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Abstract 

Author: Linus Svensson 

Title: Transient divisions of labour – A study of how the control over job 

assignments is displaced on hospital wards. 

The regional healthcare in Sweden is suffering from a acute shortage of nurses. In 

order to cope with the situation, the regional healthcare institutions has included other 

professions to perform the job assigments of the absent nurses. A public debate 

emerged whether or not nurses were replacable with other professions in regional 

healtcare instituitons. This theisis believes that more research of nurses field of work 

could contribute to the discussion. The theisis aims to contribute to the existing 

research of nurses field of work by studying the division of labour between nurses 

and physicians and between nurses and auxillary nurses in order to understand how 

the division of labour between these professions look like and why they are 

constituted as they are. 

By conducting seven semi-structured interviews with nurses and taking theoretical 

inspiration from Andrew Abbotts theory of ”jurisdictional claims” and the three 

realms where claims can be made, this theisis finds that the reality of the job 

assigments in the division of labour between the professions are, by using Abbotts 

own word of choice, ”fuzzy”. The nurses’ descriptions of the divions of labour tells 

that nurses are losing control of job assignments in a field that they are trained to 

exicute, care-related work, while gaining control over medicinal assignments that 

they are relationally under-trained to exicute. Nurses are also giving away control 

over fully controlled medicinal tasks that they are trained to do to auxillary nurses, 

while physicians are giving away control over assignments in the same fashion to 

nurses. This theisis concludes that the divisions of labour displays three variations 

of how control can be displaced: By organizational structures, by the controlling 

professions themselves and by the state-required assignments; forced upon nurses as 

the profession is regulated by The National Board of Health and Welfare. 
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1 Introduktion 

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. Vi satsar nu brett 

för att nå detta mål. […] Personalen vill ha bättre arbetsmiljö och villkor. Därför krävs att vården blir 

oberoende av inhyrd personal och har en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare i den 

löpande verksamheten. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) 

Detta är ett utdrag från en debattartikel som publicerades på Dagens Samhälles debattsida den 

20 januari 2017 av Lena Micko (ordförande för SKL), Anders Knape (2:e vice ordförande för 

SKL) & Peter Lilja (landstingsdirektör Blekinge Län och ordförande i 

Landstingsdirektörernas Förening). Landstingen måste idag förlita sig på inhyrd personal när 

den egna personalen inte räcker till för att för att bedriva vård. En av dessa hyresgrupper är 

sjuksköterskor. Bristen på sjuksköterskor är omfattade i samhället och många vårdgivande 

institutioner blir lidande. Detta blev påtagligt när Stockholms landsting skulle öppna två nya 

vårdavdelningar på Danderyds sjukhus sommaren 2017. De hanterade bristen på 

sjuksköterskor genom att bemanna de nya avdelningarna med enbart undersköterskor och 

underläkare (Marteus, 2017). 

Den organisationsmodellen avvecklades samma höst men skapade en debatt om huruvida man 

kan ersätta sjuksköterskorna. SKL och landstingen har laborerat med nya 

organisationsmodeller ett tag innan debatten tog fart och har rekryterat undersköterskor, 

socionomer, farmaceuter, fysioterapeuter, städ- och kostyrken samt vårdbiträden för att kunna 

täcka upp för bristen på sjuksköterskorna (Clausen, 2017). Detta har, enligt SKL, givit goda 

resultat där sjuksköterskorna har avlastats och bristen på deras kompetens har minskat under 

sommarperioderna. SKL avser att använda sig av denna modell året om (ibid). Detta ställer 

sig Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap, kritisk till. Hon menar att många 

omvårdnadsuppgifter och den vetenskapliga grunden bakom de skulle försvinna om 

sjuksköterskor ersattes med undersköterskor för att göra ”enklare arbetsuppgifter”. Forsberg 

ser detta som en snabb och desperat lösning som landstinget tar till som berövar 

sjuksköterskor möjligheten att utöva sitt akademiska yrke. Detta menar Forsberg kommer att 

bidra till att allt fler sjuksköterskor i längden kommer att välja att lämna vården (ibid, Marteus 

2017).  

Arbetsmodellen som SKL introducerade 2017 är intressant eftersom SKL förhandlar bort 

landstingens behov av sjuksköterskor som blir ersättliga med andra yrkesgrupper med 

varierande utbildningsnivå. Detta väcker en hel del frågor. Är detta möjligt i en längre period 
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utan att vården blir lidande, som Forsberg menar? Kommer framtida vårdavdelningars 

arbetsdelningar kunna grunda sig i andra professionskonstellationer, kanske som den som kort 

infördes på Danderyds sjukhus? Finns det andra alternativ på hur man får sjuksköterskorna att 

stanna på landstingen? Detta är stora och avlägsna frågor men för att vi ska kunna få en aning 

om eller hur det skulle gå så måste vi veta mer om den nuvarande arbetsdelningen som 

sjuksköterskor ingår i. Genom att vi skaffar en större förståelse för sjuksköterskornas 

arbetsområde och hur det förhåller sig till andra professioner på sjukhusavdelningar är det 

möjligt att identifiera arbetsuppgifter och ansvar som kan förändras antingen i syfte att 

tillämpa nya professioner i landstingen i likhet med SKL:s nya modell eller säkerställa 

sjuksköterskeprofessionen, som Forsberg menar att man borde göra.  

2 Syfte 

Uppsatsen huvudsakliga syfte är att bidra med mer sociologisk kunskap om sjuksköterskor som 

professionsutövare på sjukhusavdelningar. Jag ämnar göra detta genom att undersöka sjuksköterskans 

professionella arbetsområde på en sjukhusavdelning. Jag kommer att undersöka sjuksköterskans 

arbetsområde relationellt genom att jämföra och sjuksköterskans arbetsuppgifter mot undersköterskors 

och läkares arbetsuppgifter. Genom att beskriva arbetsdelningen mellan dessa professioner och 

sjuksköterskornas del i arbetsdelningarna vill jag visa en bild av sjuksköterskornas arbetsområde på 

sjukhusavdelningar. Jag anser också att det är viktigt för förståelsen av arbetsdelningarna att försöka 

förstå varför arbetsdelningen ser ut som den gör. 

2.1 Forskningsfrågor 

Uppsatsen kommer arbeta mot syftet utifrån dessa frågor: 

• Hur ser arbetsdelningen ut mellan sjuksköterskor och… 

o Undersköterskor? 

o Läkare? 

• Vad är det som avgör att arbetsdelningarna mellan professionerna ser ut som de gör? 

2.2 Avgränsning 

Professionerna som sjuksköterskorna interagerar med i arbetet kommer att avgränsas till 

läkare och undersköterskor. Läkare och undersköterskor har valts ut av mig eftersom det är 

professioner på en sjukhusavdelning som det har skrivits mycket om, läkare, och lite om, 

undersköterskor, i relation till sjuksköterskor i den tidigare forskningen. Antalet avgränsas 

också för att det anses vara hanterbart för en kandidatuppsats.  
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2.3 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att vara uppdelad i två delar; en inledande och en empirisk 

del. Härnäst i den inledande delen kommer en forskningsöversikt att presenteras som belyser 

sjuksköterskeprofessionen i sociologisk forskning ur ett roll- och ett professionsperspektiv. 

Därefter presenteras den teoretiska ingången som jag har funnit inspiration av och varför den 

är relevant för denna uppsats. Detta följs av ett kapitel som beskriver mina resonemang om 

det metodologiska tillvägagångssättet och motivation. Här kommer valet av metodologiskt 

tillvägagångssätt, resonemang kring urvalet och åtkomsten, intervjuguiden, etiska 

överväganden samt analytiskt tillvägagångssätt att presenteras och motiveras för. Den avslutas 

med en kritisk reflektion.  

Därefter kommer uppsatsens empiriska del. I Resultat och Analys kommer det material som 

jag inhämtat att presenteras och analyseras utifrån presenterad teori. Analysen kommer att 

aktualiseras ytterligare i Slutsatser, där uppsatsens forskningsfrågor ska besvaras kortfattat 

utifrån resultatet. Uppsatsen kommer att rundas av med en diskussion kring dess resultat och 

analys, dess bidrag till den tidigare forskningen, en återkoppling till introduktionen, självkritik 

samt förslag till ny forskning.         

3 Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten kommer två sociologiska grenar av sjuksköterskornas arbete och arbetsdelning 

att diskuteras. Den första grenen kommer att belysa sjuksköterskornas arbete ur ett rollperspektiv som 

sjuksköterska i en ständigt omförhandlande och svårdefinierad profession i en sjukhusmiljö. Den 

andra grenen kommer att belysa sjuksköterskornas profession utifrån den professionssociologiska 

teoribildningen. Båda grenarna är aktuella för uppsatsen eftersom forskningsgrenarna beskriver 

sjuksköterskornas arbete på ett mikro- respektive makronivå. Rollsociologin beskriver 

sjuksköterskorna som individer och professionsinnehavare på sjukhusavdelningar medan 

professionssociologin beskriver professionen i ett samhällsperspektiv. Forskningsöversikten kommer 

att avslutas med en sammanfattning som visar på behovet av denna uppsats. 

3.1 Sjuksköterska som roll 

3.1.1 Från Nightingale till byråkrati 

Konceptet bakom att vara sjuksköterska idag beskrivs i den tidigare forskningen som en kontrast 

mellan idealbild och verklighet. Corwin (1961) beskriver att ”Nightingale-synen” på sjuksköterskan 

finns kvar hos dem som är, får behandling av och som vill bli sjuksköterska. Nightingale-bilden är den 

som lockar individer till att bli sjuksköterskor för att utöva vård med ett kall och en passion för sin 

konst: För dem handlar omvårdnad om att rädda liv eller förkorta lidande i dess högsta altruistiska, 
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humanistiska och ideella mening (ibid). Enligt Corwin var denna bild verklighet en gång i tiden när 

professionen och konceptet ”att vårda” var inbäddad i religiösa institutioner. Men Corwin menar att 

omvårdnaden har professionaliserats i samband med att samhällsvården bytte institution från kyrkan 

till staten och i samma steg byråkratiserades. Den nya institutionen har gjort vårdande yrken mer till 

byråkrati än kall. Den religiösa övertygelsen och det mänskliga bemötandet har bytts ut mot 

administrativa uppgifter hos vårdgivaren. Sjuksköterskor belönas för skicklighet och administration 

inte för omvårdnad och patientkontakt (ibid). Denna skillnad i förväntan och praktik ser även 

Verschuren & Masselink (1997) som menar att det finns en diskrepans mellan sjuksköterskornas 

rolluppfattning och rollbeteende. De menar att det behövs en diskussion kring deras rolluppfattning 

mot deras faktiska åtaganden (ibid:1138).  

Corwin identifierade också denna skillnad. Han såg diskrepansen mellan utbildningen och 

verkligheten på 1960-talet. Han menar att ”degree-nurses” (mots. Sjuksköterskor med en examen) 

utvecklade en roll med en stark professionssyn och en svag byråkratisk syn. Detta påverkade dem när 

de började arbeta i den kliniska verkligheten eftersom de hade svårigheter med att identifiera sig med 

sjukhusets struktur och värderingar och kände stark frustration mot dem (ibid:82). Corwin menade att 

en sjuksköterska kunde ha tre olika roller: Byråkratisk (administrativa regler och bestämmelser som 

beskriver sjuksköterskornas yrke) Professionell (yrkesmässiga principer som överskrider särskilda 

sjukhusbestämmelser) och Service (ett sentimentalt kall med en hängivenhet till patienten som en 

person (ibid:72). Corwins idé om ”tre roller” tenderar att reduceras de till två i övriga forskningen, där 

innebörden av ”Service” och ”Profession” skrivs som en sammanslagen roll (se ex. Grant et al 

[2016]).  

3.1.2 Professionens problematik – gränsöverskridande definitionssvårigheter  

Ronald Dworkin (2002) menar att sjuksköterskerollen är svår att definiera och att bli nöjd genom 

oavsett om man är sjuksköterska på ” hög nivå”1 eller ”låg – eller mellannivå”. Dworkin beskriver den 

specialutbildade sköterskans professionella verklighet som frustrerande eftersom kunskap och 

skicklighet är viktigare i yrket än bemötandet av patienter – som innebär är ett problematiskt 

förhållande till sjuksköterskornas ”Nightingale-bild” av omvårdnaden. Trots att de är högutbildade2 så 

hamnar de fortfarande på samma nivå i den institutionella hierarkin. De är fortfarande underordnade 

en läkare, som en ”vanlig” sjuksköterska är. Här menar Dworkin (2002) att det dessutom finns sådana 

ekonomiska skillnader mellan läkare och sjuksköterska på hög nivå att de som eftersträvar en karriär 

och höga positioner inom vården istället blir läkare (Dworkin, 2002).  

För sjuksköterskorna som Dworkin kategoriserar som ”låg- eller mellannivå” handlar det istället om 

en svårighet i att definiera sin roll. Enligt Dworkin grundar sig professionen enbart i utbildningen som 

                                                      

1 Som Dworkin motsvarar med någon form av specialistsjuksköterska  
2 I Sverige innebär vidareutbildning till specialistsjuksköterska en magisterexamen (Linnéuniversitetet, uå). 
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är hennes enda referensram för att kunna definiera sig själv. Detta blir sedan problematiskt när hennes 

arbete kan utföras av andra professioner med en annan form av utbildning eller ingen utbildning alls. 

Sjuksköterskor kan även kallas in för att utföra arbete som tillhör professioner som annars är 

hierarkiskt ”under” henne när personalen inte räcker till. Sjuksköterskors arbete kan bestå av att t.ex. 

byta sängkläder eller att tömma papperskorgar. Dworkin (2002) menar att det ombytliga 

arbetsuppgifterna gör det svårare för henne att definiera sin egen yrkesroll i relation till andra yrken på 

avdelningen (ibid). Dworkin menar också att när professionen ”sjuksköterska” introducerades så 

ansågs den både hierarkiskt ”under” och ”bredvid” läkare. Deras ”känslighet”, som läkare beskrivs 

sakna, sågs som en beundransvärd kvalité som kompenserade för deras relationellt bristfälliga kunskap 

till läkarens medicinska kunskap. När denna ”andan” sedan ”dog” så har professionen istället försökt 

att grunda sig i vetenskap. Den nya professionsgrunden har inte varit övertygande enligt Dworkin, 

vilket har bidragit till att sjuksköterskorna har fått en hierarkisk ställning som är underordnad läkarna 

(ibid).  

3.1.3 Att utveckla en svårdefinierad roll 

Currie, Finn & Graham (2010) diskuterar utvecklingen av sjuksköterskerollen i sin artikel. Författarna 

menar att insatser har gjorts för att försöka förnya rollen som sjuksköterska för att hantera bristen på 

sköterskor och oförenliga professionella strukturer. I ekonomiskt utvecklade länder försöker man göra 

professionen attraktiv genom att utöka dess autonomi och makt för att öka respekten för yrket. Detta 

har gjorts genom nya arbetsuppgifter samt möjligheter för vidareutbildning genom yrket3 (ibid:946). 

Författarna förhåller sig dock kritiska till dessa förändringar av flera anledningar. Det nya uppgifterna 

är tekniska och innehåller till liten del det som fick, och som fortfarande får, individer till att bli 

sjuksköterskor: holistisk vård och patientkontakt. Utbildningarna och verkligheten beskrivs även här 

som i dissonans där utbildningen predikar kontakt och vård medan verkligheten innebär teknik och 

skicklighet. Författarna spår istället mer rollkonflikter och svårigheter att definiera yrket med denna 

utveckling. Här menar författarna också att det riskerar att förstöra den breda, generella och flexibla 

rollen som en sjuksköterska borde ha. Detta motsäger dock Dworkins resonemang, som menar att en 

bred och generell roll istället gör rollen svårdefinierad (2002). 

Förnyelsen av sjuksköterskerollen innebär också, enligt författarna, en interprofessionell konflikt. 

Sjuksköterskor har traditionsenligt agerat samordnare mellan läkare och patienter för att upprätthålla 

organisationen och dess inter-hierarkiska funktion. I detta menar författarna att det ansvar, 

handlingskraft och uppgifter som skapas och integreras i professionen för att göra den attraktiv liknar 

sådant som definierar läkarprofessionen. Det nya uppgifterna och ansvaren kräver att sjuksköterskor 

                                                      

3 Detta finns i Sverige i form av så kallade ”AST-tjänster” (Vårdförbundet, 2018) 
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omförhandlar och omdefinierar sin position i den organisatoriska strukturen i konflikt med 

läkarprofessionen (Currie, Finn & Graham 2010:946–947).  

Men professionen har redan genomgått viss förändring som verkar tillräcklig för att göra professionen 

och rollen svårbegriplig. Exempelvis beskriver Prosser & Olsen (2013) så kallade ”nurse-

practitioners4” i Australien, som i praktiken har fått samma befogenheter som en ”general practitioner” 

(motsvarande läkare). Flera artiklar har i denna översikt visat att professionen har förändrats men inte 

uppfattats som förändrad: Den romantiserande bilden av ”Nightingale-vården” finns kvar hos 

professionsutövarna. Det är till denna förändring och diskrepansen mot idealbilden som 

definitionssvårigheter, rollförvirring och värderingsdissonans tillkommer som effekter av situationen.  

3.1.4 Utbrändhet som effekt av diskrepans  

Till listan på effekter tillkommer dessutom utbrändhet. Lu’s (2008) kvantitativa studie visar ett 

samband mellan sjuksköterskors organisatoriska roll och utbrändhet. Medan sambandet varierar 

beroende på avdelning som sköterskorna arbetar på så pekar Lu på att arbetsbörda, interaktion med 

patienter, rollkonflikter och bristen på socialt stöd som katalysatorer som gör sjuksköterskor utbrända 

(ibid:74). Detta beskriver även Helen Rose Fuchs Ebaugh i ”Becoming an ex: The process of role 

exit”. Som en del av hennes material visar hon hur intervjuade ex-sjuksköterskor beskriver hur idealet, 

”Nightingale-vården”, som lärts ut i hennes tidigare utbildning är omöjlig att uppnå i verkligheten. På 

grund av yrkets byråkrati och sjukhusets krav på tid blir de istället utbrända och tvingas sluta (Ebaugh, 

1988:60). 

3.2 Sjuksköterska som profession i professionssociologin 

3.2.1 Profession genom paradigm 

Begreppet profession och dess teoretiska utveckling har länge dominerats av sociologin. Idén bakom 

att vissa yrken är ”professioner” uppkom med den amerikanska sociologen Talcott Parsons. Han 

började benämna vissa yrkesgrupper, ex. läkare och jurister, som fria professioner. Dessa 

yrkesgrupper såg Parsons som institutioner som på egen hand förvaltade sitt eget yrkesområde utan att 

ingå i en organisation eller andra institutioner. Parsons definierade dem genom en inbördes etisk kod, 

känslomässig neutralitet mot sina klienter, en yrkesstatus som enbart kunde uppnås genom kunskap 

och genom fritt utövade av deras praktik med ett kall att verka för samhällets bästa. Parsons analys och 

den funktionalistiska definitionen på professioner som egna samhälleliga institutioner kritiserades 

tidigt för att inte vara tillämpbar utanför det anglo-saxiska samhället (Nolin, 2008:10 & Ringarp, 

2011:29).  

                                                      

4 Detta finns även i Sverige som en specialistutbildning för sjuksköterskor (Linköpings Universitet, 2017) 
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I samband med att funktionalismen som sociologiskt paradigm började dala i popularitet kring 1970-

talet som började även idén om ”professioner som institutioner” att tyna bort. Den teoretiska 

utvecklingen började istället fokusera på ”professionalisering”, vars fokus hamnade på att rangordna 

yrkesgrupper i samhället i en hierarkisk ordning. Detta gjordes med nya benämningar som 

”semiprofessioner” och ”icke-professioner”. Konceptet och forskningen bakom professioner kom att 

handla allt mer om dominans än samhällelig service. Med postmodernismens intåg på 1980-talet så 

hamnade ”den sociala kontexten” i fokus när man forskade om professioner. Med kritiska synpunkter 

på de två tidigare synsätten definierades professioner som självtjänade grupper i ett ständigt maktspel 

med andra yrkesgrupper för att erhålla kontroll av kunskap och samhällelig auktoritet (Nolin, 

2008:11–12). 

3.2.2 Sjuksköterskor som profession i sociologisk professionsteori 

Sjuksköterskor har inkluderats som exempel i de olika synsätten på professioner. Utifrån det 

funktionalistiska synsättet, som har kritiserats hårt för att använda sin professionsteori normativt5 

(Nolin, 2008:18), så har sjuksköterskor behandlats som en semiprofession till läkarna. Denna 

benämning kopplas ofta till sociologen Amitai Etzioni och hans arbete genom boken The semi-

professions and their organization. Teachers, nurses, social workers. (1969, refererad genom Nolin, 

2008:18 & Ringarp, 2011:29).  

Etzionis analys grundande sig på Parsons analys av professioner där sjuksköterskor, lärare och 

socialarbetare blev exempel på ”semiprofessioner”. Semiprofessioner var professioner som inte 

stämde tillräckligt in i Parsons klassiska kriterier för att få kallas ”fria professioner”. De blev ”halva 

professioner” eftersom de ansågs sakna autonom expertis utifrån kunskaper som kom från helt andra 

discipliner än de fria professionerna. Denna teori kompletterades med idéer om att kvinnor, som i 

högre grad ingick i semi-professioner, i högre grad accepterade byråkratisk kontroll och skulle vara 

mindre benägna att utveckla en professionell standard6 (Simpson & Simpson, 1969, refererad genom 

[Nolin, 2008:18]).  

Sociologen Andrew Abbott (1988) har också inkluderat sjuksköterskor som exempel. Genom att tala 

om olika typer av jurisdiktioner, arbetsterritorier som professioner vill ha kontroll över, så jämför 

Abbott sjuksköterskorna med läkarna. Han menar att sjuksköterskorna ingår i en underordnad 

jurisdiktion där professionen är menad att följa läkarna i deras arbete. Abbott menar att detta beror på 

”den formella underordningen” som uppfattas av samhället. Den formella underordningen grundar sig 

i den medicinska kunskapen som enligt Abbott ska vara mer övertygande medel för att få ett statligt 

                                                      

5 Nolin menar att funktionalisterna ägnade sig mer åt teoriapplicering än teoriutveckling. Teorier användes aktivt 

bland forskare för att definiera professioner från en statisk mall (grundad i Parsons analys) med fasta kriterier än 

att utveckla själva begreppet ”profession”.   
6 Detta motsäger Corwins (1961) analys av sjuksköterskorna ifrån samma tidsperiod, där sjuksköterskorna 

istället utvecklade en väldigt stark professionssyn 



 

 

8 

 

och offentligt erkännande över jurisdiktionell kontroll. Den offentliga synen av underordning från stat 

och offentlighet gör det svårt för sjuksköterskorna att etablera kontroll över en egen jurisdiktion på 

arbetsplatsen, enligt Abbott (ibid): 

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

custodial equal with the medical profession, with independent authority and training. Nursing was to 

create an environment within which effective medicine could take place. Ultimately, however, that 

vision proved unacceptable to the medical profession, partly because of the interprofessionals relation 

implied, partly because Miss Nightingale was unable to find enough of the proper recruits necessary. 

The result, familiar enough today, was the subordination of nursing under medicine.” (Abbott, 

1988:71) (citat 1) 

3.3 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen som presenterats porträtterar sjuksköterskorna som en odefinierad profession 

på sjukhusavdelningarna. Forskningsöversikten antyder att definitionssvårigheterna bidrar med flera 

nackdelar för avdelning, profession och professionsutövare. Svårigheterna med att definiera en 

sjuksköterskas uppgifter, roll och ansvar som profession gentemot andra professioner bidrar med 

bland annat utbrändhet (Lu, 2008) och försvårar samarbete över professionsgränserna (Verschuren & 

Masslink, 1997). Forskningsöversikten innehåller dessutom exempel på hur svårt det är att utveckla en 

profession som är odefinierad (bl.a. Currie, Finn & Graham, 2010). I den professionssociologiska 

teoribildningen har sjuksköterskornas profession utarbetats i jämförelse med läkarens profession. 

Slutsatserna har ofta landat i att sjuksköterskor inte kan anses ha samma professionella status som en 

läkare av diverse anledningar.   

3.4 Uppsatsens bidragsambition 

I rollavsnittet är forskningsöversiktens huvuddilemma ”rollförvirring”. En bidragande faktor till den är 

arbetsuppgifterna7. Arbetsuppgifterna är förvirrande enligt författarna eftersom arbetsuppgifter som 

”tillhör” en profession kan utföras av en annan. Detta är särskilt förvirrande i utvecklingen i av 

sjuksköterskerollen, som innebär nya arbetsuppgifter som ofta tillhör en annan profession (Currie, 

Finn & Graham, 2010). Men beskrivningen av ”obeständiga” arbetsuppgifter har preciserats och 

undersökts i väldigt specifika fall; ex. i organisatoriska förändringar för att göra sjuksköterskerollen 

mer attraktiv (Currie, Finn & Graham, 2010). Dworkin (2002) nämner i det förbigående när han menar 

att sjuksköterskornas utövning av arbetsuppgifter som tillhör andra professioner som är ”under” henne 

gör hennes egen roll svårare att definiera. Det är enbart med Dworkins (2002) beskrivning som 

                                                      

7 Sjuksköterskornas arbetsuppgifter som roll tas upp av Corwin (1960), Currie, Finn & Graham (2010), Dworkin 

(2002), Ebaugh (1988:60), Prosser & Olsen (2013) & Verschuren & Masslink (1997). Arbetsuppgifterna som 

grund för ett teoretiskt koncept för professioner tas upp av Etzioni (1969 genom Nolin [2008:18]) och Simpson 

& Simpson (1969, genom Nolin [2008:18]) 
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forskningsöversikten indikerar på hur arbetsfördelningen och arbetsuppgifterna ser ut i det vanliga 

arbetet. Det finns ett behov för mer forskning om den faktiska arbetsdelningen i det vanliga arbetet. 

Detta vill jag främst bidra med mer kunskap till genom att arbeta efter det etablerade syftet. 

När forskningsöversiktens artiklar har beskrivit professionella relationer så har det i huvudsak handlat 

om relationen mellan sjuksköterskor och läkare. Undersköterskor nämns i det förbigående i Dworkins 

(2002) resonemang om hur sjuksköterskor gör uppgifter som tillhör professioner som är ”hierarkiskt 

under” sjuksköterskorna. Jag kommer att inkludera undersköterskor i det arbetsrelationer som jag 

intresserar mig för. Detta görs för att det finns lite skrivet om den professionella relationen mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor. Genom att inkludera ytterligare en profession ger också 

förutsättningar för utökad förståelse för sjuksköterskeprofessionen än om den bara undersökts i 

relation till läkare.  

Artiklarna som använts i forskningsöversikten är i övervägande del gjorda utifrån anglo-saxiska 

samhällen. Utifrån detta urval av artiklar och artiklar som har använts till tidigare utkast av 

forskningsöversikten så nämns knappt svenska/skandinaviska sjuksköterskor eller sjukvård i en svensk 

eller skandinavisk ”modell” i artiklarna. Uppsatsens automatiska bidrag till forskningen blir därför en 

studie som handlar om sjuksköterskor i den svenska regionvården.    

4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångpunkter att redogöras för. Här kommer teorin först 

att presenteras för att därefter motiveras, definieras och diskuteras utifrån uppsatsens syfte och 

undersökande kontext. 

4.1 Tre arenor för jurisdiktionell kontroll 

Forskningsfrågan ”Vad är det som avgör att arbetsdelningarna mellan professionerna ser ut som de 

gör?” anses vara den enda forskningsfrågan som kan teoretiseras. Den kommer att teoretiseras med 

inspiration från sociologen Andrew Abbotts (1988) teoretiska perspektiv på professioner. Abbott 

menar att vi ska förstå professionernas system genom så kallade ”Jurisdiktioner”, arbetsområden som 

utgörs av kunskaps- och verksamhetsområde (med andra ord, arbetsuppgifter), och professionernas 

anspråk på dessa (ibid:59–60). Abbott menar att professioner har en strävan efter att etablera kontroll 

och ensamrätt över jurisdiktioner. Jurisdiktionella anspråk från en profession innebär att en profession 

gör anspråk på ensam legitim kontroll över ett särskilt arbete eller vissa arbetsuppgifter (ibid:60) och 

ber samhället att erkänna professionens kognitiva struktur över jurisdiktionen. Detta innefattar rätten 

att utöva ett visst arbete samt rätten att exkludera andra professioner från samma arbete (ibid:60). 

Dessa anspråk betyder ingenting och får inget genomslag om de inte besvaras eller uppmärksammas 

av ”publiken” – samhället (ibid).   
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Professioner söker erkännande för sina jurisdiktionella anspråk genom inflytande i tre olika arenor i 

samhället: Den legala arenan, den offentliga arenan och arbetsplatsen som arena (ibid:59–60). 

Inflytande i den legala arenan är viktig för professioner för att erhålla statens officiella erkännande för 

att få formell kontroll över jurisdiktioner. Det är genom den legala arenan som monopol på 

jurisdiktioner kan erhållas (ibid: 62–63). I den offentliga arenan försöker professioner, med hjälp av 

media, att styra allmänhetens bild av professionen för att vinna offentlig legitimitet i syfte att sätta 

press på den legala arenan. Den offentliga arenan används därför för att pressa den legala arenan till att 

erkänna en professions jurisdiktionella anspråk. På arbetsplatsen som arena försöker professioner att 

erhålla kontroll över vissa specifika arbetsuppgifter (Abbott, ibid). 

4.1.1 Relationen mellan den legala- och arbetsplatsens arena 

För frågeställnings skull anser jag att det viktigt att beskriva hur relationen mellan den legala 

arenan och arbetsplatsens arena fungerar enligt Abbotts teori. En professions legala 

erkännanden är menat att tillämpas på arbetsplatsen så en erkänd profession kan utöva legalt 

erkänd kontroll över arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Detta kan dock vara svårt för 

professioner att göra på vissa arbetsplatser. Sjukhus, relevant till denna uppsats 

forskningsområde, är ett av Abbotts egna exempel (ibid:66) på arbetsplatser där professioners 

jurisdiktionella och legalt erkända anspråk förvrängs på arbetsplatsens arena (ibid:60). Abbott 

menar att jurisdiktionella anspråk förvrängs på ex. sjukhus eftersom det är en organisation som 

utgörs av professioner med liknande arbetsuppgifter och liten teoretisk koppling. 

Sjukhusorganisationen är föremål workplace assimilation, där professioner lär sig mer av att 

arbeta än sina föregående teoretiska kunskaper (ibid:66–67). Detta innebär att flera professioner 

internaliseras i ett ”allmänarbete” som kan utföras av flera professioner på sjukhuset. Detta gör 

jurisdiktionella anspråk svåra att etablera på denna typ av organisation. 

Detta kan även innebära att jurisdiktionella erkännanden kan ifrågasättas när ”icke-erkända” 

professioner med erfarenhet kan arbetet likaväl som en erkänd profession. Detta kallar Abbott 

själv för ”jurisdiktionella hot” (ibid). Abbott menar att i organisationer som inte har tydligt 

definierade arbetsuppgifter och som innehåller professioner utan säregen spetskompetens, så 

byts den inter-professionella ordningen ut mot en inter-organisatoriska ordningen, bl.a. genom 

extra-organisatoriska uppgifter. Professionerna vet vilken profession som ska göra vad men 

organisationen kräver att vissa uppgifter ska göras oavsett vilken profession som har anspråk 

eller erkännande för att utöva vissa arbetsuppgifter (ibid:65). Detta gör det svårt för den legala 

arenans erkännande av en professions jurisdiktionella anspråk att etableras på arbetsplatsen. 

Hur arbetsdelningen ser ut på arbetsplatsens arena blir därför omöjligt att förutse och Abbott 

menar själv att de jurisdiktionella relationernas verklighet är ”luddig” (ibid:66). 
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Men vissa professioner klarar sig undan att påverkas trots att deras erkända jurisdiktionella 

anspråk inte kan etableras. Detta sker tack vare den tidigare nämnda ”formella underordningen” 

som existerar genom det Abbott kallar The public fiction (ibid:68). Om en profession har 

mycket inflytande i den offentliga arenan så kan den projicera bilden av sig själva som utövare 

av vissa arbetsuppgifter, trots att det är svårt att etablera på arbetsplatsernas arenor. Abbott 

exemplifierar detta med läkarna, som fortfarande upplevs av offentligheten som en profession 

som den enda utövaren av vissa arbetsuppgifter, trots att de utövas av sjuksköterskor m.fl. 

dagligen (ibid). Abbott menar att det är viktigt för professioner att balansera sin position i 

offentligenheten med sin position på arbetsplatsen (ibid:60).     

4.2 Teoretisk tillämpning 

Jag kommer att utgå från Abbotts (ibid) teoretiska resonemang om tre arenor för 

jurisdiktionell kontroll för att försöka förstå varför arbetsdelningen mellan professionerna ser 

ut som de gör i konstellationerna som jag intresserar sig för. Jag kommer att undersöka detta 

genom att utgå från sjuksköterskornas beskrivningar av arbetsdelningen från arbetsplatsen. 

Detta innebär att arbetsplatsen ”som arena” blir uppsatsens teoretiska fokus men det utesluter 

inte de andra arenorna från att inkluderas. Men utifrån det som Abbotts (ibid) teori beskriver 

de olika arenornas nytta för jurisdiktionella anspråk så kan vi förutspå vad som borde och vad 

som inte borde inkluderas när studien avser att utgå från arbetsbeskrivningar från 

sjuksköterskor på arbetsplatsen.  

Jag anser att det är troligt att jurisdiktionella beskrivningar eller anspråk genom den offentliga 

arenan inte kommer att förekomma i data som beskriver arbetsdelningar och varför de ser ut 

som de gör. Eftersom den offentliga arenan enbart existerar, enligt Abbott (ibid:59–60), för att 

kunna pressa den legala arenan genom media anser jag att den arenan är mer ett 

tillvägagångssätt för inflytande. Jag anser också att arbetsdelningarna bara kan grundas i den 

legala arenan och arbetsplatsen som arena eftersom de professionella ”erövringarna” i dessa 

arenor faktiskt säger någonting om hur arbetsdelningen ser ut på arbetsplatsen. Oavsett 

arbetsuppgifter är legalt fördelade eller erhållna genom arbetsplatsen som arena så kan de 

manifesteras på arbetsplatsen, vilket gör dessa arenor mest relevanta för denna uppsats syfte 

och frågeställning. 
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5 Metod och material 

5.1 Metodologiskt resonemang 

5.1.1 Ståndpunkt till teori(n) 

Jag anser att det är viktigt att redogöra för dess ståndpunkt till teorier generellt eftersom det 

påverkar hur Abbotts teori om tre arenor har arbetats med i Resultat & Analys-kapitlet. Min 

ståndpunkt till vetenskapsteorier är sprungen från Per Dannefjords kapitel i boken 

Samhällsvetenskapens hantverk (Bergman & Olofsson, 2005) där han resonerar om hur 

teorier ska användas i samhällsvetenskaplig forskning. Genom att se forskning som en 

ständigt pågående diskussion (ibid:15) fungerar teorier som fingervisning för forskaren. Den 

pekar ut bland annat vilket empiriskt fält, urval, kunskap och undersökningsobjekt som kan 

vara relevant och intressant att fokusera på från sin problemställning som ligger till grund för 

studien. Teorin får därmed en väldigt central roll i en studie (ibid). 

Men teorier ska inte ses som absolut fakta. Arbetar man med en teori så beskriver man ett 

fenomen utifrån ett visst perspektiv(ibid:30). Teorier fungerar enbart som förslag till en 

förklaring, att det kan förstås genom de premisser som utgör en teori, men inte någonting 

definitivt som utesluter andra teorier från att förklara samma fenomen. Dessutom behöver 

dessa teorier ständigt prövas och det manar Dannefjord till i kapitlet. Han menar att vi inte ska 

använda oss av teorier utan snarare teoretisera utifrån teorier. Teorier ska fungera som 

inspiration, ska ge oss nya insikter och perspektiv på hur man kan förstå ett fenomen snarare 

än att ”använda” teorin (ibid:28). Samhällsvetenskaplig forskning, och annan forskning för 

den delen, handlar inte om att bekräfta teorier utan att pröva dem för att utveckla vår 

förståelse av ett visst fenomen ur ett visst perspektiv. 

Dannefjords poäng med detta resonemang, att teorier måste prövas mot verkligheten, är 

grundläggande för hur jag har arbetat med Abbotts teori med den data som jag samlat in. Jag 

valde ut Abbotts idé, om att professioner eftersträvar jurisdiktionell kontroll och de begrepp 

som Abbott kallar för ”arenor” eftersom de bidrar till ett intressant perspektiv för att förstå 

arbetsdelningar som jag ville utforska. Däremot tog jag inte teorin för givet och i ambitionen 

att arbeta utifrån Dannefjords resonemang hade jag ett öppet förhållningssätt till teorin. 

Teoretiserade data, min empiri, skulle inte bara vara till hjälp att förstå sjuksköterskor eller 

professioner men även ge möjligheten att problematisera teorin för att utveckla den och vår 

förståelse av den sociala världen; i detta fall arbetsdelningar.   
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5.1.2 Relevant kunskap 

Den kunskap som ansågs relevant för att få en bild av arbetsdelningen mellan professionerna 

på arbetsplatsen var arbetsbeskrivningar. Eftersom mitt fokus låg på sjuksköterskor så var det 

sjuksköterskornas arbetsbeskrivningar av hennes arbete med läkare och undersköterskor som 

utgjorde grunden för uppsatsens material. Om den legala arenan skulle spela in i 

arbetsdelningen i utsagorna inhämtades sekundärkunskap för att säkerställa informationens 

trovärdighet till sammanhanget.    

5.1.3 Materialinsamling genom intervjuer 

Jag använde mig semistrukturerade intervjuer för att inhämta primärkunskapen. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt genom intervjuer var mest relevant att tillämpa eftersom jag intresserade sig 

för sjuksköterskors uppfattningar och upplevelser av arbetsdelningarna. Jag instämmer också 

med Rennstam & Wästerfors (2015) och Ahrne & Svensson (2011) syn på kvalitativa metoder 

och dess användningsområden. De menar att kvalitativa studier inte är intresserade av att mäta 

eller att förstå sådant som kan mätas. I sin motsats har kvalitativa metoder skapats för att 

förstå det som inte kan mätas eller förstås genom siffror. Man kan exempelvis inte mäta hur 

makt utövas, hur människor interagerar med varandra eller hur konflikter uppkommer i 

samhället. För att förstå det behöver vi ord, berättelser, exempel m.m. från personer från 

faktiska situationer som vi är intresserade av för att förstå ”omätbara fenomen”. (Rennstam & 

Wästerfors, 2015:13 & Ahrne & Svensson, 2011:14). Det som jag var intresserad av ansågs 

vara ett omätbart fenomen som behövde kvalitativa intryck för att förstås. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt ansågs dessutom mer relevant eftersom jag ville få fram ett 

material som är skapades genom sjuksköterskornas subjektiva upplevelser av sitt arbete. Detta 

var relevant eftersom jag som uppsatsskrivare själv inte kunde observera arbetsuppgifterna, 

ansvarsfördelningarna eller hierarkin som en sjuksköterska är en del av och utgör med övriga 

professioner på en sjukhusavdelning. För att jag skulle kunna inhämta sådan typ av kunskap 

ansåg jag att samtliga ingångar i form av beskrivningar, redogörelser, förklaringar och 

världsåskådningar skulle vara öppna.  

5.1.4 Uppsatsens intervjustruktur    

En semi-strukturerad intervjustruktur användes för att samla in sitt material. Jag ansåg att det 

var relevant att använda semi-strukturerade intervjuer eftersom ny kunskap förväntades av 

denna uppsats. Jag använde sig av semi-strukturerade intervjuer eftersom det sågs som en 

gyllene mellanväg mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer.  
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Strukturerade intervjuer ger svar på frågorna man vill ställa till informanterna men sådana 

intervjuer kan vara ”för” strukturerade som inte ger utrymme för andra tolkningar, exempelvis 

informantens tolkningar, av fenomenet som man vill studera. Denna intervjustruktur passar 

inte för uppsatsen eftersom informanternas tolkningar och beskrivningar av verkligheten är 

den kunskap som jag avser bygga sitt empiriska material på. Här är det rimligt att hålla dörrar 

öppna för tolkningar eller infallsvinklar som uppsatsen inte har, eller kunnat ha, tagit hänsyn 

till. Informanterna vet, kollektivt, det som sociologer vill veta utan att de har det sociologiska 

intresset för att vilja veta eller anknytningen till sociologi som disciplin för att vilja förstå och 

sätta i sociala sammanhang. Instämmer man med detta så finns det ingen anledning att 

begränsa informanterna och det som de har att säga med slutna och för strukturerade frågor.  

Ostrukturerade intervjuer med för öppna frågor är också problematiskt. För lite systematik i 

materialinsamlingen ger mycket frihet för informanter att forma innehållet. Detta vore oklokt 

att tillämpa i denna uppsats eftersom det finns ett tydligt och specificerat forskningsintresse 

och viktiga relationer i uppsatsen. Om man låter informanterna forma innehållet själva utan en 

struktur som är grundad i mina intressen så är risken stor att intervjuerna inte är till nytta för 

mitt syfte och frågeställning.  

Det semi-strukturerade intervjuerna som jag använde sig av var tänkt att fungera som en 

mellanväg mellan dessa två ”ytterligheter” eftersom den intervjustrukturen försöker anspela 

på de andra strukturernas styrkor. Jag ville ha en struktur i mina frågor som skulle kunna 

härledas till syfte och frågeställning samtidigt som frågorna skulle uppmuntra till nya 

ingångar och fria resonemang inom de ramar och den struktur som jag fastställde. Det är på 

detta resonemang som jag byggde upp min intervjuguide.     

5.2 Uppsatsens informanter 

5.2.1 Urvalskriterier 

Den grupp individer som var intressant för min uppsats var sjuksköterskor som jobbar på en 

sjukhusavdelning. Detta var ett relevant krav för mitt intresse med denna uppsats eftersom det 

är sjuksköterskorna som jobbar på sjukhusavdelningar som beskrivs i Introduktionen och 

Forskningsöversikten. Det var också relevant att dessa sjuksköterskor var legitimerade och 

verksamma som sjuksköterskor i en sjukhusavdelning.  

5.2.2 Åtkomst 

Dessa individer inkluderades till en liten del genom ett bekvämlighetsurval som kontrollerat 

urval och till större del genom ett urval genom ”gatekeepers”. Det kontrollerbara urvalet var 
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ganska litet och användes som en inkörsport till fler informanter genom portvakterna – 

informanterna som ingick i det urval som kontrollerades. Informanterna intervjuas under sin 

privata tid. 

5.2.3 Informanter 

De sjuksköterskor som intervjuades till denna studie var sju till antalet och representerade fem 

sjukhusavdelningar. Samtliga var kvinnor mellan 21–25 år gamla som hade ungefär ett och ett 

halvt års erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Sex stycken informanter arbetade på 

sjukhusavdelning i Blekinge Län medan en arbetade på en sjukhusavdelning i Kronobergs 

Län. Två informanter ingick i mitt ”bekvämligheturval”. Kontakt med resterande fem 

informanter etablerades efter att de två informanterna agerade utifrån som portvakt. 

Portvakterna rapporterade efter sina sonderingar och de har inte haft en roll i hur, var eller när 

intervjuer med övriga informanter har utspelat sig.  

5.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden8 är uppsatsens systematiska frågemall som jag utarbetade efter uppsatsens 

angivna frågeställning. Intervjuguidens syfte var att systematiskt samla in data som skulle 

utgöra underlag för framtida resonemang och slutsatser. Intervjuguiden grundades på 

uppsatsens syfte, forskningsfrågor och arbetsdelningar som huvudsakligt begrepp. Eftersom 

mitt fokus var på sjuksköterskor så belyste frågorna sjuksköterskornas subjektiva uppfattning 

av sitt arbete i relation till läkare och undersköterskor för att identifiera hur arbetsdelningen 

mellan professionerna såg ut.  

Utifrån detta resonemang grundades intervjuguiden av frågor där informanten uppmanades att prata 

om och beskriva sitt arbete med undersköterskor och läkare för att identifiera hur arbetsdelningen 

mellan professionerna såg ut. Intervjuguiden ställde att frågor i stil med ”Hur ser samarbetet ut mellan 

en undersköterska/läkare och en sjuksköterska?”, ”Beskriv ett vanligt pass som sjuksköterska i 

samarbete med läkare och undersköterska på din avdelning.” och ”Varför behövs en sjuksköterskas 

kompetens på din avdelning?” för att få informanterna att beskriva arbetsdelningen mellan dem och 

undersköterskor och läkare i det dagliga arbetet på en sjukhusavdelning. 

5.4 Etiska överväganden 

I samband med samhällsvetenskaplig forskning som inkluderar människor måste man beakta 

etiska frågor för att inte äventyra informanternas integritet i den vetenskapliga studien. 

Vetenskapsrådet listar fyra stycken etiska huvudkrav som en forskare måste ta hänsyn till och 

                                                      

8 Se 10.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
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tillämpa i sin studie: Informationskravet, Nyttjandekravet, Samtyckeskravet och 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

Först informerades informanten om uppsatsens hänsynskrav till Vetenskapsrådets huvudkrav. 

Därefter har informanten informerats om studiens syfte, informantens roll i studien och hur 

utsagor i intervjuerna kommer att användas i studien att klargöras. Informanten har 

informerats om hennes rätt att avbryta sitt deltagande när hon så önskar utan konsekvenser 

och att hon har rätt till att ta del av studien efter dess slutförande om hon önskar. Om 

informanten ville avbryta sin medverkan efter intervjutillfället så lovades informanten att den 

ljud- och textfil som intervjun resulterat i skulle förstöras. Informanterna har försäkrats i 

samband med intervjutillfället att de som individer inte kommer att kunna identifieras genom 

deras utsagor och identifierande fakta. Jag hade inget intresse av sådan information, men om 

det skulle framkomma så skulle det att censureras eller altereras i transkriberingen om 

utpekande utsagor skulle användas som citat i studiens Resultat och Analys-kapitel. 

Informanten har informerats och lovats att materialet enbart kommer att brukas för denna 

uppsats och inte i något annat sammanhang. Innan intervjun påbörjades har informanten 

frågats efter sitt informerade samtycke. Hon har även givits möjligheten att ställa egna frågor 

för att minimera risken för missförstånd och tvetydigheter men även för att säkerställa 

informantens uppfattning av sin roll i intervjun och i studien.   

5.5 Bearbetning av material 

5.5.1 Från ord till text 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en förinstallerad applikation på uppsatsskrivarens 

mobiltelefon. Den ljudfil som skapades har överförts så fort som möjligt till uppsatsskrivarens privata 

dator för att lagras säkert från andra personers tillgång till filen. Kopian på mobiltelefonen har förstörts 

därefter. Den överförda filen på datorn har transkriberats för att göra hanteringen och bearbetningen av 

materialet enklare. I transkriberingen har avslöjande uppgifter om informanterna altererats eller 

censurerats så att det inte skulle kunna vara möjligt koppla enskilda utsagor till enskilda personer.  

5.5.2 Från text till kategori 

Första steget i den analytiska processen var kodningen. I detta stadium lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom och utsagorna delades in i två olika kategorier. De 

övergripande kodningskategorierna var ”Sjuksköterska/Undersköterska” & 

”Sjuksköterska/Läkare”. Beroende på vilken relation informantens utsaga handlade eller sade 

någonting om placerades den i den mest passande kategorin. Dessa kategorier har ansetts vara 

”självklara” empiriska kategorier eftersom det ligger i syftets intresse att förstå 
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arbetsdelningen i dessa relationer. Eftersom kategorierna har varit förutbestämda så har 

kategorisering och reducering av materialet fokuserat på framtida underkategorier. Dessa har 

tagits fram genom en närmre titt i det material som klustrades i det övergripande 

kodningskategorierna. Detta material klustrades en gång till för att forma underkategorier som 

säger någonting om relationerna och arbetsdelningen. Dessa underkategorier har sedan 

reducerats till ett visst antal per kategori som har sedan har kombinerats med passande 

intervjucitat. Detta har resulterat i kategorierna 6.1 och 6.2 med tillhörande underkategorier.  

Materialet i kategorierna har utskrivits och analyserats i syfte att följa Mats Trondmans (1994) 

och Anthony Giddens (1984, genom Trondman [ibid]) sätt att analysera kvalitativt material. 

Jag kommer att analysera mitt material genom det som Giddens kallar ”dubbel hermeneutik”. 

Detta innebär att analysen och dess slutsatser grundas i både de sociala aktörernas tolkningar 

av fenomenet och sociologens tolkningar av det som de sociala aktörerna har gett uttryck för 

som görs genom sociologens teoretiska referensramar. I den dubbla hermeneutiken kan de 

sociala aktörernas utsagor och tolkningar bli en del av de sociologiska vokabulärerna 

(Trondman, 1994:247 & Giddens, 1984 [genom Trondman, 1994]). Detta sätt att hantera, 

skriva ut och analysera sitt material ansågs fördelaktigt eftersom det skapade och bibehöll en 

närhet mellan utsagor och teori. Detta möjliggjorde en syntetiserande analys där sociologens 

förståelse av sin valda teori möts och skrivs ihop med informanternas tolkning av det fenomen 

som de ingår i. På det här sättet kunde teori och insamlat material analyseras nära och löpande 

som möjliggör att uppsatsens eventuella slutsatser får kraft och blir trovärdiga.  

5.6 Metodologisk reflektion  

Jag vill ägna den metodologiska reflektionen till de informanter som jag inkluderade i studien. 

Uppsatsens informanter var relativt unga och ganska nya som sjuksköterskor med ett ungefärligt snitt 

på ett och ett halvt års arbetslivserfarenhet som legitimerade sjuksköterskor. Det är värt att diskutera 

om deras unga ålder eller relativt låga arbetslivserfarenhet kan påverka deras inställning till 

relationerna och arbetet i arbetsvardagen som de sedan beskriver i intervjuerna.  

Jag kan se en fördel med att ha relativt nya sjuksköterskor i sitt urval. Nya sjuksköterskor skiljer sig 

från sjuksköterskor med mer erfarenhet eftersom de är relativt nyutexaminerade. Detta innebär att de 

är ganska färska från sin förberedande utbildning på högskolan/universitetet samt att förberedelserna 

från högskolan/universitetet är färska hos dem nya sjuksköterskorna. Sjuksköterskor med relativt låg 

arbetslivserfarenhet kanske är att föredra i denna studie eftersom de inte har varit så länge på en 

sjukhusavdelning att idealen, förväntningarna och förberedelserna från utbildningen har glömts bort. 

Det kan vara så att en relativt ny sjuksköterska inte har internaliserats i eller accepterat andra mönster, 

arbetsfördelningar eller relationer som hon inte var menad att utföra i och med sin utbildning. Detta 
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skulle däremot kunna innebära att informanterna yttrar starkare åsikter, ex. missnöje, om vissa 

relationer eller arbetsdelningar9 än vad kanske en mer erfaren sjuksköterska som internaliserats mer i 

organisationsstrukturen skulle göra. 

Min åtkomst till det urval som intervjuades kan anses som problematiskt trots att det är det enda 

genförbara tillvägagångssättet. Att grunda sin åtkomst och intervjutillfällen i informanternas privata 

tid anses som en riskabelt: Informanterna kanske inte vill eller kan avsätta privat tid till att bli 

intervjuade. Här hade jag helst intervjuat informanterna på arbetstid men det finns betydande faktorer 

som kan göra det omöjligt. Den största problematiken ligger i möjligheten att intervjua om man hade 

fått åtkomst till avdelningen och sjuksköterskor som ville intervjuas. Det anses otänkbart att 

sjuksköterskor kan, får eller vill intervjuas på arbetstid. Den organisatoriska underbemanningen på 

sjukhusavdelningar kan göra det svårt att intervjua sjuksköterskor på arbetstid eftersom de har så 

mycket att göra på jobbet. Sjuksköterskornas arbetsbörda ger ingen tid till intervjuer vilket gör 

intervjuer på arbetsplatsen otänkbart. Men det finns betydande problem med bekvämlighets- och 

portvaktsurvalet som används istället. Jag har fått förlita sig på att sjuksköterskornas privata relationer 

till varandra för att de vill ställa upp på intervju på sin privata tid. Jag kunde fånga in sitt material 

eftersom sjuksköterskorna gärna ställde upp och tyckte det var roligt att bli intervjuade om dem själva. 

Informella nätverk kan dock ses som riskabelt eftersom det inte ger någon fingervisning på hur 

varierade svaren blir beroende på hur homo- eller heterogen just det informella nätverket är. Detta 

adresserades någorlunda genom att en informant jobbade i ett annat län men det optimala vore en 

större frekvens av informanter som jobbade i ett annat län än Blekinge hade önskats.  

6 Resultat och Analys 

6.1 Sjuksköterskor och läkare i det medicinska arbetet 

6.1.1 Administrering 

Sjuksköterskor beskrev sin relation till läkaren genom det medicinska arbetet och deras 

medicinska kunskaper. Läkare har en relationellt större kunskap som inte kan utmanas av 

sjuksköterskan i arbetet. I vården beskrivs läkarna och sjuksköterskorna ha säregna uppgifter. 

Den beskrivna skillnaden i arbetet mellan sjuksköterskor och läkare är att läkaren ordinerar; 

bestämmer vilka läkemedel och behandlingar som ska ges och göras. Sjuksköterskorna är de 

som sedan administrerar, delar ut det eller utövar, det som ordinerats av läkare.  

Denna beskrivna arbetsdelning är inte anpassad efter statliga avgränsningar. Läkare har 

samma legala rätt att administrera läkemedel som sjuksköterskor har (Vårdhandboken, 2018) 

men det beskrivs vara väldigt sällan som läkarna utför dessa uppgifter. Enligt beskrivning är 

                                                      

9 I likhet med det missnöje som Corwin [1961] identifierade att sjuksköterskorna uttryckte mot sjukhusstrukturen 
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läkarna inte är en aktiv profession i omvårdnadsarbetet på avdelningen där 

läkemedelsadministreringen utförs och det är i väldigt få fall som läkare beskrivs administrera 

läkemedel på egen hand eller insatta i omvårdnadsarbetet på avdelningen. Detta grundar sig i 

vissa avdelningars krav och patienter. I den generella bilden är läkarna enbart aktiva på 

avdelningen genom ronden och rådfrågningar genom dagen och inte bundna till avdelningar i 

samma mån som sjuksköterskor och undersköterskor är. En informant beskriver 

”läkarfrånvaron” på sin avdelning: 

”När vi se de så rondar vi. That’s it. De står ju mest på operation. Vi har aldrig läkarna hos 

oss annars. Så fort det är problem så ringer vi eller så…” (Citat 7) 

Läkarna är aktiva på flera olika avdelningar på sjukhuset vilket gör ronden till den enda 

möjligheten till fördjupning i en avdelning eller ett visst patientfall. Detta innebär att det bara 

är sjuksköterskorna, som är den enda medicinsk kvalificerade professionen på avdelningen, 

som får det bästa förutsättningarna för att administrera läkemedel; en uppgift som annars 

tillhör båda professionerna genom Socialstyrelsens riktlinjer.     

6.1.2 Medicinordinering  

Läkarna beskrevs vara ansvariga för att bestämma vilket läkemedel som ska ges, beställa 

prover och bestämma behandlingar utifrån patientens tillstånd. Detta beskrivs i termen 

”Ordinering” och utgör läkarens del i arbetsdelningen. Ordineringen beskrivs grunda sig i 

läkarens legitimation och deras relationellt större medicinska och fysiologiska kunskaper. 

Detta är nog ingen förvånande beskrivning av läkarprofessionen generellt och ingen 

sjuksköterska i materialet motsätter sig den. Men i materialet finns det grund för att ifrågasätta 

var ordineringen som arbetsuppgift faktiskt ligger. Detta säger sig bäst genom ett lite större 

utdrag från en intervju med en informant med utgångspunkt i citat 7: 

” I10: När vi ser dem så rondar vi. That’s it. De står ju mest på operation. Vi har aldrig läkarna hos 

oss annars. Så fort det är problem så ringer vi eller så… Sen kanske jag skryter för sjuksköterskorna, 

men vi kompletterar nog läkarna för vi hittar problemen. Det är vi som är där och ser det.    

L11: Vad behövs läkarna till då om det är ni som hittar problemet? 

I: Ordinera saker; för det har inte vi kompetensen till! (skratt).” (citat 8) 

                                                      

10 Informant 
11 Linus (uppsatsskrivare) 
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I det övergripande resonemanget om sjuksköterskornas arbete med läkarna återkommer 

informanterna till ordineringen i samma beskrivning som citat 8. I sjuksköterskornas 

beskrivningar av ordineringen så förekommer det en dubbelhet. Å ena sidan beskrivs läkaren 

vara den som ordinerar mediciner12, å andra sidan är det sjuksköterskorna som i många fall 

gör det helt eller med större friheter än vad sjuksköterskornas beskrivna arbetsdelning 

antyder. För sjuksköterskornas andra beskrivning av medicinordineringen som 

medicinprocess verkar grunda sig mycket i sjuksköterskornas eget arbete i omvårdnaden med 

patienter och de observationer som de utför i samband med omvårdnadsarbetet; där läkaren 

sällan är involverad. Situationerna som informanterna beskriver där ordineringen verkar bli en 

sjuksköterskas arbetsuppgift är situationer som passar illa med läkarnas organisatoriska 

oförmåga att fördjupa sig i en avdelning. I detta ställe verkar det som att sjuksköterskorna tar 

den platsen som formellt kräver en läkare för medicinska avgöranden. En informant beskriver:  

”Men har jag en patient som kräker liter efter liter så kan förankra innan eller efter, oftast 

blir det innan, att: ’Jag har en patient som kräks två liter nu. Han kom in för tarmvred. Jag 

sätter v-sond’. Då får man tillbaka ’Bra, sätt den här storleken.’. Man behöver inte säga så 

mycket mer. Vi har redan bestämt vad vi ska göra innan. Ibland ringer man till och med 

efteråt och säger ’Vi satte v-sond’. ’Bra’, får man tillbaka då.” (Citat 9) 

”Det [V-Sond, förf.anm.] är någonting som man ska ha ordination på. Men det räcker i regel 

med ett ’Ja, kör’. Man behöver inte ha en läkare som säger: ’Jag ordinerar detta med den här 

storleken’. Det blir istället ’Ja, kör’. ’Ni vet bäst’ säger vissa och andra säger ’Jag tycker att 

ni ska göra såhär…’.” (Citat 10) 

En annan informant beskriver sjuksköterskornas involvering i medicinordineringen genom 

rondarbetet: 

”Det kan vara mycket att man ser saker. Läkarna kommer och säger så här ”Nu ska jag ordinera in 

detta läkemedel” så går jag såklart in och tittar på detta, för att sedan ringa till läkaren och säga 

”Nej, det var inte rätt, det ska vara ’si och så’ istället. Eller så tar man kanske upp på en rond att en 

patient mår lite dåligt och kanske behöver lite av ”detta”, ”detta” eller ”detta” läkemedlet. Då ger 

jag ju bara de svaren och läkarna säger ”Det blir bra”. Det de gör är ju bara att ordinera in det. Så 

jag kanske gör lite mer, jag kan lite mer och är tankeverksamheten åt de. Inte i alla fall menar jag inte 

men i många fall menar jag att det kan vara så.” (Citat 11) 

                                                      

12 Ordination genom generella direktiv får bara göras av läkare (Vårdhandboken, 2017) 
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Utifrån de beskrivningar som sjuksköterskorna delger så verkar de ha en del makt i 

ordineringsprocessen. Det är tydligt från sjuksköterskornas beskrivningar att de har mycket 

makt13 att avgöra vad som ska ordineras in, en makt som egentligen ska grunda sig i formella 

och relationellt högre anskaffade medicinska kunskaper. Men i sjuksköterskornas 

beskrivningar så verkar läkarnas ordinering, som egentligen innebär att läkare bestämmer 

vilken medicinsk handling som ska utföras, snarare handla om att läkarna bekräftar ett beslut 

som sjuksköterskan i praktiken har tagit själv.    

Om man läser mellan raderna i citaten så verkar det dessutom finnas en viss form av tillit från 

läkare till sjuksköterska. Trots att sjuksköterskorna gör läkarens arbetsuppgifter så visar 

sjuksköterskornas utsagor på att läkarna inte övervakar sjuksköterskorna. Läkarna ger mycket 

inflytande och utrymme för sjuksköterskorna att tolka sin medicinska arbetsvardag och 

arbetsuppgifter och verkar inte, enligt beskrivning, övervaka sjuksköterskorna eller försöka ta 

en formell roll i arbetet. Sjuksköterskorna verkar dessutom vara fria att återkoppla till läkarna 

i en obestämd ordning. Detta kan innebära stora friheter och eget ansvar för sjuksköterskor. 

Detta stämmer särskilt om sjuksköterskor kan agera i läkarens arbetsuppgifter för att sedan 

återkoppla i efterhand. En sådan återkoppling lämnar läkaren helt utanför det medicinska 

händelseförloppet och innebär att den egentliga utövaren stängs ute helt; om man bortser den 

digitala signaturen som varje ordinering ska efterföljas av. Sjuksköterskornas beskrivning av 

samarbetet indikerar mer på ett behov av läkarens formella signatur i ett datasystem än 

behovet av en större medicinsk kunskap för att sjuksköterskorna ska kunna utföra sitt arbete:   

”Oftast tycker jag att man som erfaren kan förutspå vad läkarna ska göra. Ringer man en 

jourläkare och säger ’Hej, hon mår illa, kan jag ge henne detta läkemedel?’ och de bara 

svarar ’Ja’. Då blir det inte så mycket jobb för dem, då behöver de bara ordinera in det i 

datasystemet/journalsystemet. Istället för att ringa och säga: ’Hej, hon mår illa, vad ska jag 

göra?’ Det är ju deras jobb att ordinera in.”. (Citat 12) 

6.1.3 Analys av arbetsdelningen  

I den beskrivna arbetsdelningen mellan läkare och sjuksköterskor tolkar jag det som att den 

legalt förankrade jurisdiktionella kontrollen förskjuts på arbetsplatsen som arena. 

Läkemedeladministreringen och -ordineringen beskrivs på ett sätt så att det finns skillnader 

mellan hur det legala erkännandet till arbetsuppgifterna ser ut och hur det erkännandet 

appliceras på arbetsplatsen som arena.      

                                                      

13 Detta kan vara problematiskt utifrån det sista stycket i den metodologiska reflektionen (Stycke 5.6) 
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Administreringen är egentligen en gemensam arbetsuppgift som Socialstyrelsen givit till båda 

professionerna i relationen. Men på grund av läkarens organisatoriska oförmåga att tillhöra 

enbart en sjukhusavdelning så är denna arbetsuppgift ovanligt förekommande för läkare på 

arbetsplatsen. Arenan som arbetsplatsen utgörs av har förskjutit läkarens legala kontroll av 

läkemedelsadministreringen på grund av att läkare inte tillhör avdelningar och har inte fysisk 

kontakt med patienter lika ofta som sjuksköterskor tillhör en avdelning har. Detta innebär att 

administrerande läkare inte är vanligt förekommande på arbetsplatsen trots att den legala 

arenan förutsätter det. Det kanske är därför som arbetsdelningen beskrivs som tudelad av 

sjuksköterskorna; fastän att sjuksköterskorna själva vet att läkarna själva får administrera. 

En större förskjutning av läkarnas kontroll över arbetsuppgifter sker också av läkarna själva. I 

medicinordineringen, som är legalt förankrad i läkarnas legitimation, får sjuksköterskorna 

väldigt mycket att säga till om i en kontext där de inte ska ha någonting att säga till om. 

Eftersom sjuksköterskor har en helt annan legitimation, som inte är läkarens, så ska de 

egentligen inte utöva medicinordinering (utifrån generella direktiv [Vårdhandboken, 2017]). I 

detta sammanhang frångås den legala arenans erkännande av läkarna som den formella 

innehavaren av kontroll och den enda professionen som får ordinera läkemedel. Effekten av 

detta är att sjuksköterskorna erhåller mer kontroll över ordineringen på arbetsplatsen som 

arena eftersom läkarna inte alltid manifesterar sin legala kontroll på arbetsplatsens arena. 

Snarare verkar någonting tvärt emot det att ske: Läkarna agerar inte utifrån deras legala 

erkännande som skiljer dem från sjuksköterskorna i ordineringen som arbetsuppgift. Detta ger 

istället sjuksköterskorna mer kontroll på arbetsplatsens arena.  

Ser man detta ur Abbotts (1988) perspektiv där den legala arenan är den främsta arenan för att 

erhålla jurisdiktionell kontroll så är detta ett till synes märkligt beteende av läkarna. Läkarnas 

erkännande från den legala arenan inom det medicinska arbetet ger dem goda förutsättningar 

för att erhålla jurisdiktionell kontroll och utkonkurrera sjuksköterskorna. Det är det som 

Abbott (ibid) menar att professioner strävar att göra med hjälp av den legala arenans 

erkännande. Det finns förutsättningar i detta fall för att det ska ske men läkarna verkar inte 

alltid ta de tillfällena i akt. Istället tillåts sjuksköterskorna att ordinera och, därmed, etablera 

mer kontroll på arbetsplatsen som arena där det annars finns goda förutsättningar för läkarna 

att etablera fullständig kontroll. Utifrån Abbotts (ibid) perspektiv är det ett märkligt agerande 

eftersom professioner, enligt Abbott, eftersträvar kontroll över jurisdiktioner. I och med att 

läkarna ”överlåter” ordineringen till sjuksköterskorna så agerar läkarna motsatt hur Abbott 

menar att professioner agerar: Läkarna drar inte nytta av det fördelaktiga och åtråvärda 
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erkännandet från den legala arenan som ger dem kontroll över ordineringen på arbetsplatsen 

arena. Istället agerar dem så att en annan profession kan etablera mer kontroll på 

arbetsplatsens arena, i total motsats till vad Abbott (ibid) menar att professioner vill med 

jurisdiktionella anspråk.          

6.2 Sjuksköterskor och undersköterskor i omvårdnaden 

6.2.1 Ensamarbete i gemensamma arbetsuppgifter 

Sjuksköterskornas beskrev deras arbetsrelation med undersköterskor utifrån 

omvårdnadsarbetet på avdelningen. Sjuksköterskorna beskriver omvårdnadsarbetet som ett 

gemensamt ansvar mellan sjuksköterska och undersköterska på avdelningen. Den tydligaste 

arbetsdelningen mellan professionerna är att sjuksköterskorna har ansvaret för omvårdnaden 

på avdelningen men annars arbetar sjuk- och undersköterskorna tillsammans i ”team” med 

omvårdnaden på avdelningen14; där en sjuksköterska och en undersköterska utgör ett team.  

Men även i denna beskrivning av arbetsdelningen så förekommer det en dubbelhet. För trots 

att professionerna beskrivs ha samma arbetsuppgifter i omvårdnadsarbetet så är det sällan som 

sjuksköterskorna beskriver sig arbeta med de gemensamma arbetsuppgifterna. 

Sjuksköterskorna menar att hon inte kan ägna mycket tid av arbetspasset åt det 

omvårdnadsarbetet som hon delar med undersköterskan eftersom sjuksköterskan måste 

prioritera medicinska och administrativa uppgifter. Eftersom sjuksköterskorna måste 

nedprioritera omvårdnadsarbetet som hon ansvarar över så får sjuksköterskan inte den 

informationen om patienternas tillstånd på avdelningen som hon behöver ha som ansvarig för 

omvårdnaden. Denna information behöver hon ha till ”ronden” där läkare och sjuksköterska 

träffas för att följa upp patienternas tillstånd och planera vidare behandling. En informant 

beskriver dilemmat: 

”Ronden börjar klockan nio och då ska jag ha träffat alla patienterna. Det är inte alltid som jag 

hinner träffa de för att det är så mycket annat att stå i på morgonen. Det är ganska tunga patienter. 

På ronden ska jag framstå som att jag har träffat mina patienter och veta vad de heter, om de kan 

sitta, om de kan gå, om de kan stå, hur de sköter sig själva, hemsituation – jag ska kunna hela deras 

ryggsäck som de har innan de kommer hit. Och då kanske jag inte ha träffat mina patienter. Det är det 

som förväntas och det är synd att jag inte alltid har den tiden att sitta ned och prata med patienterna.” 

(Citat 2) 

                                                      

14 Socialstyrelsen inkluderar både legitimerade sjuksköterskor och olegitimerade undersköterskor som hälso- och 

sjukvårdpersonal på en vårdinrättning (Socialstyrelsen, 2017) men nämner inga specifika organiseringar av 

arbetet, ex.”team”.  
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När sjuksköterskan inte kan skaffa sig den information som hon behöver till ronden på egen hand blir 

samarbetet mellan sjuk- och undersköterska som viktigast. Eftersom undersköterskan inte har några 

övriga åtaganden än ”den basala omvårdnaden”, som en informant beskrev den, så har 

undersköterskan åtminstone kompletterande15 information om omvårdnaden som sjuksköterskan 

behöver för ronden med läkaren. En sjuksköterska beskriver det såhär:  

”Vi kompletterar varandra eftersom jag kanske inte hinner se att en patient som har varit på har haft 

avföring medan min undersköterska kanske har varit och sett detta, så då kan hon komma och säga 

det till mig att ’han hade haft avföring idag’. Då får jag veta det och då får läkarna också veta det. 

Det blir ett bra teamarbete, på något sätt.” (Citat 3) 

När sjuksköterskorna måste prioritera andra arbetsuppgifter så lämnas undersköterskorna ensamma 

med omvårdnadsarbetet. Denna arbetsdelning tycker sjuksköterskorna är problematisk, men inte på 

grund av att undersköterskorna utför omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna ser inget problem med att 

undersköterskorna utför uppgifterna, tvärtom beskrivs undersköterskorna som kompetenta kollegor av 

sjuksköterskorna, där erfarna undersköterskor är viktiga för sjuksköterskornas fortsatta lärande om 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskornas problem med arbetsfördelningen ligger istället i att de själva 

vill utföra uppgifterna som ingår i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna uttrycker ett generellt 

missnöje med att de inte kan ägna tid åt det arbete som de och undersköterskorna ska göra 

tillsammans. Detta missnöje handlar till väldigt liten del om att vara välinformerad till ronden och mer 

om att sjuksköterskorna inte får utföra de uppgifter som de tycker mest om att utföra. En informant 

förklarar:  

”Ibland tycker jag att det är jobbigt att, även om vi jobbar i team, när jag som sjuksköterska inte 

hinner hjälpa till med omvårdnaden för att det är vårt gemensamma ansvar. Samtidigt som jag vet att 

undersköterskorna förstår om man har mycket att göra med läkemedel och telefonsamtal. Det är svårt 

att komma nära patienterna när man inte hjälper till så mycket med omvårdnaden. Man skapar inte 

bra förtroende när man bara går in och ger dem lite tabletter. Man försöker stå där några minuter 

och stämma av men, ja...” (Citat 4) 

Sjuksköterskornas problem med arbetsfördelningen är att hon är tvingad till att prioritera bort 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att interagera med patienten i sin 

yrkesutövning16 och värdesätter i mycket högre grad att arbeta ”med patienten” istället för ”runt 

patienten”; som en sjuksköterska uttryckte det administrativa och medicinska arbetet. Detta verkar hon 

sällan kunna göra eftersom hon har andra uppgifter med högre prioritet som hon måste utföra.  

                                                      

15 Graden av information som undersköterskan har varierar mellan informanternas beskrivningar men 

undersköterskor ses fortfarande som en viktig ”backup” om sjuksköterskan inte hunnit med omvårdnaden.  
16 Typexempel på Nightingale-vården som Corwin (1961) m.fl. pratar om i Forskningsöversikten 
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6.2.2 Statlig arbetsfördelning 

En uppgift som sjuksköterskorna måste prioritera är läkemedelsadministreringen. Denna arbetsuppgift 

kan inte en sjuksköterska lämna över till en undersköterska som hon kan göra med omvårdnadsarbetet. 

En informant motiverar varför hon inte kan göra det såhär: 

”Ansvarsbiten är ju annat för där har vi ju legitimation medan undersköterskorna inte har 

legitimation. Deras profession har ingen legitimation. Jag vet exakt hur de bitarna ställer sig till 

varandra: Vi har ju ändå haft en treårig högskoleutbildning med läkemedelsräkning, vi har läst 

mycket om kroppen, vi har läst om människan och alltihopa. Det gör undersköterskor också fast inte 

om läkemedelsberäkning och medicin och sådant så det är klart att det ändå krävs en utbildning för 

att jobba som sjuksköterska.” (Citat 5) 

Skillnaden mellan professionerna som informanterna återkommer till är legitimationen. 

Legitimationen är någonting som en sjuksköterska måste ha för att få vara verksam som sjuksköterska 

i Sverige. Legitimationerna ansöker examinerade sjuksköterskor själv om och ansökningarna 

handläggs och delas ut av Socialstyrelsen. En ansökan ska innehålla en kopia av första sidan av 

sjuksköterskeexamen. I processen kollas individen upp i Polisens belastningsregister (Socialstyrelsen, 

2018). Beviljas en ansökan kommer legitimationen att delas ut till ansökaren som registreras i 

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) som används för personaltillsyn och 

personalbehörigheter (Ibid, Socialstyrelsen u.å.). Dessutom styrs professionen av flera lagar där 

sjuksköterskor som legitimerad personal har legal skyldighet att exempelvis dokumentera 

(Vårdhandboken, 20181) och administrera (Vårdhandboken, 20182). 

Eftersom den svenska staten, genom Socialstyrelsen, har makten över att bestämma vilka individer som 

får sjuksköterskelegitimationen, alltså rätten att få vara sjuksköterska, så har staten ett stort inflytande 

över arbetsplatsen. Det är den svenska staten som bestämmer över vem som ska få vara sjuksköterska i 

Sverige och, därmed, vem som får hantera läkemedel i Sverige. Detta statliga inflytande på arbetsplatsen 

kan tolkas genom Abbotts (1988) legala arena som professioner vill få ett erkännande ifrån för att få 

formell kontroll över jurisdiktioner på arbetsplatsens arena. Genom den så legala arenan får 

sjuksköterskorna ett statligt erkännande av deras kompetens som skiljer dem från undersköterskorna. 

Sjuksköterskorna får statligt medhåll i att det bara är dem (i denna relation) som får hantera läkemedel. 

Detta grundar sig i den legitimation som staten delar ut som avgör om en individ får vara sjuksköterska 

eller ej, som i sin tur avgör om en individ får hantera läkemedel eller ej. 

På grund av legitimationens innebörd och sjuksköterskornas ensamrätt till den så utgör den en gräns 

som skiljer sjuksköterskor och undersköterskor åt i arbetsuppgifterna. Sjuksköterskeprofessionen har ett 

statligt erkännande genom legitimationen som drar en hård gräns i arbetsuppgifterna som ger 

sjuksköterskorna legal autonomi i läkemedelshanteringen mellan professionerna. Detta innebär att 

sjuksköterskornas kontroll över läkemedel i relationen kommer från statens tillit och kontroll över 
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sjuksköterskeprofessionen. Detta exemplifierar hur ett erkännande på den legala arenan påverkar 

arbetsdelningen och arbetskontrollen på arbetsplatsen som arena. 

6.2.3 Undersköterskor i det medicinska arbetet  

Men trots att legitimationen åtskiljer sjuk- och undersköterskor i det medicinska arbetet 

genom legitimationen så får en undersköterska ta sig an en sjuksköterskas uppgifter. 

Sjuksköterskor kan ”delegera”, överlåta, vissa av medicin-tekniska uppgifter till 

undersköterskan. Det beskrivs som en avlastning i det medicinska arbetet. En informant 

beskrev formen för delegering på ett tydligt sätt: 

”Det kan handla om att ta speciella prover, sätta speciella infarter, omläggningar eller mer 

medicinsk-tekniska delar. Och har man som undersköterska visat på att man har kompetens eller 

kunskap om det här och kan utföra det på rätt sätt så kan man få delegering för det. Det betyder att de 

kan få utföra det momentet, på oss då. Anser vi att de är godkända så kan det göra, fast på oss. 

Händer det någonting så ligger det på mig och då är det jag som ryker. […] Det är inte generellt att 

alla får det. Det är jätteindividuellt, man måste ha gått en viss utbildning eller visat att man har de 

kunskaper. Man måste visa både på att man har färdigheten att göra det på korrekt sätt men också 

kunskapen om det och konsekvenserna om det blir fel.” (Citat 6) 

En undersköterska måste alltså komplettera med kunskaper för att sjuksköterskorna ska vara villiga att 

låta hen agera på delegation. Sjuksköterskorna kräver det eftersom uppgifterna som delegeras till 

undersköterskan tillhör deras säregna uppgifter som professionen har själv ansvaret över. Ansvaret 

förflyttas inte när delegering ges ut vilket kräver att sjuksköterskan litar på den undersköterska som får 

delegering. Delegeringens form och syfte är också förankrad i Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2018).   

6.2.4 Analys av arbetsdelningen  

Sjuksköterskorna och undersköterskorna beskrivs ha samma arbetsuppgifter inom omvårdnadsarbetet 

men det verkar som att sjuksköterskorna inte hinner arbeta med samma uppgifter som 

undersköterskorna inom omvårdnaden. Min analys av detta grundar sig i den legala arenan och dess 

inverkan på sjuksköterskeprofessionen. Eftersom sjuksköterskor har andra lag- och 

legitimationsstadgade ansvar som har högre prioritering, exempelvis den redan omnämnda medicinen, 

så måste sjuksköterskan prioritera bort omvårdnadens arbetsuppgifter. Tiden räcker inte alltid till för 

sjuksköterskorna för att de ska utföra sina högst prioriterade arbetsuppgifter och samtidigt utföra 

omvårdnadsarbete, som de tycker mest om att utföra. Då lämnas det arbetet till undersköterskorna, 

som sjuksköterskorna måste förlita sig på för information som de själva behöver som ansvariga för 

omvårdnaden. Detta gör att undersköterskorna kan skaffa sig större kontroll över omvårdnadens 

arbetsuppgifter genom arbetsplatsen som arena.  
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Den ökade graden av kontroll som undersköterskorna får tolkar jag genom det beroendeförhållande 

som uppstår mellan professionerna: Där sjuksköterskorna, som ansvariga för omvårdnaden på 

avdelningen, blir beroende av undersköterskornas observationer för att skaffa sig viktig information 

till sin roll som ansvarig. Undersköterskorna får den de facto makten över vad som ska rapporteras till 

sjuksköterskan och vilken information sjuksköterskan ska få. Min analys av detta är att 

mångfacetteringen av det legala erkännandet som sjuksköterskorna har fått genom legitimationen är 

det som hindrar sjuksköterskan från att delta i omvårdnadsarbetet på avdelningen. Sjuksköterskans 

legala skyldigheter tvingar bort henne från omvårdnaden på arbetsplatsen, som sedan 

undersköterskorna kan lägga allt mer beslag på arbetsplatsens arena. Medan det kanske inte riskerar 

sjuksköterskornas formella, legala, kontroll över avdelningens omvårdnad så uppfattas bristen på 

arbetet ”med patienten” vara någonting negativt för de intervjuade sjuksköterskorna.  

Den legala arenan blir också relevant när man tittar på det medicinska arbetet som sker på 

avdelningen. Eftersom sjuksköterskor har legitimation så är det de som får hantera läkemedel. Utifrån 

detta så borde det inte finnas en arbetsdelning mellan sjuksköterskor och undersköterskor eftersom 

undersköterskor inte har en legitimation för att hantera läkemedel. Men på grund av Socialstyrelsens 

riktlinjer för ”delegeringen” så får sjuksköterskor överlåta vissa medicin-tekniska arbetsuppgifter 

under förutsättningen att undersköterskan har lite mer än den grundläggande kompetensen. Det finns 

alltså möjligheter för en arbetsdelning mellan professionerna i en jurisdiktion som kräver specifika 

kunskaper och legitimation tack vare den legala arenans riktlinjer.  

Det konstiga med detta är varför sjuksköterskorna tar till sig denna policy. Sjuksköterskorna uttrycker 

inget missnöje med att undersköterskorna ges formella riktlinjer för att få agera inom det medicinska. 

Det verkar dessutom som att delegeringen används av de intervjuade sjuksköterskorna, trots att 

delegeringen underminerar den kontroll över de medicinska arbetsuppgifterna som sjuksköterskan 

berättigas genom sin legitimation. Men undersköterskor måste inte involveras i administreringen, det 

är upp till sjuksköterskorna själva, men görs det ändå. Detta är konstigt eftersom legitimationen 

kanske är det mest fördelaktiga erkännandet som en profession kan få från den legala arenan för 

formell kontroll över arbetsuppgifter. Att sjuksköterskorna tar till sig en policy som försvagar deras 

kontroll på arbetsplatsen genom legitimationen är, ur Abbotts jurisdiktionella perspektiv, ett märkligt 

agerande. 

7 Slutsatser 

Slutsatserna som besvarar den första forskningsfrågan ”Hur ser arbetsdelningen ut mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor/läkare” är både specifika utifrån en viss arbetsdelning och 

generella utifrån faktorer som de båda beskrivna arbetsdelningarna har gemensamt.  
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De specifika slutsatserna som man kan dra från arbetsdelningen mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor är att de har gemensamma arbetsuppgifter i den basala omvårdnaden på 

sjukhusavdelningar. I detta samarbete är sjuksköterskorna den i samarbetet som är ansvarig för 

omvårdnaden. Men på grund av sjuksköterskans andra och högre prioriterade arbetsuppgifter som hon 

måste göra som legitimerad personal i vården så är det sällan som sjuksköterskor kan ta del av 

omvårdnadsarbetet i samma grad som undersköterskorna. En av dessa högre prioriterade 

arbetsuppgifter är medicinska arbetsuppgifter som sjuksköterskor, som legitimerad hälsopersonal, har 

rättigheten/skyldigheten att utföra. Men en sjuksköterska får överlåta vissa medicin-tekniska 

arbetsuppgifter till undersköterskor, förutsatt att undersköterskorna genomgått en mindre utbildning 

och visat att de kan hantera ansvaret, något som sjuksköterskor också tar till. 

Specifika slutsatser som kan dras i arbetsdelningen mellan sjuksköterskor och läkare är att medan 

sjuksköterskor beskriver arbetsdelningen mellan dem som tudelad, där sjuksköterskor administrerar 

och läkare ordinerar, så är det ingen beskrivning som håller om man ser till vad läkarna får göra. En 

läkare får göra samma arbetsuppgifter som sjuksköterskorna. Det är en fråga om att de inte kan utföra 

de än om de får utföra dem. Läkarna kan, oftast, inte administrera läkemedel på grund av att de inte 

tillhör en sjukhusavdelning som en sjuksköterska gör. Detta lämpar sjuksköterskorna till att 

administrera läkemedel men ger dem inte ensamrätten till det. Något som läkarna har ensamrätten till 

är medicinordineringen där deras legitimation ger dem rättigheten till att avgöra vilket läkemedel som 

ska ges. Det verkar dock som att läkarna själva inte upprätthåller detta eftersom sjuksköterskorna 

beskriver hur mycket, ibland total, inflytande de får över medicinordineringen; en arbetsuppgift som 

kräver en läkares legitimation och förvärvade kunskaper. Här överlåter läkarna ordineringen till 

sjuksköterskorna utan grund i en formell policy; som utmärkte sjuksköterskornas överlåtande av 

medicin-tekniska arbetsuppgifter till undersköterskor.  

En generell slutsats som kan dras utifrån arbetsdelningarna är att det förekommer dubbelheter i 

beskrivningarna. I arbetsdelningen mellan under- och sjuksköterska beskriver sjuksköterskorna själva 

denna dubbelhet medan deras beskrivningar av arbetsdelningen mellan dem och läkarna mer antyder 

på en dubbelhet som belyses med hjälp av Socialstyrelsens riktlinjer. Sjuksköterskorna beskriver både 

hur arbetet är menat att se ut och hur det faktiskt ser ut. 

Dubbelheterna kan förstås av uppsatsens teoretiska inspiration av Abbotts (1988) tre, men för 

uppsatsens syfte och forskningsobjekt två, arenor för jurisdiktionell kontroll. Detta leder oss in på den 

andra forskningsfrågan ”Vad är det som avgör att arbetsdelningarna mellan professionerna ser ut som 

de gör?”. Dubbelheterna i beskrivningarna tolkar jag från Abbotts ”legala arena”, som professionerna 

vill ha formella rättigheter från för att etablera kontroll över jurisdiktioner, och ”arbetsplatsen som 

arena” där professioner försöker etablera kontroll över arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Den legala 

arenan, Socialstyrelsen i en svensk kontext, reglerar hur arbetet och kontrollen i vården mellan 
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professionerna ska se ut medan kontroll på arbetsplatsen som arena kan fördelas mellan professionerna 

själva. Jag menar att anledningen till att arbetsdelningarna ser ut som de gör är på grund av att 

Socialstyrelsens reglering av arbetsuppgifterna, den statligt menade arbetsdelningen, förskjuts på 

arbetsplatsens arena, där det istället etableras andra former av kontroll och arbetsdelning än den som är 

menad från statligt håll. Beskrivningarnas dubbelhet grundar sig i den legala arenans mening och 

arbetsplatsens praktik.  

Hur detta sker hittar jag tre variationer av i mitt material. Den första variationen syns i 

sjuksköterskornas inflytande över ordineringen och undersköterskornas involvering i administreringen 

genom sjuksköterskornas överlåtelse. I dessa fall bidrar den erkända professionen till malplaceringen 

av den legala (och sin egen) kontrollen genom en inter-professionell förskjutning. Den andra 

variationen finns i läkarnas rättighet att administrera medicin som hindras tack vare att deras 

organisatoriska oförmåga att tillhöra en sjukhusavdelning med fokus på vissa patienter. Jag tolkar 

detta som att organisationen hindrar läkarna från att etablera legalt erkänd kontroll på arbetsplatsen. I 

den tredje variationen verkar det som att legitimationen själv kan hindra en erkänd profession från att 

kontroll etableras på arbetsplatsens arena. Detta syns i sjuksköterskornas minskade kontroll i 

arbetsdelningen av omvårdnaden, där sjuksköterskornas legala och mer prioriterade skyldigheter, som 

medicinering och administration, bidrar till att sjuksköterskorna förlorar kontroll i den gemensamma 

kontrollen i omvårdnadsarbetet med undersköterskan. Här hindras sjuksköterskan att utöva 

omsorgsarbete på grund av att mer krävs av henne och hennes profession. 

8 Diskussion 

8.1 Generösa professioner? 

Ett fenomen återstår att försöka förklara. Varför verkar kontrollen, till synes, mindre viktig än 

vad Abbott (1988) menar till den grad att andra professioner involveras i jurisdiktioner som 

den ”kontrollerande” professionen annars kan hålla utanför? Denna fråga härrör till 

undersköterskornas inkludering i det medicinska arbetet genom delegering och 

sjuksköterskornas stora inflytande i medicinordineringen. Jag saknar material och 

representanter från läkarprofessionen för att kunna besvara det i analysen men en diskussion 

av fenomenet anses viktig eftersom den kan bidra till något som framtida studier om 

fenomenet kan utgå ifrån.   

Dessa arbetsdelningar är intressanta eftersom de verkar motsäga Abbotts (ibid) grundläggande 

resonemang om professioners relation till åtråvärda jurisdiktioner där professionerna, till 

synes, ”ger bort” legalt erkända och etablerade arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Jag anser att 

fenomenet kan diskuteras genom två ingångar för att man ska kunna etablera någon form av 
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grund som är värdefull för vidare studier: Hur detta fenomen ställer sig till Abbotts teori och 

professionernas motivation till detta handlande. 

8.1.1 Ohotad jurisdiktionell kontroll  

Vad betyder detta för Abbotts (1988) tankar om professionernas relation till åtråvärda 

jurisdiktioner? Trots att fenomenet sker i motsats till hur Abbott menar att det går till mellan 

professioner och jurisdiktioner så vill jag göra en viktig invändning till detta: Kontrollen över 

dessa arbetsuppgifterna är legalt försäkrade hos professionen som ”ger bort kontrollen”. 

Abbotts beskrivning av hur professioner agerar för att få makt över jurisdiktioner förutsätter 

att makt kan erhållas och att det är öppet spel om den makten som professioner sedan försöker 

erhålla genom de olika arenorna. Det kan man inte säga om de jurisdiktionella 

arbetsuppgifterna som ”ges bort” i fenomenet. De jurisdiktionella arbetsuppgifterna är 

förankrade i lag och legitimation, den legala arenan, och det gör det svårt, om inte omöjligt, 

för andra professioner att kunna etablera formell kontroll över de jurisdiktionella 

arbetsuppgifterna. I min uppfattning är arbetsuppgifterna som inte utförs av den erkända 

utövaren legalt försäkrade hos den, vilket gör att professionen inte riskerar att kontrollen över 

arbetsuppgifterna ”tas över” av professionen som ”faktiskt” gör utför dem.  

8.1.1.1 Kontrollförskjutning enligt Abbott 

Kontrollförskjutningen som jag hittat empiriska bevis för identifierade även Abbott (1988). 

Abbott förklarade detta med att organisationen komplicerade eller omöjliggjorde etableringen 

av erkända jurisdiktionella anspråk (ibid:60). Enligt Abbotts så behövs inte heller 

jurisdiktionella anspråk de facto etableras. Ska vi tro Abbott så finns det en formell 

underordning och en ”public fiction” som målar upp en bild av en professionell ordning som 

allmänheten tar fasta på (ibid:68). Då spelar det ingen roll om en profession blir utsatta för 

jurisdiktionella hot (ibid:66–67) på arbetsplatsen eller att deras arbetsuppgifter är obeständiga 

över flera professioner. De jurisdiktionella anspråken skadas inte eller görs inte mindre 

legitima för professioner om det finns en bild, en ”public fiction”, som anspelar på en viss 

professionell ordning (ibid:68). Om detta skriver Abbott explicit om en arbetsdelning som 

uppsatsen har behandlat, den mellan sjuksköterskor och läkare, för att exemplifiera ”The 

public fiction”: 

”The public fiction survives that only doctors can do certain kinds of thing, when nurses and 

others are in fact doing them all over the professional world”(ibid)  
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Jag tolkar det som att det väsentliga i att erhålla och behålla professionell och samhällelig 

status inte ligger i att jurisdiktionella anspråk ska förverkligas, utan att de ska finnas och 

projiceras genom den offentliga arenan för legitimitet. Vilken profession som faktiskt gör vad 

behöver därför inte vara viktigt så länge det finns en projiceras bild som antyder en viss 

ordning till ”fördel” för professionen som har vissa jurisdiktionella anspråk. 

Detta resonemang ställer mig frågade till Abbotts resonemang om kontroll på arbetsplatsens 

arena. Abbott menar, trots ”the public fiction”, att kontroll på arbetsplatsens arena är viktig 

för jurisdiktionella anspråk (ibid:59–60) men i detta fenomen verkar kontroll på arbetsplatsen 

ointressant för professionerna. Läkarna låter sjuksköterskorna ordinera och sjuksköterskorna 

låter undersköterskor, till viss del, administrera trots att läkare och sjuksköterskor har ett 

legalt erkännande som inte förskjutits på arbetsplatsen som arena vilket ger de huvudsakliga 

professionerna full kontroll. Där är det snarare professionerna själva som förskjuter 

kontrollen. Jag anser att om kontrollen av arbetsuppgifternas utförande på arbetsplatsens 

arena hade varit så viktig som Abbott menar så borde professionerna agerat annorlunda. 

Professionerna har rätten att exkludera andra professioner från detta arbete (ibid:60) men de 

inkluderar istället andra professioner, vilket går emot vad Abbott menar att professioner vill 

kunna göra med ett jurisdiktionellt erkännande. Jag ställer sig därmed frågande till hur viktigt 

det egentligen är med att jurisdiktionella anspråk uppfylls och faktiskt kontroll över 

arbetsuppgifterna för professionerna på arbetsplatsens arena. 

Detta blir ännu viktigare att diskutera när man tittar på varför jurisdiktionella anspråk inte blir 

arbetsplatsens praktik. Abbott menade själv att anledningen till att jurisdiktionella anspråk 

inte blev verklighet i organisationer där anställda lärde sig efter arbetet, ”workplace 

assimilation”, på bl.a. sjukhus var på grund av organisationens krav på professionerna som 

kastade om den ordningen som annars var utstakade av professionernas diverse kompetenser 

(ibid:66–67). Abbott menade att obeständigheten i arbetsuppgifterna var organisationens fel. 

Jag identifierade vad som verkar vara organisationens påverkan till att kontrollen förskjuts i 

arbetsdelningarna men bara till en viss del. Jag hittar två andra ”variationer” till varför 

kontrollen förskjuts från anspråk till praktik, däribland andra och mer prioriterade 

arbetsuppgifter samt att professioner själva förskjuter kontrollen. Medan den förstnämnda 

variationen kanske kan härröra till någon form av extra-institutionella arbetsuppgifter17 

genom Socialstyrelsens bestämmelser så förklarar inte Abbotts teori den andra variationen; 

                                                      

17 Istället för extra-organisatoriska arbetsuppgifter, som Abbott menade bröt den inter-professionella ordningen 

för att införa en inter-organisatorisk ordning som hindrade jurisdiktionella anspråk från att förverkligas (ibid:65). 
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varför professioner, till synes, ger avkall på etablerade jurisdiktionella anspråk och ”ger bort 

kontrollen” över arbetsuppgifter.  

8.1.2 Avlastning 

Varför professionerna till synes ger avkall på etablerade jurisdiktionella anspråk är en fråga 

som är svår att svara på eftersom jag inte avsåg att samla in sådan data med denna uppsats 

som krävs för att besvara den frågan. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och formulera två 

hypoteser om varför sjuksköterskor och läkare till synes verkar ointresserad över den faktiska 

kontrollen över arbetsuppgifterna, med utgångpunkt från Resultat- & Analys-kapitlet 

beskrivningar. 

Utifrån sjuksköterskornas beskrivning av sin uppfattning av sina arbetsuppgifter och 

beskrivningen av läkarens frånvaro på avdelningen så uppfattar jag att kontrollförskjutningen 

fungerar som en form av avlastning. Sjuksköterskorna använder ordet själva när de talar om 

delegeringen till undersköterskan. En tanke om vad det är som influerar sjuksköterskan till att 

delegera, trots att hon inte måste, kan vara ”Ms. Nightingale” själv. Sjuksköterskan beskrev 

sitt arbete ”runt” patienten som mindre givande än arbetet ”vid” patienten. Detta är inte så 

konstigt utifrån Nightingale-idealets principer och det kan vara anledningen till varför 

delegeringen och avlastningen är viktig. När sjuksköterskor delegerar ”runt-om” uppgifter till 

undersköterskor så lastas hon av och behöver bara utöva kognitiv kontroll. Detta kräver 

mindre tid av henne i ”mindre givande” jurisdiktioner och mer tid i den jurisdiktionen som 

hon tycker mest om att arbeta i. En rimlig hypotes skulle kunna vara att undersköterskor 

används som en strategisk avlastning som ger sjuksköterskan mer tid i omvårdnadens 

jurisdiktion; en hög prioritet för professionen sedan Nightingale-idealets tid. 

Jag tolkar även läkarens agerande genom avlastning men enbart utifrån det lilla som sagts om 

läkare av sjuksköterskorna. Läkarens övergripande medicinska ansvar, som inte tillåter dem 

att tillhöra endast en avdelning, är troligtvis ett krävande arbete med många uppgifter som inte 

tillåter läkaren att sätta sig in för mycket i vissa avdelningar och dess patienter. Det kan 

däremot sjuksköterskorna. En rimlig hypotes utifrån detta är att sjuksköterskans inkludering i 

medicinordineringen sparar tid och arbete för läkaren som inte har möjligheten att sätta sig in 

eller undersöka varje patient separata från fall till fall. Här kan sjuksköterskorna och deras 

medicinska kunskaper fungera som en avlastning för utövarna av läkarprofessionen som inte 

behöver utöva handfast kontroll genom att sätta sig in i varje enskilt fall. Likväl som 

sjuksköterskorna använde sig av undersköterskor som en strategisk avlastning så skulle 
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sjuksköterskorna kunna användas som en strategisk avlastning för läkarna, vilket skulle kunna 

förklara varför sjuksköterskorna får så mycket inflytande i medicinordineringen. 

8.2 Mitt bidrag till forskningen 

I stycke 3.4 etablerade jag vilka ambitioner jag hade för att bidra till den tidigare redovisade 

forskningen. Jag identifierade ett huvudområde och två sekundärområden som den skulle 

bidra med mer kunskap till. Huvudområdet behandlar de ”obeständiga” arbetsuppgifterna och 

sekundärområdena handlade om forskningen av undersköterskor i professionella relationer 

och forskning i ämnet i ett svenskt/skandinaviskt perspektiv. Det sistnämnda sekundärområdet 

uppfylls automatiskt genom denna uppsats existens och en diskussion kring den ges i 

Självkritik (stycke 8.3) och Förslag till vidare studier (8.4). Kvar blir då forskningen om 

undersköterskorna i professionella relationer att diskutera. 

8.2.1 De obeständiga arbetsuppgifterna 

Huvuddilemmat i den roll-sociologiska grenen var rollförvirringen som drabbade sjuksköterskorna 

som, bland annat, orsakades av de obestämda arbetsuppgifterna18. Arbetsuppgifterna blev förvirrande 

enligt författarna eftersom arbetsuppgifter som ”tillhör” en profession kunde utföras av en annan 

profession, med effekten av att sjuksköterskorna inte kunde definiera sig utifrån sina arbetsuppgifter. 

Uppsatsen tog grund för sin studie främst i Dworkins (2002) artikel som fokuserade på hur 

arbetsfördelningen och arbetsuppgifterna såg ut i det vanliga arbetet medan andra inkluderade artiklar 

om arbetsdelningar fokuserade på arbetsdelningar i speciella arbetsuppgifter. Detta ville jag bidra med 

mer kunskap om genom sitt syfte. Genom att undersöka arbetsdelningar har jag också sett dessa 

”obeständiga arbetsuppgifter” som andra professioner kan utföra trots att de ”tillhör” en viss 

profession.  

Mitt bidrag till detta område är ett förslag till hur vi kan förstå att arbetsuppgifter blir ”obeständiga”. 

Genom min analys av det insamlade materialet med Abbotts teori om tre arenor för jurisdiktionell 

kontroll förstår vi varför arbetsuppgifter blir obeständiga: Den kontrollen över arbetsuppgifter som 

staten givit till vissa professioner, eftersom de anses kompetenta för att hantera dessa uppgifter, 

förskjuts i till arbetsplatsens praktik som gör att andra professioner kan komma att kontrollera 

arbetsuppgifter som, utifrån den legala arenan, är självklara för en helt annan profession och deras 

kompetens. De obeständiga arbetsuppgifterna som jag observerade och som Dworkin (2002) såg i sin 

artikel tolkar jag som en effekt av professionerna, som utgör arbetsplatsen som arena, och deras egen 

arbetsfördelning utan hänsyn eller deras organisatoriska oförmåga att kunna ta hänsyn till den statliga 

arbetsdelningen som grundar sig i legitimation och relevanta kunskaper. Det anser jag vara en rimlig 

                                                      

18 Sjuksköterskornas arbetsuppgifter som roll togs upp av Corwin (1960), Currie, Finn & Graham (2010), 

Dworkin (2002), Ebaugh (1988:60), Prosser & Olsen (2013) & Verschuren & Masslink (1997). 
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slutsats att landa i relation till det som Dworkin beskrev; att sjuksköterskorna ofta gör arbetsuppgifter 

som de inte är tränade till, som att tömma soppåsar och bädda sängar. Detta indikerar på att det finns 

en ordning från början där arbetsuppgifter och professionell kompetens matchas med varandra genom 

den legala arenans erkännande. Denna ordning omkullkastas sedan när den legalt erkända kontrollen 

förskjuts på arbetsplatsens arena, som istället skapar eller tvingar fram andra arbetsdelningar med 

andra kontrollkonstellationer än som var menade genom den statliga arbetsdelningen.  

Varför denna kontrollförskjutning uppstår har jag identifierat tre variationer av. I Dworkins (ibid) egen 

artikel kan en av dem skymtas utifrån hans egen beskrivning. Det som kan kallas ”kontrollförskjutning 

genom organisationen” blir aktuell när Dworkin (ibid) beskriver hur sjuksköterskor kan kallas in för 

att utföra arbetsuppgifter som är ”hierarkiskt under henne”. I detta fall tolkar jag 

kontrollförskjutningen utifrån en problematisk organisatorisk bemanning där kontrollen förskjuts från 

den egentliga profession som annars har kontrollen att utföra arbetsuppgifterna19, som är 

underbemannade i organisationen20, till sjuksköterskorna. Principen bakom denna arbetsdelning och 

kontrollförskjutning liknar den organisatoriska kontrollförskjutningen gällande 

läkemedelsadministreringen som jag identifierade i arbetsdelningen mellan sjuksköterskor och läkare. 

Det som förenar Dworkins (2002) och mitt exempel är att det är ett organisatoriskt hinder som orsakar 

att kontrollen förskjuts från legal mening till arbetsplatsen praktik.  

8.2.2 Undersköterskor i professionella relationer 

I denna uppsats har undersköterskor genom informanterna givits utrymme. Därmed skiljer sig 

uppsatsen från de artiklar inom både roll- och professionssociologin som inkluderades i 

Forskningsöversikten, som jämför sjuksköterskor med läkare när jämförelser behövs. Den 

professionella relationen och arbetsdelningen mellan sjuksköterskor och undersköterskor är 

inte i närheten så utforskad som den mellan sjuksköterskor och läkare. Jag tog mig därmed an 

att bidra till en till synes outforskad arbetsrelation.  

Det som kan sägas om undersköterskor i professionella relationer är att de ges mycket makt 

som olegitimerad hälsovårdspersonal genom kontrollförskjutningen. Den upptagna 

sjuksköterskan och hennes mer prioriterade bestyr ger undersköterskor inte bara kontroll över 

den gemensamma omvårdnaden utan även information om patienter som sjuksköterskorna 

behöver som ansvariga för omvårdnaden på avdelningen. Och trots att det är sjuksköterskan 

som ”förlorar” kontroll så verkar inte sjuksköterskorna missgynnar undersköterskorna. De 

anses av sjuksköterskorna som kompetenta kollegor som kan ha mer erfarenhet av 

omvårdnadsarbetet än vad sjuksköterskorna själva har. Undersköterskorna kan enligt utsago 

                                                      

19 Troligtvis undersköterskor men det nämns inte specifikt i Dworkins (2002) artikel 
20 Detta gäller också sjuksköterskor utifrån den bild av professionen som visades i Introduktionen 
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fungera som utbildare på avdelningen, där uppsatsens relativt nyexaminerade sjuksköterskor 

lär sig av erfarna undersköterskor. Undersköterskorna kanske är viktiga för sjuksköterskorna 

som en strategisk avlastning där sjuksköterskornas delegering av mindre avancerande 

medicin-tekniska arbetsuppgifter till undersköterskorna kanske är ett uttryck på strävan efter 

Nightingale-idealet; eller åtminstone av avlastning som lättar på den medicinska arbetsbördan.  

Mitt bidrag är dock litet i sig själv och mer forskning på undersköterskor efterlyses i 

framtiden. Jag ser två intressanta fenomen som framtida studier om undersköterskor kan ta sig 

an. Det första fenomenet är undersköterskorna som utbildare av sjuksköterskor. Det är 

intressant när en olegitimerad och relationellt mindre utbildad arbetsgrupp lär ut till en 

legitimerad profession med minst tre års högskolestudier. Här misstänker jag att 

bakgrundsvariabeln och diskrimineringsgrunden ”Ålder” har något med saken att göra, vilket 

uppmanas att tas med i framtida studier.  

Det andra fenomenet som jag vill uppmana studier kring är undersköterskornas koppling till 

Nightingale. Undersköterskor gör nämligen det som Nightingale-idealet uppmanar till: 

Omvårdnad. Om sjuksköterskor har svårt att hålla sig fast vid det idealet genom nya 

arbetsuppgifter, som den tidigare forskningen och jag visat exempel på, så vore det intressant 

att undersöka undersköterskornas relation till det idealet. Det är ju ett ideal som bättre passar 

undersköterskorna eftersom de, utifrån sjuksköterskornas beskrivning, inte har givits 

arbetsuppgifter som problematiserar idealet.   

8.3 Återknytning till introduktionen 

Hur ställer sig uppsatsens slutsatser till den debatt som beskrevs i introduktionen? Utifrån 

obeständigheten i arbetsuppgifterna som jag visat exempel på så är inte SKLs 

”omrekrytering” jätteradikal. Obeständigheten i arbetsuppgifterna finns på 

sjukhusavdelningar mellan flera professioner och inte enbart sjuksköterskor. Det som kan 

anses som radikalt av SKL är formaliseringen av obeständigheterna där SKL, utifrån bristen 

på sjuksköterskor, förhandlar bort en hel profession. I SKLs handling ligger fokuset på den 

inter-organisatoriska ordningen med ingen hänsyn till den inter-professionella ordningen, som 

Abbott hade menat (1988:65). Detta är inget som måste vara unikt för sjuksköterskor utan kan 

även tillämpas på andra professioner där ”workplace assimilation”(ibid) är betydelsefull för 

professionen. Att just sjuksköterskor blir lidande i om-modelleringen är tack vare bristen på 

dem.  
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Men ur ett professionellt perspektiv är professor Forsbergs infallsvinkel förståelig. Utifrån 

Abbotts teoretiska perspektiv anser jag att SKLs agerande är problematiskt för 

sjuksköterskeprofessionen eftersom deras jurisdiktionella anspråk hotas av detta agerande. 

Bortförhandlingen ger sjuksköterskeprofessionen ifrågasätter behovet av professionen, som 

inte är fördelaktigt för att vinna legitimitet över arbetsuppgifter. Jag anser att Introduktionen 

är ett bra exempel på interaktion i Abbotts offentliga arena. Genom att Forsberg går ut och 

kritiserar SKLs bortförhandlande av sjuksköterskeprofessionen och påpekar varför de behövs 

så kan detta mycket väl vara ett exempel på hur det kan gå till när professioner använder sig 

av den offentliga arenan i syfte att förverkliga jurisdiktionella anspråk; fastän det i detta fall är 

en fråga om att försvara sina jurisdiktionella anspråk.            

8.4 Självkritik  

Jag ser en möjlig risk med att använda sig av den kunskap som har använts för att kunna dra slutsatser. 

Att uppsatsens slutsatser grundas i sjuksköterskornas enskilda beskrivningar av de relationer som hon 

ingår i sitt arbete kan vara riskabelt. Mitt urval gör att dessa beskrivningar inte kan kontrolleras av den 

andra parten i relationen som sjuksköterskorna beskriver. Jag har hanterat sjuksköterskornas utsagor 

som beskrivningar för att grunda sin analys i dem, men det är inte den mest optimala kunskapen eller 

urvalet. Det är en begränsning som är utformad till en kandidatuppsats. Det mest optimala vore ett 

större urval med alla inkluderade professioner för att få samtliga parters bild av uppsatsens intressanta 

relationer.  

Denna risk har hanterats genom att använda Socialstyrelsens riktlinjer som en grund att stå på för att 

inte bli för beroende av vad informanterna säger. Skulle jag utgått och dragit slutsatser uteslutande 

från vad informanterna sade så hade uppsatsen kunnat betraktats som ”för nära” informanterna. Risken 

med detta är att man inte etablerar en vetenskaplig distans till materialet vilket skulle innebära att man 

återberättar det som en homogen grupp informanter (som sjuksköterskor anses vara) vill att man ska 

berätta, kanske för att gruppen vill framställas på bästa sätt. Eftersom sjuksköterskorna ges 

möjligheten att beskriva sin arbetsvardag fritt så ser jag det som möjligt för sjuksköterskorna att bruka 

tillfället för opinionsbildning och manipulera sina beskrivningar av sin arbetsvardag till sin fördel. 

Intervjutillfället och uppsatsen i sin helhet skulle kunna vara ett tillfälle för sjuksköterskorna som 

profession att baktala de andra professionerna i studien. Det finns därför en risk att sjuksköterskorna 

använder sig av intervjutillfället så som Abbott (1988) menar att professioner använder den offentliga 

arenan; för att skaffa sig legitimitet och kontroll över jurisdiktioner.         

8.5 Förslag till vidare studier     

Jag har olika förslag till framtida forskning. Det främsta förslaget är att pröva hypoteserna 

som jag formulerade i stycke 8.1.2. Hypoteserna avser att vara en grund till en framtida 
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förståelse om varför sjuksköterskor och läkare på eget bevåg agerar motsatt till Abbotts 

(1988) jurisdiktionella teori på arbetsplatsens arena genom att låta någon annan profession 

utöva arbetsuppgifter som de har makten att kontrollera på egen hand. Denna 

hypotesprövning är viktig eftersom vi skulle lära oss mer om motivationerna till 

arbetsdelningarna och varför professionerna själva utformar de på det sättet. Detta skulle bli 

den sista pusselbiten i den förståelse av arbetsdelningen mellan läkare och sjuksköterskor som 

uppsatsen fokuserat på.   

Mitt fokus på sjuksköterskor och deras beskrivningar av diverse arbetsdelningar och -

relationer kan kompletteras av studier där andra professioner kan förstås på samma sätt som 

jag har tagit sig an sjuksköterskornas arbetsdelningar. Exempelvis kan läkare och 

undersköterskor, som blir beskrivna i uppsatsen, förstås bättre genom att framtida studier 

fokuserar på dem utifrån de arbetsdelningar och relationer som de ingår i på sin arbetsplats. 

Sådana studier vore bra att utföra eftersom det skulle komplettera förståelsen av de 

professionerna som ”bara” blev beskrivna av en annan profession i denna uppsats. I dessa 

studier uppmuntras sjuksköterskorna att inkluderas och bli de som blir beskrivna i de 

arbetsdelningar eller -relationerna som studierna fokuserar på. När sjuksköterskorna blir 

beskrivna så kanske det kastas ett annat ljus över dem än vad de själva ville ge sken av sig 

själva i denna uppsats. Studier av arbetsdelningar med fokus på andra professioner kan 

därmed bidra till forskningen och till den förståelse som denna uppsats ger upphov för genom 

att låta sjuksköterskorna bli beskrivna. Det kanske ger en helt annan bild av arbetsdelningarna 

än vad jag har sett genom dess fokus på sjuksköterskornas beskrivningar, som måste prövas 

genom de studier som jag uppmuntrar till. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Vilken avdelning jobbar du på? 

Beskriv ett vanligt pass som sjuksköterska i samarbete med läkare och undersköterska på din 

avdelning! 

- Arbetsuppgifter? 

- Ansvar? 

- Roller?  

Varför behövs en sjuksköterskas kompetens på din avdelning? 

- Hur skiljer den kompetensen sig från undersköterskan eller läkarens? 

Anser du att du har de uppgifter/ansvar/roller som en sjuksköterska borde ha? 

- Mer/mindre uppgifter? 

- Ge exempel! 

- Finns det saker som inte hinns med? 

Hur ser samarbetet ut mellan en undersköterska och en sjuksköterska? 

- Hur kompletterar ni varandra i avdelningens arbete? 

Hur ser samarbetet ut mellan en läkare och en sjuksköterska? 

- Hur kompletterar ni varandra i avdelningens arbete? 

Kan man säga att en sjuksköterska är mer lik en undersköterska eller läkare? 

- Förklara hur du resonerar! 

Skulle du som sjuksköterska kunna ta över uppgifter/ansvar som en läkare eller undersköterska har på 

din avdelning?  

- Läkare/Undersköterska?                                         - ”Den andra yrkesgruppen”? 

- Vilka?                                                                      - Skillnad i kvalité/utförande? 

- Varför/Varför inte?  

Skulle en läkare eller undersköterska kunna ta över en sjuksköterskas uppgifter/ansvar? 

- Läkare/Undersköterska?                                         - ”Den andra yrkesgruppen”? 
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- Vilka?                                                                      - Skillnad i kvalité/utförande? 

- Varför/Varför inte?  

 

 


