en självständig, stark profession. 

En intervjuperson uttrycker det så här: 

 

“Jag tror att läkaryrket inte längre kommer ses som, liksom, vad ska man säga… en 

självständig bastion av kompetens. Någon som man liksom kan hålla i när det blåser, utan 

det kommer bara vara som sagt en produktionskugge i maskineriet som vid varje givet 

tillfälle kan… ‘hm ska vi ta städerskan, hon var närmast till hands, vi tar henne istället.’” 

(Kristoffer) 

 

De menar att läkarnas unika kunskap som monopoliserar yrket kommer urholkas om de 

inte kan sätta stopp för New Public Management-effekterna.  

 

Den försvagade självständigheten och New Public Management har också bidragit till att 

läkaryrket blivit ytterligare stressigt – läkaren ska hinna med att ge den bästa möjliga 

vården till patienten samt hinna att rapportera in olika dokument. Vissa beskriver att de 
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inte ens hinner att ta rast för att det är så pass mycket att göra samt att de flera gånger i 

veckan får jobba övertid. Två informanter uttryckte sig enligt följande:  

 

“Vi har det väldigt stressigt på vårt jobb. Det är oftast så att man ibland inte hinner ta 

lunch, man får kasta i sig maten och så.” (Sara) 

 

“Jag känner att jag är väldigt trött efter att ha jobbat med så många krävande sociala 

kontakter och övertidsarbete, så vi är oftast underbemannade. Så på vardagarna orkar jag 

inte mycket på kvällen och det stör nattsömnen för man är så stressad.” (Patrik) 

 

Samtliga informanter anser att tiden inte räcker till för att utföra det arbete som krävs och 

det sker en konflikt mellan vad professionen själva anser ska gå först och vad New Public 

Management tycker ska gå först. Professionen vill lägga mer tid på arbetet med patienten 

och den vetenskapliga kunskapen de har ska driva yrket, medan grund idéerna i New 

Public Management handlar om att effektivisera arbetet genom att läkaren ska skriva 

rapporter och utvärderingar.   

 

På grund av New Public Management och att det är mycket administrativt jobb som ska 

utföras hinner inte läkarna ge den bästa möjliga undersökning. Informanterna uttrycker 

nedan vilken stress och vilket missnöje de känner över sitt arbete, speciellt över den 

administrativa biten som dagligen präglar deras arbete.   

 

“Det är ett stressigt jobb där man behöver koncentrera sig för att inte glömma någonting. 

Man måste kontrollera patienten, tänka på diagnosen, tänka på vad man ska beställa, titta 

vad man har gjort, gå igenom journalen, beställa nya prover, rapportera in i våra system. 

Det är stressande man glömmer nästan alltid någonting.” (Eva) 

 

“Det är mycket mer dokumentation och register som ska fyllas i man sitter mycket mer 

vid datorn än vad man tror, ungefär 80 procent av tiden.” (Hanna) 

 

“Sitta vid datorn, fylla i register – det är det värsta jag vet! Jag blir väldigt arg på att jag 

måste göra sådana saker som jag ibland tänker att det hade varit bättre om en administratör 

hade gjort.” (Jonas) 
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En informant uttrycker sitt missnöje över att vara styrd av New Public Management:  

 

“Mindre roligt är just det här att vara väldigt styrd i stora tröga administrativa system, och 

då är vi tillbaka med det här med New Public Management. Inte så att jag inte förstår att 

vi måste till exempel hålla oss till ekonomiska ramar, så att pengarna bara kan användas 

en gång det förstår jag, men det blir management för managemens skull och inte för att 

få arbetet framåt, då blir det tråkigt.” (Anders) 

 

Det blir synligt att läkarkårens kontroll och självstyre har minskat inom yrket och det har 

medfört ett allt mer stressigt klimat inom professionen. Självständigheten som tidigare 

dominerat läkarprofessionen har förändrats och försvagats i och med New Public 

Management. 

 

7.4 Utmaning mot läkarrollen (attribut)  

 

7.4.1 Ett slag mot professionen: avskaffandet av läkarrocken 

En stor del av våra informanter konstaterade att läkarrocken var ett sätt att förmedla rollen 

som läkare, och att det en symbolisk markör för läkaren. Många av våra intervjupersoner 

berättade att en del av deras identitet sitter i rocken och att läkarrocken är ett viktigt 

attribut som starkt symboliserar läkaryrket som profession. Goffman (2009) skriver om 

hur människor spelar teater och gör intryck på publiken utifrån rollförväntningar. 

Läkarrocken förstärker läkarens roll – genom att bära läkarrocken förstår utomstående 

vilken roll personen har och vad som förväntas av den (Goffman 2009). Vissa informanter 

tyckte att deras känsla av samhörighet försvunnit med borttagandet av läkarrocken, 

eftersom det inte längre går att skilja på vem som är läkare: 

 

“Det är mer samhörighet när man går runt och vet att ’aha den där personen är också 

läkare’… det har vi inte alls nu, man går ju liksom inte och tittar efter den där röda 

skylten.” (Erik) 

 

Läkaryrket anses ha hög status i samhället. Kawamura (2007) skriver om hur kläder, i 

detta fall läkarrocken, signalerar en “vi” mot “dem”-känsla och upprätthåller en viss 

status. När läkarrocken avskaffades försvinner således en del av samhörigheten och 

upprättandet av statusen. 



  
 

33 

 

Andra attribut har dykt upp för att underlätta för patienterna att se de olika kategorierna 

inom sjukvården. I den lilla staden i Småland (där vi gjorde intervjuer) använder  sig 

sjukvårdspersonalen av olika skyltar för att skilja mellan olika yrkeskategorier: läkarna 

har en röd skylt, sjuksköterskor en blå och undersköterskor en grön. Attributen kan variera 

beroende på region och sjukhus, vissa har istället olika färgkoder på bussarongerna. Det 

finns således ett behov av att skilja på kategorier utifrån “intrycksmedel” som Goffman 

(2009) skriver om, vilket också beror på ett upprätthållande av “vi” mot “dem”-känslan. 

De olika färgerna på namnskyltarna vidmakthåller alltså kategoriernas klasstillhörighet 

och status, men är däremot inte lika synliga som läkarrocken. 

 

Informanterna menade att läkarrocken var ett sätt att underlätta för både vårdpersonal och 

patienter att se vilken kategori och position de tillhör vilket kan kopplas till ”impression 

management” där läkarrocken är ett sätt för läkare att göra intryck på publiken som i det 

avseendet innefattar vårdpersonalen och patienten (Goffman, 2009). De läkare som vi 

intervjuade menade att läkarrocken hjälpte dem och patienterna att skapa en 

förtroendefull relation vid patientmottagningen och på så sätt ge ett bra intryck. En 

informant tar upp följande exempel: 

 

“I vissa situationer har det definitivt ökat konfusionen kring, liksom vem är vad i 

vården… vem är doktor, vem är sköterska... det har resulterat i att det nu förekommer 

olika färger på tröjor, olika namnskyltar.” (Eva)  

 

Vi kan genom detta  förstå att det fortfarande finns ett behov för både läkare och patienter 

att markera med hjälp av kläder vilken roll personalen har.  

 

7.4.2 Rollspel patient-läkare 

Alla informanter tyckte det var viktigt att presentera sig vid patientkontakt för att visa att 

det är ett professionellt möte mellan patient och läkare. Det är också viktigt att på något 

sätt uttrycka läkarrollen på grund av att de kan kräva saker av en patient, som inte andra 

kategorier kan. Exempelvis kan läkaren kräva att patienten tar av sig sina kläder. Erving 

Goffman (2009) skriver om hur individer med olika medel stärker sin självbild mot andra, 

det genom att klä sig på ett lämpligt sätt. På detta vis uttalade sig en av våra informanter: 
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“Det här är ett rollspel på sätt och vis i och med att jag har rocken eller presenterar mig 

så visar jag att det här inte är ett vanligt möte, alltså att jag inte tittar på dig för att jag är 

någon konstig typ utan jag gör det för att jag är en professionell tjänsteman som ska 

undersöka dig för att du ska få bästa möjliga vård.” (Patrik) 

 

Informanten anser att rocken förstärker rollen som professionell läkare både för sig själv 

och patienten. Att en läkare kräver att patienten ska ta av sig sina kläder upplevs som en 

naturlig situation jämfört med om en civilperson hade krävt samma sak. När läkaren har 

rock och presenterar sig för patienten visar doktorn för patienten vilken yrkeskategori hen 

tillhör och accepteras då av båda parter (Kawamura, 2007). Informanterna nedan 

uttrycker att läkarrocken är ett sätt att bli igenkännbar som professionell tjänsteman och 

att det i sin tur ökar trovärdigheten mellan patient och läkare.    

 

“Läkarrocken är en markör som säger att nu kommer jag göra saker med dig som aldrig 

någon civil person gör. Men om du går in på banken och pratar med en banktjänst eller 

vem som helst så säger personen att du ska ta av dig, det kan bara läkaren säga, inte minst 

gynekologer.” (Anders) 

 

“Om man har en professionell klädsel så visar man jo i det mötet att det här inte är ett 

vanligt möte. Jag tittar inte på dig för att jag är någon konstig typ, utan jag gör det för att 

jag är en professionell tjänsteman som ska göra det här jobbet och jobbet är att undersöka 

dig”. (Kristoffer) 

 

“Det är viktigt att folk kan se vem som är vem, speciellt när man är på ett sjukhus och 

kanske ska undersökas, att den som tar hand om mig tar in mig i ett rum, ber mig klä av 

mig, då ser man direkt att den här personen är en läkare och inte någon annan konstig typ 

som kommit in från gatan.” (Lotta) 

 

Ur informanternas perspektiv är det fortfarande en del läkare som bär läkarrocken med 

ärmarna uppkavlade. De flesta anledningarna till att bära läkarrocken var att den var 

praktisk, men också att man i vissa avseenden valde att ha på sig den för att det var kallt 

eller för att  rocken hade stora behövliga fickor. Fickorna var något alla informanter 

saknade. En läkare bär med sig olika block som exempelvis diagnosmanualer och 

behandlings-pm. 



  
 

35 

“Läkarrocken är utan tvekan en statusmarkör och det är kanske därför man väljer den, för 

min del så tycker jag det är bra med läkarrockar eftersom det är stora fickor på dem och 

man kan bära med sig block och redskap.” (Jonas) 

 

“Det finns kollegor och folk på sjukhuset som fortfarande har läkarrocken på sig och man 

tvättar dem själv, då brukar skälen vara att det är bra med stora fickor och att det är kallt 

på jobbet, men det är nog inte de enda skälen utan en stor del av hans identitet som läkare 

sitter i den rocken och statusen medförs utåt.” (Sara) 

 

“...egentligen vill man behålla den som statussymbol och inte för att den är praktiskt.” 

(Hanna) 

 

De informanter som föredrar att ha på sig läkarrocken menade att den var praktisk men 

att det inte var den enda orsaken för att behålla den. Enligt Goffman (2009) ses kläder 

som symbolförmedlare för människor. Med kläder kan människor förmedla sin status 

utåt, vilket läkarna i det här fallet vill genom läkarrocken.  

 

7.4.3 Det politiska spelet 

Ur frågor som rörde avskaffandet av läkarrocken på grund av hygieniska skäl till att den 

numera inte är acceptabel, växte också ett politiskt resonemang fram i form av en lag som 

Socialstyrelsen tog fram 2006 (Socialstyrelsen, 2006:72). Det var i det här avseendet som 

informanterna menade att det inte fanns tydliga och vetenskapliga bevis för att 

borttagandet av läkarrocken skulle bidra till att minska vårdrelaterade infektioner. Istället 

menade informanterna att det ytterligare är ett sätt för dem som fattar beslut inom 

sjukvården att inskränka läkaryrket – det vill säga att få professionen att bli mer jämställd 

med övriga kategorier inom sjukvården. Två av våra informanter uttryckte sig enligt 

följande: 

 

“Det var nog också en del som tyckte det var lite en inkludering av läkarna, att man skulle 

släta ut att alla skulle vara lika och man fick inte se skillnad på vem som var läkare 

respektive sjuksköterska. Det är ju aldrig okomplicerat när man har hierarkier, det gör att 

det blir spänningar på olika sätt.” (Anders) 
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“Man ska vara medveten om att det finns ett politiskt spel av att ta bort läkarrocken, det 

finns många som tycker att doktorer har alldeles för stor makt och status och därför gärna 

vill ta bort det… den ena säger att det är hygienregler men egentligen tycker man att 

läkarna är arroganta, mäktiga och tjänar mycket pengar.” (Hampus) 

 

Flera av våra informanter menar att läkarrockens avskaffande beror på att 

läkarprofessionen är alldeles för stark och att chefer och politiker således vill förminska 

läkarkåren. 

 

Läkarprofessionen vill genom att bära rocken förmedla att de fortfarande kan bestämma 

över vad de ska ha på sig. På så vis stänger de ute marknadslogiken och byråkratiska 

logiken från att ta sig in och bestämma över yrket. Avskaffandet av läkarrocken ses som 

ytterligare ett “slag mot professionen”. Att läkaryrket har deprofessionaliserats av New 

Public Management och den förändrade relationen mellan läkare och patient har inneburit 

en stor förändring inom läkarkåren. 

 

Som Kawamura (2007) skriver om är kläder tydliga attribut som förmedlar status och 

grupptillhörighet. När rocken avskaffas kan vi således förstå att yrkets status och 

grupptillhörighet minskar inom läkarprofessionen, det sker en deprofessionalisering 

(Nordgren, 2000). Detta har medfört en svårighet att skilja på de olika kategorierna inom 

sjukvården. 

 

En manlig informant har valt att fortfarande bära läkarrocken. Han har valt att bära den 

för att ge den ”administrativa biten en känga”. När vi frågar hur det upplevs av andra 

inom sjukvården beskriver han det så här: 

 

”Det är ungefär som när ungdomar har tuppkam… ’jaha en rebell.’” (Erik) 

 

“Jag bryr mig inte vad andra tycker och säger om läkarrocken, jag väljer att ha på mig 

den oavsett andras åsikter… däremot har jag den aldrig på mig vid patient kontakt.” 

(Kristoffer) 

 

Att informanten valt att fortfarande ha på sig läkarrocken när de inte har patientkontakt 

kan ses som ett sätt att “stänga ute” marknadslogiken och byråkratiska logiken att göra 
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intrång på professionen. Informanten försöker på så vis att bevara den makt och 

privilegier professionen besitter (Brante, 2009). Vissa informanter berättar att det 

fortfarande finns läkare som har läkarrocken på sig. I den lilla staden i Småland har de 

helt och hållet tagit bort läkarrocken, men så är det inte på alla sjukhus. Lagen säger att 

läkarrocken måste vara kortärmad vid patientkontakt. Detta är något som alla informanter 

tar upp. Det är sålunda inte förbjudet att ha läkarrocken när läkarna inte har 

patientkontakt. Att alla informanter nämner att de fortfarande får bära läkarrocken kan 

ses som ett sätt att visa att de fortfarande har en viss form av makt och beslutsrätt inom 

professionen, även om de inte använder rocken vid patientkontakt. När vi frågade en 

informant om han visste om någon läkare som fortfarande bar rocken undvek han frågan 

och sa att den inte får användas vid patientkontakt, men att den inte är förbjuden. Som 

Becker (1961) skriver om hur läkare arbetar som ett team samt att de skyddar varandra. 

Det märktes tydligt när vi fick ovanstående svar, informanten ville inte tala “släppa in 

oss” och skyddade sina kollegor genom att undvika frågan.  

 

Egenkontrollen över yrket är en viktig egenskap professionen innehar, statens intrång i 

och med New Public Management har bidragit till minskad kontroll över yrket (Nordgren, 

2000). Vår empiri visar att “avskaffandet av läkarrocken” ytterligare är ett sätt att minska 

kontrollen för läkarkåren, som leder till en deprofessionalisering, läkarrocken är också en 

viktig statusmarkör (Kawamura, 2007). Även Goffman (2009) menar att klädseln är ett 

sätt att ge uttryck för individens roll. Vi kan förstå att avskaffandet bidragit till en 

minskning av status inom läkarprofessionen. 
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8 Slutsats  

I detta avsnitt diskuteras övergripande slutsatser kopplade till de frågeställningar som 

presenterades i syftet. Det kan därför underlätta att åter presentera studiens syfte samt den 

preciserade frågeställningen: Syftet med studien är att förklara läkarnas erfarenheter av 

de förändrade villkoren för läkarprofessionens arbetsliv med utgångspunkt från 

profession och deprofessionalisering, frågeställningarna är: 

 

 Vilka är läkarkårens erfarenheter av läkarprofessionens förändrade arbetsvillkor?  

 På vilket sätt kan förändrade arbetsvillkor förklara läkaryrkets 

deprofessionalisering? 

 

Våra slutsatser är följande: Vi kan genom våra informanters erfarenheter förstå att 

deprofessionaliseringen och dess process har berott på olika samhällsförändringar såsom 

New Public Management, kunskapssamhället och  avskaffandet av läkarrocken, det har i 

sin tur “rubbat” de privilegier och belöningar som läkaryrket tidigare haft, det vill säga 

ensamrätt och kontroll över sitt egna arbete. Som Göran Ahrne skriver: 

 

“På ytan och på avstånd kan ett landskap se ut som en harmonisk enhet, där de olika 

delarna balanserar och kompletterar varandra. Men under ytan och på nära håll kan man 

se att det finns sociala krafter som drar åt olika håll. I landskapet sker en ständig friktion 

mellan de ingående komponenterna och förhållandet mellan olika delar påverkas av deras 

inbördes styrkeförhållanden. Maktrelationer präglar interaktionen mellan de olika 

delarna” (Ahrne, Roman m.fl., 2008:19). 

 

Vårt empiriska material visar att deprofessionalisering är en social process där 

förändringar i samhället påverkas av sociala krafter och maktrelationer från olika håll 

såsom: kunskapssamhället och New Public Management, vårt empiriska underlag har 

också visat att beslutet om ”avskaffandet av läkarrocken” har varit en bidragande faktor 

till deprofessionalisering av läkaryrket.  

 

Läkarna vill själva att professionslogiken ska styra yrket, i och med New Public 

Management har marknadslogiken och den byråkratiska logiken tagit sig in i läkaryrket. 

Uppgifter som läkarprofessionen tidiagre styrt över såsom administrativa uppgifter har 

marknadslogiken och den byråkratiska logiken övertagit och således tagit sig in i 
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professionen. De sociala krafterna mellan de tre olika logikerna har bidragit till att yrket 

deprofessionaliserats. Läkarna måste utföra allt fler administrativa uppgifter och därför 

har de mindre tid till att behandla patienter, vilket är den viktigaste uppgiften enligt 

läkarna i studien.  

 

Kunskapssamhället har bidragit till en deprofessionalisering på grund av att läkarnas 

kunskapsmonopol urholkats. Patienten kan enkelt och snabbt få information om sin 

sjukdom och det resulterar i att läkarens kunskapsmonopol försvagas. Patientlagen har 

också förstärkts vilket bidragit till att patienten är mer delaktig i exempelvis beslut som 

läkare tar och det har lett till att läkarnas auktoritet minskat till följd av att deras 

kunskapsbas inte längre anses lika stark. Som vårt empiriska underlag visar har äldre 

patienter en annan syn på läkarprofessionen. De ifrågasätter inte läkaren och litar på deras 

kunskap om vilken medicin de ska ha. Findahl (2014) visar att den äldre generationen 

inte använder internet i lika stor utsträckning och har annorlunda medievanor jämfört med 

yngre generationer. Vårt material visar att läkarens relation gentemot patienten har 

förändrats. Patienten är mer delaktig i besöket hos läkaren, genom att patienten 

ifrågasätter läkarens kunskap. Det sker således en ömsesidig kommunikation mellan de 

två parterna.  

 

New Public Management har varit en bidragande faktor till deprofessionaliseringen. 

Det starka självstyret som tidigare dominerat läkarkåren har försvagats på grund av New 

Public Managements inkräktande. Det har bidragit till att läkarkårens privilegier och 

belöningar i form ensamrätt och kontroll över yrket i viss mån har gått förlorat, 

exempelvis har New Public Management tagit makten över den administrativa ledningen. 

Marknadslogiken och den byråkratiska logiken har allt mer influerat professionen och det 

har bidragit till att läkarnas självbestämmande har minskat. De tre olika logikerna ser 

olika på vad som är kvalitet och vad som är de viktigaste arbetsuppgifterna, det har 

bidragit till en stor konflikt inom läkarprofessionen. Den byråkratiska logiken vill 

effektivisera genom att införa rapporter och andra administrativa uppgifter som ska 

effektivisera arbetet och kvaliteten. Marknadsstyrningen vill att den enskilda köparen och 

säljaren ska bestämma och att det ska finnas konkurrens på marknaden. Det ska också 

styras av ekonomiskt präglade incitament, det ska på så sätt leda till kostnadseffektivitet 

och kvalitet. Logiken professionalism däremot vill att professionens unika kunskap ska 

styra och de ska ha enskilt kontroll över yrket (Freidson, 2001).   
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Ytterligare ett slag mot professionen som har lett till en deprofessionalisering, är lagen 

om att läkarrocken ska vara kortärmad vid patientkontakt. Hur lagen har tagit sig i uttryck 

varierar mellan olika sjukhus. I de städer vi gjort intervjuerna har läkarrocken tagits bort 

helt och hållet, däremot berättar våra informanter att den inte tagits bort på alla sjukhus. 

Vad som gäller verkar således oklart, våra informanter menar att läkarrocken fortfarande 

får bäras men inte vid patientkontakt.  

 

Läkarrocken visade sig vara ett betydelsefullt attribut för att socialiseras in i rollen som 

läkare. Det är också en tydlig och stark statussymbol för läkarprofessionen. Enligt 

socialstyrelsen har avskaffande av läkarrocken sin grund i hygieniska skäl, men det som 

framgick i vårt empiriska material var  att avskaffandet av läkarrocken hade andra 

avsikter än de hygieniska. Våra informanter ansåg att utomstående tyckte att 

läkarprofession var alldeles för stark och det var ett sätt för beslutsfattare att “trycka” till 

läkaryrket och således sänka statusen på professionen.  
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9 Diskussion och framtida forskning 

I vår studie visar det sig att det är svårt att få tag på läkare på grund av deras tidsbrist och 

stressiga arbete. Detta begränsade vårt urval då vi själva inte kunde bestämma vilka läkare 

vi skulle intervjua. Vi fick därmed bortse från faktorer som ålder, kön och vilken 

yrkeskategori läkaren tillhörde. Hade vi utvecklat vår studie hade det varit intressant att 

ta med faktorn genus då tidigare forskning visar att läkaryrket idag domineras av 

kvinnor(Nordgren 2000). Det hade således varit intressant att undersöka vilken betydelse 

feminiseringen av läkarprofessionen haft för betydelse för den deprofessionalisering som 

skett, och sker, inom läkaryrket.  

 

Det hade också varit relevant att diskutera frågor kring deprofessionalisering med flera 

läkare, för att ta del av intressanta gruppdiskussioner istället för att intervjua varje läkare 

för sig. För framtida forskning kan det vara av intresse att studera och jämföra andra 

professioner med varandra för att se hur deprofessionalisering ter sig i andra professioner. 

Det hade ytterligare varit önskvärt att kombinera deltagande observationer med intervjuer 

för att de ska komplettera varandra. Observationen medför att deltagarnas faktiska 

beteende studeras, medan intervjuerna istället ger ett djup samt möjlighet för deltagarna 

att själva ge sin bild. Denscombe (2009) menar att deltagande observation används för att 

förstå kulturen och processerna i de grupper som studeras, vilket i vår fall skulle ha blivit 

att förstå läkargruppens kultur genom att observera den. Katrine Fangen (2005) skriver 

att deltagande observation kan ge forskaren mycket större inlevelse och kunskap än att 

bara studera ett fenomen med hjälp av utomstående metoder. Hon skriver också hur det 

skapar ett engagemang hos den som studerar fältet. Att läkarna har en egen kultur samt 

att de arbetar som ett team har försvårat våran situation som intervjuare, då läkarna 

undvek att svara till fullo på vissa frågor samt skyddade sina medarbetare. Det hade varit 

intressant att i framtida studier använda sig av deltagande observation, då det hade kunnat 

underlätta vår situation. Som Catherine Pope och Nicholas Mays (1995) skriver om är det 

lättare att få tillgång till känsliga eller svåråtkomliga grupper och händelser genom 

deltagande observation. Trots att vi inte valde att komplettera med observationer blev 

valet av intervjuer som metod ett bra tillvägagångssätt. Intervjuerna gav intressanta och 

reflekterande tankar som vi från början inte hade funderat över samt gav de uttryck i ett 

mönster. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A intervjuguide 
 

Först går vi igenom de etiska principerna 

Vad studien handlar om, att vi kommer spela in intervjun, det är bara vi som kommer 

lyssna på den och du kommer vara anonym. Du får avbryta intervjun när du vill.  

 

Bakgrundsfrågor:  
 

 Vad heter du 

 Fritidsintressen 

 Hur många år har du studerat 

 Vilken typ av läkare (Hur kommer det sig?) 

 Hur många år har du arbetat som läkare 

 

Läkaryrket: 
 När visste du att du ville bli läkare 

 Berätta varför du valde att utbilda dig till läkare 

 Ge exempel på hur du såg på läkaryrket innan du utbildade dig 

 Har dina förväntningar på läkaryrket förändrats efter utbildningen 

 Hur har yrkets förändrats sedan du började 

 Ge exempel på viktiga egenskaper som läkare, på vilket sätt är dem viktiga 

 Berätta hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig  

 Berätta om hur din relation ser ut till kollegorna på ditt jobb (sjuksköterskor, andra 

läkare exempelvis) 

 Ge exempel på vad du tycker är roligt med att jobba som läkare/respektive mindre 

roligt 

 Berätta vad du är mest stolt över i ditt yrke 

 Ge exempel på när du kände dig riktigt nöjd/missnöjd som läkare  

 

Läkarrocken 

 

 Hur kommer det sig att patienten lyssnar på dig? 

 Vad tror du att det kan bero på? 

 Hur känner patienten igen dig som läkare? 

 Berätta om du tycker det är viktigt att patienten känner igen dig som läkare? 

 Berätta om en patient som inte lyssnat på dig eller respekterat dig som läkare? 

Vad kan det bero på? 

 Beskriv hur det kändes första gången du tog på dig läkarrocken  

 Berätta om läkarrockens betydelse för dig 

 Berätta om det medfört någon förändring som läkare 

 Ge exempel på hur det har bemötts av läkare  

 Har det uppstått några konflikter 

 

 


