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The work aims to problemize and increase the understanding for the new labour 

market's flexible organising. By using Elias and Scotson's theory, the new organisational 

form of hiring doctors in healthcare will exemplify the developments taking place with 

many temporary jobs and how it affects the intrinsic structure of a work to be studied. 

The essay will focus on examining how the interaction affected between established 

nurses and new temporary doctors given the new form. How the interaction of the 

recently established group possesses a higher social-, economic- and cultural capital 

than the already established working group? The method is a qualitative study with 

three long and deep semi-structured interviews. The conclusion is that temporary 

doctors higher hierarchical position and social, economic and cultural capital, does not 

have anything to do with the temporary doctors potential to disrupt Elias and Scotson's 

theory. Groups temporal establishment still seems to be the biggest factor for informal 

power relations.  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1. Inledning 
1993 liberaliserades regelverket kring anställningsvillkorens uppbyggnad. Resultatet blev den nya, 

flexibla arbetsmarknaden med korttidsanställningar och minskad anställningstrygghet.  Nästan 20 år 1

senare skriver folkhälsoinstitutet m.fl. att det är viktigt för anställdas hälsa att det finns en balans 

mellan arbets- och privatliv, där anställningsformen har en stor påverkan. Olofsdotter, Augutsson, 

Håkansson m.fl. har skrivit rapporter kring vilka för- och nackdelar flexibiliseringstrenden på 

arbetsmarknaden skapar ur ett organisationsperspektiv. Denna uppsatsen ämnar att undersöka hur 

den kollegiala interaktionen påverkas av den nya organisationsformen utifrån Elias och Scotsons 

teori, etablerade och outsiders. En teori vars slutsats är att gruppers tidsmässiga etablering har en 

avgörande roll för respektive grupps hierarkiska position i relation till varandra.  Infallsvinkeln 2

ligger på att försöka förklara och förstå hur den nya flexibiliteten med korttidsanställningar, där den 

nyetablerade arbetsgruppen besitter en högre hierarkisk position och ett större kulturellt kapital än 

delar av den ordinarie personalgruppen, påverkar interaktionen dem emellan. Hänvisas 

nykomlingarna per automatik till en outsiderposition eller verkar deras kunskapskapital och den 

formella makten till att utmana den vedertagna teorin kring etablerade och outsiders? 

!
Den huvudfråga som uppsatsen ämnar att svara mot är följande: 

• Hur påverkas interaktionen på en arbetsplats då den nyanlända outsidergruppen 

besitter en högre hierarkisk position, större kulturellt kapital och en formell makt 

vilket, de etablerade med låg position inte gör?  

!
!
!

Sida �4

 Olofsdotter, G. Bemanningsföretag - en möjlighet för vem?, s.1531

 Elias, N & L. Scotson. J. Etablerade och outsiders, s.702



2. Bakgrund 
Flexibilitet, är ett av dagens modeord som ofta används inom arbetslivet. Men vad syftar ordets 

innebörd egentligen på? Eriksson gör ett försök att reda ut begreppets definition. Det kan beskriva 

olika utvecklingsfaser i det kapitalistiska samhället men också innebära flexibilitet på 

arbetsmarknaden, flexibla organisationer samt att anställda ska vara flexibla. Flexibilitet är ett 

relationellt begrepp - vilket betyder att relationen baseras på att någon kan erbjuda flexibilitet och 

att någon part är flexibel.  Bauman drar definitionen än längre och beskriver flexibilitet som slutet 3

för arbetet som det idag innebär. Det betyder numera korttidsanställningar, rullande 

anställningskontrakt eller inga kontrakt alls.  Folkhälsoinstitutet skriver i sin rapport Hälsa i 4

arbetslivet från 2010; ”Människors hälsa påverkas av arbetsmiljön, men också av tillexempel 

anställningsformer och möjligheten att skapa balans mellan arbetslivet och fritiden.”  5

!
2.1 Forskningsöversikt 
Begreppet flexibilitet användes också som ett ledord när nyklassiska ekonomer argumenterar för en 

systematisk nedmontering av de anställdas trygghet för att kunna rädda investeringar och 

arbetstillfällen.  Företagens ekonomiska omgivning har gjort att den klassiska tayloristiska 6

modellen fått minskat utrymme. Företagen måste enligt det ekonomiska klimatet vara mer 

anpassningsbara efter kundens och marknadens behov.  Vilka är då de mer specifika reformer som 7

möjliggjort denna utveckling med korttidskontrakt och rullande anställningar i Sverige? Olofsdotter 

mejslar fram följande händelser som avgörande. Privata arbetsförmedlingar och personaluthyrning 

har under en lång period varit förbjudna i Sverige men under 1993 liberaliserades regelverket vilket 

mynnade ut i att det numera är lagligt att bedriva privata arbetsförmedlingar, och detta även i 

vinstsyfte. Följden av det liberaliserade regelverket kom att bli både bemanningsföretagens 

etablering på arbetsmarknaden och möjligheten att utöka nyttjandet av de anställningsformer som 

främjer en snabb förändring av antalet anställda. ,  Håkansson skriver att under år 2000 var ungefär 8 9

15 procent av alla anställningar av en tidsbegränsade karaktär. Överrepresenterade inom denna 
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kategorin var unga människor, kvinnor och invandrare. Det finns flertalet olika varianter av 

tidsbegränsade anställningar. Vikariat, provanställning, säsongsanställning och behovsanställning 

tillhör de vanligare formerna. Vikariat är den vanligaste varianten av tidsbegränsade anställningar 

vars andel under senare åren minskat kraftigt, från 46 till 30 procent under åren 1987 och 2000. Den 

tidsbegränsade anställningsformen som har ökat mest under år 1987 till 1999 är 

behovsanställningarna, vilka har mer än tredubblats, från 5,7 till 19,2 procent. Även 

projektanställningar har ökat under samma tidsperiod från 14 till 17,6 procent.   10

2.1.1 Prekariatet 
Samtidigt skriver Stefan Jonsson i tidskriften Arena, en tidskrift som fokuserar på samhälle- och 

kulturjournalistik. ”Jobben blir färre, hårdare, farligare, sämre betalda och löper över kortare tid” . 11

Artikelns övergripande syfte är att förklara syftet och meningen med begreppet prekariatet. 

Prekariatet kan, enligt dess myntare Guy Standing, beskrivas som en ny global klass på stark 

frammarsch. Standing mejslar fram avsaknaden av sju kriterier som definierar prekariatet: (1) en 

trygg arbetsmarknad, (2) anställningssäkerhet, den arbetande ska inte behöva oroa sig för att nästa 

dag vara arbetslös, (3) yrkes- eller tjänstetrygghet, arbetsplatsen och den kollegiala gemenskapen 

riskeras inte att bytas ut, (4) arbetsplatssäkerhet, risken för arbetsplatsolyckor är minimal, (5) 

personlig utveckling, arbetstagaren har möjlighet att genomgå både en personlig utveckling och en 

karriärsutveckling, (6) stabil inkomst, (7) rätt till representation genom fackligt medlemsskap.  Det 12

ska poängteras ytterligare ännu en gång att det som definierar prekariatet inte är nivån på deras 

löner eller andra intäkter av monetärt värde utan frånvaron av gemenskapsstöd i akuta situationer, 

avsaknad av garanterade tjänsteförmåner och statliga förmåner. Hur går det då till när man blir 

prekariserad? Att bli prekariserad innebär att arbetstagaren blir exploaterad för påfrestningar och 

erfarenheter som liknar en prekär tillvaro, ett liv i stunden, ingen trygg identitet, eller avsaknaden av 

en känsla av utveckling som åstadkoms genom arbete och livsstil.  Standing skriver att dagens 13

diskussioner kring otrygghet fokuserar på anställningstrygghet - regler för anställning och 

avskedande, brist på långtidskontrakt och avsaknad av skydd mot arbetslöshet. Men det är viktigt att 

inte glömma bort yrkesotryggheten i diskussionen. Det är viktigt för den anställde att ha sin nisch i 

anställningen samt att arbetet inte riskerar att resultera i en kompetensuttunning. Det räcker således 
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inte enbart med ett anställningskontrakt utan anställningen måste även innefatta en stabil 

arbetsmiljö, fri från kontinuerliga skiften av exempelvis arbetskollegor, skrivbord och geografisk 

arbetsplats.  14

2.1.2 Flexibiliseringsstrategier 
Atkinson har gjort en modell för att förklara flexibiliteten i förhållande till användningen av 

arbetskraften. Han utkristalliserar tre kategorier; Numerisk-, funktionell- och finansiell flexibilitet. 

Funktionell flexibilitet domineras i hög grad av tillsvidareanställda, vilka besitter en bred 

kompetens för att kunna alternera mellan nödvändiga arbetsuppgifter, de erhåller en hög grad av 

anställningstrygghet, inflytande över arbetssituationen och stabilitet. Dessa personer utgör kärnan i 

organisationen och är därmed både svåra och kostsamma att byta ut för organisationen, vilket 

skapar en god anställningstrygghet samt bra lönevillkor. Runt kärnan bildas en periferi grupp av 

andra anställningsformer som kännetecknas av osäkra arbetsförhållanden, instabilitet och osäkerhet. 

Denna periferia grupp går under kategorin numerisk flexibilitet, vilken fokuserar på förmågan att 

justera arbetsstyrkan efter behov - antalet timmar och anställningstid kan variera efter behov. 

Finansiell flexibilitet fokuserar på att anpassa löner och förmåner efter individens ansvar, 

befogenheter och kompetens. ,   15 16

!
Reilly utvecklar ytterligare fler flexibiliseringsstrategier, han bibehåller numerisk-, funktionell och 

finansiell flexibilitet men lägger till tidsmässig- och lokaliseringsmässig flexibilitet.  Tidsmässig 17

flexibilitet innebär att arbetsgivaren kan korrigera de anställdas arbetstider efter önskad 

produktionstakt utan att variera antalet anställda. De traditionella åtgärderna som arbetsgivarna 

använder sig av är övertidsarbete, deltidsarbete och skiftarbete. Den tidsmässiga flexibiliteten kan 

således anta både strukturerade (skiftarbete) och ostrukturerade former (övertidsarbete). 

Arbetsvillkor som för den anställde inte behöver vara negativt eftersom det kan skapa en möjlighet 

till bättre anpassning efter exempelvis familjeliv eller fritidsintressen. Tidsmässig flexibilitet 

kännetecknas av att de anställda kan välja var de utför sina arbetsuppgifter, arbetet är inte längre  

geografiskt platsbundet.  Den tidsmässiga flexibiliteten har kunnat utökas avsevärt tack vare den 18
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tekniska revolutionen där tid och rum inte längre har en lika stor inverkan över när och vart arbetet 

utförs. 

!
Det som avgör vilken flexibiliseringsstrategi som är lämplig för respektive organisation avgörs av 

vilket arbete som utförs och de kompetenskrav som arbetsuppgiften förutsätter. Arbetsuppgifterna 

måste ha en kort upplärningssträcka för att numerär flexibilitet ska bli eftersträvansvärt. Detta 

utesluter dock inte att arbetsuppgiften är okvalificerad, en hög standardisering av arbetet kan vara 

en faktor som innebär att kompetens är högst väsentligt men upplärningsperioden kan vara kort.  19

Håkansson menar på att organisationer som kombinerar både numerär- och funktionell flexibilitet 

får två olika grupper av anställda, tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda som båda arbetar 

under olika villkor. Vilket han menar på bildar ett A- och ett B-lag, där A-laget utför de intressanta 

arbetsuppgifterna och har de goda anställningsvillkoren och B-laget arbetar med de enklare 

arbetsuppgifterna samt sitter på de mer osäkra anställningsvillkoren.  Ahrne & Papakostas menar 20

dock att relationen mellan olika anställningsformer inte upphäver organisationens gränser, men att 

det däremot för den enskilde anställde kan det vara problematiskt hur denne upplever sin 

tillhörighet till organisationen den arbetar inom.  21

2.1.3 Den flexibla organisationens konsekvenser 
Den forskningsöversikt som hittills gjorts har mestadels fokuserat på vad begreppet flexibilitet 

betyder för den enskilt anställde, men vad ger det allt större prekariatet och otryggare 

anställningsformen för konsekvenser för organisationen? Isaksson och Bellaagh skriver i sin artikel 

Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt att tillfälliga anställningar lätt leder till ett 

merarbete och ökad arbetsbörda för de ordinarie anställda vilket i sin tur leder till konflikter mellan 

ordinarie anställda och tillfälligt anställda.  Standing skriver att människor som tvingas utvecklas 22

till konkurrenter undanhåller kunskap, kontakter, information och resurser för de andra om det 

skulle kunna innebära en konkurrensförlust om andra också besitter kunskapen. När den anställde 

ständigt är inställd på att byta arbetsplats och arbetsmiljö med väldigt kort varsel kommer 

arbetsmoralen att bli opportunistisk samt ständigt ett föremål att ifrågasätta.   23
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Vidare skriver Standing att när jobben blir mer instrumentella och flexibla, lönerna otillräckliga för 

en socialt skälig tillvaro och passande livsstil, försvinner den professionalism som vanligen ett 

medlemskap i en gemenskap med etiska koder, normer och ömsesidig respekt mellan de anställda 

skapar. Bergström skriver att användningen av tillfälliga anställningsformer kan ha både direkt och 

indirekt påverkan på relationerna inom arbetsplatsen. De tillfälligt anställda kan ses som andra 

klassens medborgare som därmed lätt kan uteslutas ur sociala relationer.  Davis-Blake, A. & Uzzi, 24

B. skriver vidare att de olika villkoren mellan de olika anställningsformerna när det gäller löner, 

förmåner, karriärmöjligheter och status kan öka ojämlikheten bland de anställda, vilket riskerar att 

skapa konflikter och organisatorisk oordning. De tillsvidareanställda kan även börja ifrågasätta 

organisationens strategi med behovsanställningar, dess osäkra anställningsformer, löner och 

förmåner samt att dessa villkor eventuellt kan vara deras vardag ”imorgon”. De osäkra och snabbt 

skiftande anställningsvillkoren samt arbetsmiljön skapar en arbetsplats där den enskilde arbetaren 

ser sin egen kompetens och erfarenheten som sitt eget konkurrensmedel gentemot sina kollegor. 

Folkhälsoinstitutet skriver i sin rapport att; ”generellt kan sägas att konsekvenserna av upplevd 

anställningsotrygghet är negativa, såväl för organisationen som för den anställde.”  Avslutningsvis 25

kan sägas att ojämlikheten i anställningsvillkor kan skapa konflikter mellan de olika 

anställningsformerna, och särskilt om de jobbar tillsammans.  26

2.1.4 Sammanfattning forskningsöversikt 
1993 libiraliserades det regelverk som reglerar som styr möjligheten för att experimentera med 

olika anställningsformer, anledningen till reformen var att man ville anpassa anställningsformerna 

efter den nya marknaden som kräver både snabba och flexibla lösningar. Atkinsons har utifrån den 

nya arbetsmarknaden utformat en flexilibseringsteori vilken redogör för de strategier som 

arbetsgivare använder sig av för att anpassa organisationen efter de behov som finns givet dagens 

arbetsmarknad. Standing har utformat en teori om en ny klass, vid namn prekariatet, där han menar 

på att den nya ”arbetarklassen” måste anpassa sig till nya arbetsvillkor. Två av dessa är, en otrygg 

arbetsmarknad samt avsaknaden av anställningssäkerhet. Det räcker dock inte enbart med en stabil 

arbetsmiljö utan ett ständigt skifte av arbetskollegor, nya skrivbord och ändring av geografisk 

arbetsplats kan för många vara negativt. Kollegor som tenderar till att bli konkurrenter kring ett 
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jobb tenderar till att undanhålla kunskap, kontakter och resurser, då den egna kompetens ses som ett 

konkurrensmedel. 

!
!
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2.3 Teoretisk utgångspunkter och uppsatsens ramverk 
De teoretiska utgångspunkterna syftar till analys och tolkning av empirin men även till att klargöra 

ur vilket perspektiv problemformuleringen byggs samt kommer att studeras ur. Den teoretiska 

genomgången kommer att börja i de olika anställningsformernas positionering i organisationen samt 

dess övergripande villkor. Fokus kommer sedan att läggas på hur de olika anställningsformerna 

påverkar organisationens organisering samt förhållandet mellan de olika anställningsformerna. 

Avslutningsvis kommer Elias och Scotsons teori att förklaras för att skapa en förståelse för den 

maktkonflikt som kan uppstå mellan olika grupper av människor. 

2.3.1 En kärna av trygghet 
Aronsson och Sjögren för ett resonemang genom att dela upp de anställda i slutna- respektive öppna 

positioner. De som tillhör de slutna positionerna utgörs av anställda vars anställning inte utsätts för  

en hastig uppsägning, de erhåller de kvalificerade arbetsuppgifterna samt får ta del av 

organisationens kompetensutvecklingsbudget. Det ligger i arbetsgivarens direkta intresse att verka 

för en långsiktig relation med de anställda inom de slutna positionerna samt att det är höga 

nyanställningskostnader för att byta ut dem. De som tillhör den öppna positionen sitter på svagare 

anställningsförhållanden, vilket resulterar i en svagare ställning gentemot arbetsgivaren. Deras 

anställningar vilar i hög grad på marknaden som styr arbetsgivarens behov av arbetskraft eller 

inte. ,  Konsekvensen av de anställningsformerna som finns i periferin beskriver Aronssons m.fl. 27 28

blir en utsatthet som skulle kunna specificeras i minskat inflytande, utvecklingsmöjligheter, lön och 

status.  Anställningsvillkoren inom kärnan präglas av inflytande, stabilitet, trygghet och flexibilitet 29

medan det däremot i periferin kantas av ledorden utbytbarhet, instabilitet och utsatthet.  

!
!
!
!
!
!
!
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Järvholm har i sin bok Arbetsliv och hälsa kartlagt möjligheten för olika anställningsformer att 

påverka sin arbetssituation.  30

!
!

Tabellen ovan visar på skillnaden när det kommer till inflytande på arbetsplatsen för olika 

anställningsformer. Den anställningsformer som erhåller störst inflytande är de projektanställda 

medan de behovsanställda och vikarieanställda har minst inverkan på sin arbetsplats. För att 

återknyta till Aronsson m.fl. kan slutsatsen dras att de anställningar som befinner sig närmre kärnan 

har större möjligheter att påverka. 

2.3.2 Etablerade och outsiders 
Elias och Scotsons studie kring etablerade och outsiders kommer att vara den bärande teoretiska 

utgångspunkten i studien. Teorin bygger på en studie som genomfördes i tre bostadsområden i 

staden Winston Parva, där Elias och Scotson undersöker mötet mellan nykomlingar och etablerade 

grupper - etablerade och outsiders. Bostadsområdet, Winston Parva, kan delas in i tre zoner där 

respektive zon sitter på specifika skillnader i 

gruppernas struktur. De strukturella 

skillnaderna får betydelse för de tre zonernas 

hierarkiska rangordning. Inga nämnvärda 

skillnader kan dock urskiljas mellan zon 2 

o c h z o n 3 , h y r o r n a , l ö n e r n a o c h 

bostadsförhållanderna är snarlika. Trots detta 

visar Elias och Scotson på att zon 1 och zon 

2 betraktar sig själva som överlägsna zon 3 i 

Bestämma om när !
arbetet ska utföras

Besluta om arbetets 
uppläggning

Fast anställda + +

Vikarier - -

Projektanställda ++ ++

Behovsanställda - -
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Figur 1.



social status. De boende i zon 3 både accepterar och finner sig i att inneha den lägre statusen. Svaret 

i varför zon 1 och zon 2 kunde hävda sin överlägsenhet finner vi i de olika gruppernas tidsmässiga 

etablering i bostadsområdet. Både zon 1 och zon 2 var äldre etablerade bostadsområden vilket 

bidrog till att de hade hunnit skapa starka och varaktiga sociala band dem emellan, medan zon 3 var 

ett nytt bostadsområde. Detta resulterade i att de saknade en gemensam bakgrund och starka sociala 

band både inom gruppen och till de andra zonerna.  Elias och Scotson påpekar att det är ett välkänt 31

faktum att bosättningens längd utgör en väsentlig faktor för rangordningen av familjer och grupper. 

Således kan slutsatsen dras att det inom vissa förhållanden är gynnsamt att vara gammal och 

etablerad och en försvårande omständighet att vara nykomling. 

!
Studien ska inte ses som enbart en teori för maktskillnader i bostadsområden utan är som Elias och 

Scotson påpekar ett allmängiltigt fenomen. Elias och Scotson skriver om att teorin ska ses som 

allmängiltig då maktförhållandet bygger på att det etablerade; 

!
betraktar sig de mäktigare grupperna som ”bättre”, som utrustade med en form av 

gruppkarisma, en specifik egenskap som delas av alla deras medlemmar och som 

de andra saknar. Dessutom får i alla dessa fall de ”överlägsna” mindre mäktiga 

personer att själva känna att de saknar denna förtjänst - att de är underlägsna 

mänskligt sätt.  32

!
Elias och Scotson skriver att när nykomlingarna, zon 3, gjorde intåg i Winston Parva uppfattade de 

etablerade, zon 1 och 2, att deras levnadssätt var hotat och lätt kunde sättas ur balans. För att 

motverka en identitetsförlust slöt de etablerade upp och hävdade sin överlägsenhet, nykomlingarna 

hade ingen gruppsammanhållning och kunde således inte slå tillbaka. Kärnan i förhållandet mellan 

en etablerad- och en outsidergrupp är den skeva maktbalans och de spänningar den föder.  Grupper 33

som är nära förbundna med och beroende av varandra men som besitter olika maktpositioner, bidrar 

till att skapa föreställningar om respektive gruppers moraliska värde. Den grupp som besitter ett 

större maktkapital ser sig själv som bättre och överlägsen den understående gruppen.  Vilket 34

resulterar i att den starkare gruppen exkluderar medlemmarna i den maktsvaga gruppen från att ta 
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del av de resurser som finns i centrum samt kontakt med de egna gruppmedlemmarna.  35

Spänningarna mellan etablerade och outsiders tilltar också, då maktförhållandet dem emellan 

genomgår en förändring. Outsidergruppen får nya rättigheter och resurser vilket kan resultera i att 

de inte längre infinner sig i den tillbakadragna positionen och höjer sina röster för ökad 

likabehandling.  36

!
2.4 Begreppsdefinition 
I uppsatsen kommer begreppet kulturellt kapital att användas. För att undvika en begreppsförvirring 

har jag valt att fokusera extra på begreppets definition. Kulturellt kapital förknippas främst med 

Pierre Bourdieus teorier, där han mejslar fram olika kapitalformer. Thomas Brante (red.) skriver att 

”kulturellt kapital är ett begrepp för ackumulerade resurser i form av kunskaper, idéer, språkbruk 

och vanor som legitimerar skillnader i status och makt.”  Dessa tillgångar är något som givet sin 37

kulturella kontext är värdefullt att besitta. Det kulturella kapitalet kan innefatta många olika resurser 

så som utbildning, konstverk, musiksmak etc. Det kulturella kapitalet möjliggör också att individen 

kan öka de resterande kapitalformerna så som socialt och ekonomiskt kapital genom att knyta 

värdefulla kontakter samt skaffa sig välbetalda jobb.  38

!
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2.5 Problem 
Guy Standings prekariatet är den nya klassen vars anställningsformer är snabbt skiftande, men 

också som tidigare påpekats behöver detta inte innebära att arbetet är okvalificerat, utan snarare 

tvärtom. Det blir utifrån Elias och Scotsons teori kring etablerade och outsiders, intressant att 

undersöka en arbetsplats vars gamla maktasymmetri påminner om etablerade och outsiders teorin. 

Men givet dagens arbetsmarknad tvingas att bygga och komplettera organisationen med 

anställningar vars villkor innebär kortare anställningstider och en större adaptiv förmåga efter 

arbetets och marknadens behov. Den nya organisationsstrukturen med både en etablerad kärna och 

en outsiders periferiposition blir intressanta att studera då outsidergruppen besitter en högre 

hierarkisk position, större resurser, kunskapskapital och en formell makt vilket de etablerade med 

låg hierarkisk position inte gör. 

!
För att kunna genomföra en studie vars syfte är att undersöka den nya maktstrukturen som sker 

givet organiseringen av alternativa anställningsformer kombinerat med konventionella 

anställningsformer blir det intressant att vända blicken mot sjukvården där denna kombination 

används flitigt. 

!
Den tidigare maktasymmetri vid en vårdenhet har präglats av relationen mellan fält 1 och fält 2, se 

figur 2. Läkarna besitter en högre hierarkisk maktposition än de underordnade sjuksköterskorna. 

Organiseringen på flertalet vårdenheter sker idag efter följande fyrfältare, se figur 2. Uppbyggnaden 

sker utifrån en etablerad kärna av läkare och sjuksköterskor vars anställning inte präglas av en 

ovisshet. De har en tillsvidareanställning samt en trygghet i form av ekonomisk och kollegial 

gemenskap. Kring kärnan byggs en 

b e h o v s a n s t ä l l n i n g a v b å d e 

sjuksköterskor och hyrläkare vars 

arbetsvillkor präglas av en ständig 

ovisshet eftersom de  inte besitter 

någon anställningstrygghet eller 

ko l leg ia l kont inu i te t , deras 

arbetsmiljö är ombytlig och de 

tillhör vad Guy Standing titulerar 

prekariatet.  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Det blir givet den nya arbetsmarknaden med mer flexibla anställningsvillkor, så även inom vården, 

intressant att undersöka hur maktrelationen påverkas av att nykomlingar slår sig in i den gamla 

maktassymmetrin och rubbar den givna hierarkiska ordningen. De nyanlända läkarna, fält 2, sitter 

på både en formell makt samt ett kulturellt kapital som de etablerade sjuksköterskorna, fält 3, inte 

gör. Hur påverkar detta teorin om etablerade och outsiders? Elias och Scotsons teori utgår från att 

outsidergruppen, zon 3, varken har någon formell makt eller innehar resurser vilka skiljer sig från 

zon 2. Hänvisas nykomlingarna per automatik till zon 3 eller verkar deras kunskapskapital och den 

formella makten till att utmana teorin kring etablerade och outsiders hierarkiska rangordning och 

maktförhållande? 

!
Huvudfråga: 

• Hur påverkas interaktionen på en arbetsplats då den nyanlända outsidergruppen besitter en 

högre hierarkisk position, större kulturellt kapital och en formell makt, vilket de etablerade 

med låg position inte gör? 

!
Delfrågor:  

• 1.) Hur upplever de etablerade sjuksköterskorna att interaktionen på arbetsplatsen påverkas 

givet den nya organiseringen? 

• 2.) Hur upplever den nyanlända outsidergruppen som besitter en högre hierarkisk position, 

att interaktionen gentemot den resterande organisationen påverkas? 

!
!!
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3. Metod 
I detta kapitel kommer de metodologiska valen att diskuteras, dess för- och nackdelar samt hur 

urval, insamling och analys har genomförts. Avslutningsvis kommer ett förtydligande av de 

forskningsetiska principerna att göras samt hur förhållandet till dem under uppsatsens gång har 

hanterats. 

!
3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Problemformuleringen fokuserar mot att förklara och fördjupa förståelsen för hur interaktionen 

inom en organisation påverkas av att nyetablerade outsiders inträder i en organisation med en 

formell makt och resurser som den etablerade gruppen med låg position inte besitter. För att kunna 

undersöka detta har huvudfrågan mynnat ut i två delfrågor var syfte är att förklara huvudfrågan 

utifrån två perspektiv. Dels utifrån de lägre positionerade sjuksköterskornas syn på interaktionen 

givet den nya organisationen samt hur de nyetablerade med högre hierarkisk position upplevde och 

tolkade interaktionen mellan de olika personalkategorierna.  

!
Fallstudie är en forskningsmetod vars syfte är att urskilja en liten del i ett stort fall och sedan 

använda det undersökta fallet som hjälp för att förklara hela verkligheten, fallet blir således något 

som får representera verkligheten. Fördelen med fallstudien är att man inte behöver genomföra en 

totalundersökning utan kan ägna sig åt att ge vad C. Geertz kallar för ”thick description” av 

undersökningsobjektet.  Konsekvensen blir dock att ett enskilt fall aldrig kan representera hela 39

verkligheten.  En försiktighet får vidtas så att den empirin som samlats in inte enbart grundar sig 40

på unika fall, utan som Ejvegård påpekar så ger fallstudien ofta indicier på i vilken riktning svaret 

pekar. Fallstudien kombineras med andra empiriska insamlingsmetoder. 

!
För att undersöka hur interaktionen inom organisationen vore det önskvärt att genomföra en 

deltagande observation men som Ejvegård påpekar är en deltagande observation inte 

eftersträvansvärd om författaren inte har minst fem till sex veckor på sig för insamlandet av 

empirin.  Då uppsatsens tidsram inte tillåter minst fem till sex veckor datainsamlande har valet 41

fallit på att fokusera delfrågorna mot de anställdas subjektiva upplevelser och undersöka detta 

genom semistrukturerade intervjuer. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer grundas på att 
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intervjumetoden i större utsträckning tillåter informanten att yttra sin åsikt utifrån standardiserade 

frågor som ställs till samtliga informanter. Detta skapar en gemensam empirigrund tillsammans med 

informanternas subjektiva upplevelse. Ejvegård poängterar att om intervjuer tenderar till att bli allt 

för standardiserade så förlorar de sina fördelar, då kan istället en enkätundersökning göras.  42

!
För att avgränsa studien kommer enbart intervjuer att genomföras med fält 2 och 3. Motiveringen 

till varför avgränsningen sker och utesluter intervjuer med fält 1 och 4 är att enligt Elias och 

Scotson teori är det mellan fält 2 och 3 som teorin utmanas kring maktförhållandet och gruppernas 

respektive resurstillgångar. Avgränsningen görs även utifrån ett tidsmässigt perspektiv. Det hade 

varit önskvärt att intervjua flera anställda inom samtliga fält men tidsramen tillåter tyvärr inte detta 

och då har utfallet blivit att det intervjuer som genomförs fokuserar till att ge en så djup och 

detaljerade bild av problemformuleringen som möjligt utifrån fält 2 och 3s perspektiv. 

!
Studiens karaktär gynnas av en kvalitativ metod, då de huvudfrågor som utformas kräver följdfrågor 

för att inte påverka svaren. Skulle en kvantitativ metod genomföras i form av en enkätstudie skulle 

frågeställningarna inte kunna undersökas med rättvisa eftersom de kräver en mer djupgående 

beskrivning. 

3.1.1 Urval 
Urvalet har gjorts genom snöbollsmetoden. En av informanterna var en bekant till familjen och 

kunde därmed fungera som en ingångspunkt till fältet. Personen i fråga har sedan gett tips och 

vägledning kring ytterligare personer vilka skulle kunna vara intresserade av att ställa upp på en 

intervju. Inga försök har gjorts att enbart intervjua män eller kvinnor, detta då uppsatsen inte ämnar 

att väga in denna aspekt. Följande grundfakta kan ges om informanterna: 

!
• Sjuksköterska 1 - Arbetar inom allmänmedicin, både inom sluten- och öppenvården. 

• Hyrläkare 1 - Arbetar inom allmänmedicin, både inom sluten- och öppenvården. 

• Hyrläkare 2 - Arbetar inom psykiatrin, både inom sluten- och öppenvården. 

!
!
!
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3.1.2 Instrument 
Valet att genomföra intervjuer grundar sig på att få så lite standardisering som möjligt i svaren. 

Intervjun har varit av semistrukturerad karaktär, vilket har medfört att möjligheten fanns att under 

intervjuns gång modifiera frågorna samt följa upp svar med följdfrågor. Innan intervjun har en 

intervjuguide utarbetats med flertalet centrala frågeställningar. Intervjuguidens uppbyggnad har 

byggts utifrån uppsatsens syfte, dess huvudfråga och två delfrågor samt de teorier som samlats in 

både om ämnet och utifrån metodböcker. Intervjuguidens har inletts med öppningsfrågor vars syfte 

är att mjuka upp informanten och skapa en trevlig och behaglig intervjusituation. Efter 

öppningsfrågorna har mer grundläggande frågor ställts kring respektive yrkeskategori, 

arbetsuppgifter och arbetsplatsens organisering. Detta för att skapa en grundförståelse för 

organisationen och individens egna upplevelser kring arbetet och dess enskilda arbetsvardag. Detta 

har följts upp av en fokusering mot problemområdet med större spets på frågorna, avslutningsvis 

har intervjun återgått till de mer mjuka frågeställningarna. Samtliga intervjuer har haft en 

varaktighet på en timme.	


!
För att säkerställa kvalitén på intervjuguiden har mindre och ej så uttömmande testintervjuer gjorts 

med familjemedlemmar. Detta för att se hur pass lättillgängliga och begripliga frågorna är samt för 

att försöka minska risken för ledande frågeställningar.	


3.1.3 Insamling  
En kontakt upprättades med respondenten via en gemensam bekant. Detta kan vara till fördel då 

informanten kan skapa ett större förtroende inför mig som intervjuare och genom detta våga delge 

information som inte är till någons fördel. Intervjutillfället inleddes med ett klargörande av de etiska 

aspekterna samt att informanten blev tillfrågad om diktafon fick användas. Förtydligande gjordes att 

banden och de berörda dokumenten som sammanställts utifrån intervjun efter avslutad och godkänd 

kurs skulle förstöras. För att säkerställa förlust av data i form av tekniska fel genomfördes också 

analoga anteckningar under intervjutillfällets gång. 

!
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3.1.4 Analys 
För att analysera den empiri som har samlats in har samtliga ljudupptagningar lyssnats igenom en 

gång direkt efter intervjutillfället för att skapa en tydligare bild över vad respondenten faktiskt sa. 

Efter detta har materialet transkriberats och skrivits ut. För att sondera ut de relevanta episoderna i 

intervjumaterialet har empirin tematiserats och grupperats ut i olika kategorier. Vid sonderingen har 

materialet delats upp i två huvudkategorier vilka är problemformuleringens två delfrågor, dessa har 

hela tiden varit vägledande i processen. Det tematiserade materialet har sedan använts som 

utgångspunkt i resultatdelen. 

!
3.2 Etiska vägval 
1990 antog dåvarande humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet fyra huvudkrav som 

fokuserar på att ge forskningen vägledning i de etiska frågorna, både när det kommer till 

forskningens ställning gentemot myndigheter, organisationer och privatpersoner men också för att 

skydda medborgares och informanters integritet.  Följande huvudkrav fungerar som normer och 43

vägledning i skrivandet av en vetenskaplig publikation, vid en eventuell meningsskiljaktighet kan 

de forskningsetiska principerna fungera vägledande när avvägning ska göras mellan 

forskningskravet och individkravet. De fyra kraven kan kort sammanfattas i följande punktform. 

3.2.1 Informationskravet 
För att uppfylla informationskravet vilket syftar till att forskaren alltid ska informera berörda parter 

om forskningens syfte och att den informationen som delges till informanten ska innefatta alla 

aspekter vilka kan verka för att informanten ska avböja sin medverkan, deltagande ska därmed alltid 

vara frivilligt för individen själv att bestämma. 

3.2.2 Samtyckeskravet 
Forskaren ska alltid inhämta ett så kallat samtyckeskrav, vilket syftar till att informanten alltid 

aktivt ska ta ställning till dennes medverkan. Värt att poängtera är att samtyckeskravet måste ses i 

relation till forskningen karaktär och informantens aktiva insats eller inte. Samtyckeskravet kommer 

att tillgodoses samtidigt som informationskravet genomförs. 

!
!
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3.2.3 Konfidentialitetskravet 
All information som skulle kunna vara till hjälp för ett identifierande av informanten måste hanteras 

med största försiktighet.  Detta är av extra vikt om uppgifterna som informanten delgivit är etiskt 44

känslig karaktär. Konfidentialitetskravet är av största vikt då resultatet eventuellt kan bli kritiskt mot 

organisationens val av flexibiliseringsstrategi. Därav blir det extra viktigt att inget av det material 

som samlats in går att härleda till någon enskild anställd. 

3.2.4 Nyttjandekravet 
Vetenskapsrådet poängterar att all den information som samlas in får enbart användas till den 

uppgivna forskningens syfte och inte till något annat. Informationen får inte användas i något 

kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte. Samtidigt som informationskravet och samtyckeskravet 

redogörs kommer det även presenteras att den insamlade empirin enbart kommer att användas till 

uppsatsen syfte och forskning.  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4. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras under olika huvudområden som sammanfattar både 

sjuksköterskorna och hyrläkarnas upplevelser kring respektive område. Detta för att läsaren tydligt 

ska få en bild över vilka skillnader som finns i empirin mellan sjusköterskorna och hyrläkarna.  

!
4.1 Arbetsplatsernas uppbyggnad 
För att kunna skapa en bredare förståelse för förutsättningarna som finns på arbetsplatsen har ett 

fokus varit att skapa en detaljerad bild och förståelse för den arbetsmiljö informanterna arbetar 

inom. Dessa förutsättningar utgör grunden för den kollegiala interaktionen. Presentationen av 

empirin kommer att inledas med en redogörelse för de förutsättningar och arbetsmiljö som finns på 

vårdenheten. 

!
Vården är idag uppdelad i slutenvård och öppenvård. Slutenvården bedrivs huvudsakligen på ett 

sjukhus där patienterna bor under både kortare och längre tidsperioder. Öppenvården möter och 

vårdar patienter som inte är inlagda på ett sjukhus. Organiseringen har en stor inverkan på hur 

vården bedrivs samt vilka krav och villkor den ställer på de anställda. Öppenvården präglas av en 

större självständighet i arbetet medan slutenvården bygger på ett större teamarbete.  

!
En sjuksköterskas arbetsdag börjar med att nattpersonalen rapporterar om statusen på någon av 

patienterna har förändrats, vilka mediciner som har deltas ut, om de har fått dela ut någon 

behovsmedicin, om patienterna sovit gott, osv. Efter att rapporteringen från nattpersonalen är 

avklarad påbörjas den mer rutinmässiga medicindelningen till samtliga patienter. Under 

medicindelningen samlar även sjuksköterskan in all användbar information om patientens tillstånd 

och dagsform inför rondningen. Rondningen sker tillsammans med läkarna, det är här doktorerna 

tillsammans med sjuksköterskorna bestämmer vilken vård som ska ges under dagen, vilka 

mediciner som ska sättas in samt vilka långsiktiga behandlingar som ska göras på patienterna. 

Sjuksköterska 1 berättar hur hens roll är under rondningen tillsammans med läkarna. 
Det är viktigt att vi som sjuksköterska ser till att det blir rätt beslut för det är ändå vi som 
är närmast patienterna så att man måste hela tiden tänka på patientens bästa och vara lite 
deras advokat. Det är ändå vi som ska se till om det är rimligt eller inte; det läkaren säger.  
Sjuksköterska 1 

!
Vid rondningen upplever sjuksköterska 1 att det gäller att skydda patienterna från onödiga 

undersökningar som inte har någon positiv inverkan på patienterna. Sjuksköterska 1 har arbetet på 
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den palitativa vårdavdelningen, vilket syftar till vård i slutskedet. Sett i relation till patienternas 

tillstånd blir det en avvägningen mellan om vårdinsatsen och de undersökningar som görs skapar 

mer lidande för patienten än vad som är värt den korta tid patienten har kvar i livet. Ett 

förhållningssätt som sjuksköterska 1 inte alltid upplever att läkarna tar i beaktande. ”De känner inte 

patienterna lika väl och är inte lika närvarande under dagen eller deras vårdprocess […] Vi är nära 

och ser förändringarna mycket tidigare tidigare än vad en läkare gör.” Behovet av en ökad kontroll 

på vilken behandling som är rimlig ökar då läkaren inte är van vid avdelningen, det kan vara om 

någon av de ordinarie läkarna är sjuka och en läkare från en annan avdelning rings in eller vid 

arbetet med en korttids hyrläkare.  Det faller naturligt på sjuksköterskorna att se till att de rutiner 45

som finns på vårdenheten upprätthålls och efterföljs av hyrläkarna. En arbetsuppgift som resulterar i 

ett merjobb för sjuksköterskorna. 

!
En hyrläkares funktion är att avlasta alternativt att upprätthålla den ordinarie vården. Anledningar 

till att vårdenheter väljer att använda sig av hyrläkare kan vara sjukdom bland ordinarie personal, 

personalbrist eller brist på kompetens inom ett specialistområde. Hyrläkare 1 har under merparten 

som hyrläkare jobbat inom allmänmedicin. En arbetsvardag för en hyrläkare inom allmänmedicin 

präglas av ett konstant nötande av patienter. Då hyrläkarens funktion är att avlasta alternativt 

komplementera den ordinarie vården blir hyrläkare oftast exkludera från de ordinarie sysslorna som 

finns på en vårdenhet och den korta anställningstiden fokuseras på det direkta patientmötet. De 

ordinarie sysslorna som finns på en vårdenhet kan vara delaktighet på möten samt rutinuppgifter 

som förbättringsarbete. Hyrläkare 2 beskriver hur en arbetsvardag till merparten består av att jobba 

väldigt patientnära. Arbetsuppgifternas karaktär för en hyrläkare är väldigt rutinartad och 

standardiserad, man får skriva sjukintyg, remisser, skicka efter blodprover etc.. Den administrativa 

delen av läkaryrket överlåts till de ordinarie läkarna. Hyrläkare 1 beskriver arbetssituationen 

följande;  
Ofta känner man sig lite dåligt behandlad så där på vissa ställen. På det sättet att man ska 
bara lyckas beta av alla akuta patienter och allt tungt. Man sätter över allt på hyrläkaren. I 
och med att de betalar mycket för hyrläkaren då så vill de få ut mycket av en. […] Ofta så 
kommer hyrläkaren in när de ordinarie kanske ska vara på kurs eller vara lediga på 
semester. Så det blir väldigt mycket bara mata patienter.  
Hyrläkare 1 

!
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Hyrläkare 1 betonar dock att bemötandet som man får på arbetsplatsen skiljer sig mycket mellan 

hur vana vårdenheterna är att arbeta med hyrläkare. Vissa enheter arbetar nästan uteslutande med att 

hyra in arbetskraft och då är klimatet från sjuksköterskor och ordinarie läkare förstående men det är 

långt ifrån en verklighet på alla arbetsplatser. 

!
4.2 Vikten av en effektiv och positiv arbetsrelation 
Sjuksköterska 1 beskriver att risken när man jobbar med hyrläkare och hyrsjuksköterskor är att det 

blir en oklarhet i den naturliga vårdkedjan. Den naturliga vårdkedjan kan enklast förklaras genom 

att det finns ett standardiserat system för varje vårdenhet. De har olika pm, journalsystem, rutiner 

samt vårdtraditioner. Den naturliga vårdkedjan kännetecknas av att patienten möts av samma 

personal när hen kommer in på ett rutin- eller akutbesök. Sjukvårdspersonalen besitter då en 

förkunskap kring patientens tidigare sjukdomar, besök och medicineringar. Vikten av att det är 

samma personal under en medicinsk utredning är att processen påbörjas med att man undersöker 

väldigt brett för att sedan smalna av allteftersom undersökningar och prover görs, därav kan vissa 

sjukdomsmisstankar uteslutas och tillslut når man fram till den rätta diagnosen. Är inte läkaren eller 

sjuksköterskorna närvarande under hela vårdprocessen alternativt enbart med under delar förloras 

helhetsperspektivet som är viktigt för att undvika både onödiga undersökningar samt feldiagnostik. 

När personer som vanligtvis inte jobbar inom vårdenheten och med kort varsel ska utföra 

rutinarbete ökar risken för att en feldiagnostik görs enligt hyrläkare 1. Hyrläkare 1 finner det 

påfrestande att man inte får vara delaktig under hela vårdprocessen. Hen poängterar att 

utredningarna inte blir perfekta när någon annan genomför uppföljningsarbetet något som kan leda 

till att det blir både fördröjningar och missar. Vidare beskriver informanterna att problematiken i 

uppföljningen är att en hyrläkares anställningstid är av högst varierande tidsspann och när då 

vårdprocessen sträcker sig under en längre tid uppkommer det en stor problematik med att 

hyrläkarna inte hinner genomföra uppföljningen av de provsvar som tagits. Provsvar tar vanligtvis 

en vecka för att få besvarade, när svaren kommer tillbaka är det läkarens uppgift att följa upp detta, 

ta ett beslut över vilken behandling som ska sättas in samt lämna ett besked till patienten. Är det 

inte samma läkare som genomför uppföljningen finns det en stor risk att provsvaret hamnar mellan 

stolarna och att den naturliga vårdkedjan bryts. Patienten väntar på ett provsvar som hen inte får och  

hör av sig till sjukhuset för att få reda på resultatet. Det faller då på sjuksköterskorna att kontakta en 

läkare som plockar upp hanteringen av patienten. Den läkaren som befinner sig på vårdenheten får 

då avsätta tid till att skapa sig en uppfattning om undersökningen och utefter detta ge patienten en 

diagnos. Ett arbete som tar tid från de ordinarie läkarna. Sjuksköterska 1 upplever att detta blir ett 
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stressmoment för de ordinarie läkarna. De ordinarie läkarna får nästan uteslutande sköta alla 

uppföljningar vilket resulterar i att de är involverade i alla patienter som vårdenheten behandlar. Har 

vårdenheten enbart en ordinarie läkare skapar detta en stor arbetsbörda för den enskilda individen. 

!
4.3 En hyrläkares upplevelse av villkoren 
Hyrläkare 1 berättar om hur arbetsvillkoren skiljer sig åt mellan de ordinarie läkarna och 

hyrläkarna. Under hens tid som hyrläkare upplevde hen att man som hyrläkare fick en snävare 

tidsram på sig för att genomföra de undersökningar som man bokades in på. Detta tog sig i uttryck 

genom att hyrläkarna ofta får peta av alla akuta och tunga ärenden och detta under en större 

tidspress än vad som ges vanligtvis. Eftersom en hyrläkare enbart är på vårdenheten under en 

kortare period finns det inte lika stort utrymme för nödvändiga genomgångar av rutiner och 

datasystem. Detta resulterar i, som hyrläkare 1 berättar, att man alltid kände sig lite utanför, man 

upplevde att man var ett onödigt ont bland den övriga personalen. Hyrläkare 1 berättar om ett minne 

då hen blev utskälld då hen inte var medveten om hur patienterna på den slutna vårdenheten 

skickades mellan avdelningarna. Hyrläkare 1 skickade patienten på en remiss som överläkaren 

bedömde felaktig. Resultatet blev en utskällning på stående fot av överläkaren. Ett resultatet som 

hen aldrig bedömer skulle skett om det inte vore för anställningsformen. Hens erfarenhet är att 

sjukhusets ledning oftast behandlar hyrläkarna sämre än de ordinarie läkarna och detta med 

anledningen att de varken känner eller har samma relation med hyrläkarna som med de ordinarie. 

Hyrläkare 2 fann det mest påfrestande med den korta och tillfälliga anställningsformen att det inte 

gavs något utrymme till att förbättra och utveckla vården. Hyrläkare 2 beskriver en situation där hen 

hade svårt att påverka sin arbetsplats: 
Det fanns en tradition av att man jobbade på ett sätt som inte var bra. Då hamnar man i en 
svår situation. Jag kan inte förändra arbetssättet på en hel mottagning genom att bara vara 
där i en vecka så jag måste göra likadant. Jag vill inte skriva ut ett visst preparat men jag 
är så illa tvungen. Vilket kan vara väldigt otillfredsställande. För jag vet att det är fel. Det 
är inte bra. Man har inte möjlighet att påverka. 
Hyrläkare 2 

Det fanns enligt båda hyrläkarna små möjligheter att påverka sin arbetsplats både när det kom till 

arbetsrutiner samt medicineringar. Hyrläkare 1 förklarar vidare att arbetssituationen ”handlar om att 

överleva” och att detta innebär; 
att du gör korrekta bedömningar och inte gör några misstag. Du engagerar dig inte så 
mycket även om du ser stora systemfel och problem. Så har du inte några möjligheter och 
det känns som onödigt engagemang om du bara är där en vecka då. 
Hyrläkare 1 
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!
Ser du som hyrläkare att arbetsplatsen kan förbättras eller att vården på den specifika vårdenheten 

skulle kunna förbättras är detta något du inte bryr dig om att påtala, om du enbart är på enheten 

under en kortare tidsperiod.  

!
Vad är det då som påverkar att hyrläkarna inte påtalar arbetsplatsbrister? Delvis förklarar 

informanten att det handlar om engagemang, är man på arbetsplatsen under en kortare tidsperiod 

finns inte incitamentet för att vilja förbättra arbetsplatsen men också; 
Om du ska vara en bra hyrläkare så kavlar du upp armarna och jobbar liksom och 
kritiserar inte så mycket. Det känner man liksom att det är det som förväntas att man biter 
ihop och betar av sina patienter. Så en hyrläkare som kommer och börja gnälla och så där 
han kommer aldrig få vara kvar på den arbetsplatsen. 
Hyrläkare 1 

!
Något som informanten också påpekar bidrar till att minska patientsäkerheten. När man inte vågar 

påtala arbetsplatsbrister eller bristande vårdkvalitet blir det som informanten påpekar farligt för 

patienterna. Hyrläkare 2 berättar att hyrläkare inte kan komma till en arbetsplats och tro att en kan 

förändra saker. Man får inrätta sig i ledet och bedriva den vården som är vedertagen på den 

specifika vårdenheten. 

!
4.4 Relationen mellan sjuksköterskor och hyrläkare 
Hyrläkare 1 berättar om hens upplevelser kring att jobba som hyrläkare tillsammans med de 

ordinarie läkarna. Men hur ser det då ut om vi kollar närmre på relationen mellan hyrläkare och de 

ordinarie sjuksköterskorna? Hyrläkare 1 berättar följande om relationen till de ordinarie 

sjuksköterskorna. 
Det funkar oftast rätt bra tycker jag. De är tacksamma att har någon att boka på. Det är 
oftast det, de har svårt att ge tider då. De har för lite personal. Så de är oftast mer positiva 
än läkarna, kan jag säga. Läkarna är mer tycker jag ’här kommer någon som tjänar 
dubbelt så mycket som jag’ då. Det känner man inte riktigt samma på en sjuksköterska då.  
Hyrläkare 1 !

Hyrläkare 1 upplever att de ordinarie sjuksköterskorna är tacksamma för att de har någon att boka 

patienterna på medan de ordinarie läkarna hävdar att hyrläkarna besitter ett lägre moraliskt värde. 

Även hyrläkare 2 berättar att man på en ny arbetsplats aktivt måste försöka skapa sig ett förtroende 

från de övriga kollegorna. Hen fortsätter att när man som hyrläkare kommer till en vårdenhet för 

första gången kollar den övriga personalen av en. Det är subtila markeringar som görs som 
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informanten har svårt att uttrycka mer explicit. Jag frågar Hyrläkare 2 och hen kan förklarar hur den 

iakttagande relationen tar sig till uttryck. 
Ja. Det är de här småsakerna. Om jag säger en sak så kan de kolla upp det med någon 
annan tillexempel osv. Det är mer att de iakttar. Det är svårt att beskriva, men de gör det. 
Man känner det. Just det här när det står ett gäng med personer och sen ska de ha tag på 
en doktor och då räknar de inte med mig utan gå till någon annan. För mig blir det väldigt 
tydligt att man får jobba sig till ett förtroende. 
Hyrläkare 2 !

Inställningen och skepsisen tror hyrläkare 2 grundar sig i förutfattade meningar. Dock upplever hen 

att det är fullt möjligt att arbeta upp detta förtroendet men att det är tidskrävande samt att man 

flertalet gånger måste bevisa att man är värd förtroendet. Är du på arbetsplatsen under en längre tid 

alternativ investerar tid i att få förtroende går det att komma in i arbetslaget. Det märks dock 

samtidigt, som hyrläkare 1 uttrycker det, att du är där som en arbetsslav. 

!
Sjuksköterska 1 resonerar följande om huruvida hyrläkare är fördelaktigt jämfört med ordinarie 

läkare. 
Men jag tror att det är så att många tycker inte tycker om hyrläkare och jag tror att de 
läkarna som är vanligt placerade på en vårdcentralen är majoriteten att de behandlar 
patienterna bättre. De ordinarie läkarna behandlar patienterna bättre.  
Sjuksköterska 1 

!
Intressant givet detta blir att sjuksköterska 1 berättar att hens intryck är att den ordinarie personalen 

finner att hyrläkarna innehar ett lägre moraliska värde. Detta är dock något hyrläkarna inte upplever. 

Sjuksköterska 1 berättar även om hur interaktionen mellan hyrläkare och övrig personal er ut. 
Man pratar knappt med hyrläkarna. Hyrläkarna kommer och de sätter sig på sitt rum och 
sen så gör de det de ska sen så går de. Jag tror inte att de känner att de har det behovet av 
att knyta kontakter, asså jobbar du på ett ställe så måste du anpassa dig till den personalen 
som är där. Du måste få det att fungera men det behöver du egentligen inte bry dig ett 
dugg om om du bara är där en vecka eller månad. Sen kan ju det säkert vara så att vi 
sjuksköterskor inte släpper in hyrläkarna på samma sätt. Att vi har inte det förtroendet för 
dem och då blir de inte heller insläppta. Det kanske är att de upplever det så. 
Sjuksköterska 1 

!
Sjuksköterska 1s upplevelse av hyrläkarnas engagemang är att de inte tar en aktiv roll i att försöka 

förstärka och skapa en kollegial kontakt med den ordinarie personalen. Hen nämner också följande 

tanke vid diskussionen kring hur arbetsuppgifterna förändras vid arbetet med hyrläkare.  
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Detta är en liten förutfattad mening men jag kan tänka mig lite att de hyrläkarna som 
jobbar ibland kan vara så att de inte alltid riktigt har den sociala kompetensen eller riktigt 
fungerar på en avdelning där de är fast. Utan för att de ska kunna jobba så kan de inte 
vara på samma ställe för länge för de kanske inte fungerar så bra i ett team. Då kan det 
ibland göra så att när patienten inte känner sig nöjd blir det extrajobb för mig. För kan 
inte läkaren förklara för patienten så kommer frågorna till mig. Slarvar läkaren med sitt 
jobb och sin information så blir det ändå till mig de kommer och kanske gråter eller 
ifrågasätter, vad sa läkaren osv. 
Sjuksköterska 1 

!
Hyrläkare 1 som numera jobbar som ordinarie läkare berättar att det är viktigare som ordinarie 

läkare att få med och jobba med den sociala biten och att anstränga sig för att uppnå en god 

kollegial gemenskap. Jobbar man enbart en vecka eller ännu mindre på en arbetsplats blir inte 

behovet lika stort för den enskilde individen att bli en del i arbetslaget, relationerna blir mer ytliga. 

Ska man vinna respekt och förtroende bland sina kollegor får man som hyrläkare anstränga sig mer 

än vanligt och se till att inte göra några misstag eller felbedömningar.  
Då får man i sitt agerande se till att man får förtroende. Det är en sociala interaktionen 
och sen måste du jobba bra och sköta så du håller tider. Då får du ett annat bemötande. Så 
du blir bedömd hela tiden. 
Hyrläkare 1 

!
4.5 En hyrläkares auktoritetsposition 
För att förstå relationen mellan den nyetablerade outsidergruppen och övrig etablerad personal blir 

det intressant att se till hur kommunikationen dem emellan förändras. Hyrläkare 2 förklarar att man 

som hyrläkare jobbar mer ensamt, man är som en isolerad ö som hen uttrycker det. Vilket resulterar 

i att ens arbetssätt måste bli extremt explicit. Det arbete som utförts och ska utföras efter hyrläkares 

anställningstid tydligt måste dokumenteras. Den tydliga dokumentationen har också som 

informanten förklarar varit bidragande i att vinna förtroende av kollegorna. Ens kompetens och 

erfarenhet blir mer explicit när en rak kommunikationen förs, dock påpekar hen att en hyrläkares 

kontakt lätt blir en envägskommunikation. Hyrläkare 1 resonerar följande om hur auktoriteten 

förändras mot sjuksköterskorna då du är hyrläkare istället för ordinarie läkare; ”Det blir mer spetsig 

auktoritet om du inte känner vederbörande. Om du har någonting som du verkligen tycker att de 

måste göra så.” Vid uppenbarliga felbokningar alternativt om man som hyrläkare har för täta 

bokningar blir kommunikationen lättare mer spetsig. Den blir till större del ett utövande av 

auktoritet. Sjuksköterska 1 upplever att de ordinarie läkarna uppvisar mer empati för de anställda. 
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Hen upplever också att de ordinarie värdesätter sjuksköterskornas insatser mer, de är mer ödmjuka 

och kan visa mer känslor. Hyrläkare 1 förklarar skillnaden mellan ens agerande om du enbart 

befinner dig på arbetsplatsen under en kortare tidsperiod; 
Skillnaden blir det att det är viktigare att ha den här sociala biten om man är ordinarie 
liksom. Du får visa mer engagemang […], man kan inte vara riktigt lika ytlig då. Så det är 
väl den stora skillnaden om man jämför med att bara jobba någon vecka då. 
Hyrläkare 1 

!
Hyrläkare 1 förklarar vidare att. 

Man blir starkare om man är ordinarie. De har större förtroende för en än om man bara 
kommer in som hyrläkare. Det är stor skillnad! Du märker det för att de frågar oftast mer 
en ordinarie än en hyrläkare. 
Hyrläkare 1 

!
Hyrläkare 2 berättar liknande att man inte ses som en resurs på samma sätt som en ordinarie läkare 

och berättar om en situation som hen upplevt i sitt arbete som hyrläkare. 
En gång så råkade jag utför; jag stod tillsammans med några på en mottagning och 
pratade och så kom det en sjuksköterska och sa, ’nu har det hänt något, vi måste få tag på 
en läkare som kan göra någonting’. Det var något akut. Varpå alla gick iväg till en 
ordinarie läkare. Jaha jag räknas inte med som en resurs på samma sätt. De vet inte riktigt 
vad jag går för på samma sätt. 
Hyrläkare 2 !

4.6 Lägre moraliskt värde 
För att skapa en förståelse för inställningen som finns till den nya organisationsformen har ett 

område fokuserats mot att undersöka informanternas inställning till hyrläkare. 

Sjuksköterska 1 beskriver hens upplevelse bland kollegorna om den nya organisationsformen 

följande: 
Men jag tror att det är så att många inte tycker om hyrläkare och jag tror att de ordinarie 
läkarna som är vanligt placerade på en vårdcentralen att majoriteten av de behandlar 
patienterna bättre. 
Sjuksköterska 1 !

Sjuksköterska 1 utvecklar resonemanget till vad som hen upplever är den grundläggande konflikten. 
Sen så klart så finns det bra hyrläkare också. Jag menar inte att alla är helt rubbade men 
jag tror att relationen och hela tryggheten på en vårdcentral spelar väldigt väldigt stor roll 
för hur patientens vård ser ut och om de känner sig nöjd med den. 
Sjuksköterska 1 !
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För att fördjupa förståelsen ännu mer till denna inställning beskriver hen hur det påverkar en i det 
vardagliga arbetet som sjuksköterska: 

Man märket det att t.ex när vi har haft läkare som inte är vana att vara på avdelningen. 
När någon har varit sjukt och man får ringa in någon. Då märker man skillnaden på att 
man som sjuksköterska måste vara mer observant på de besluten och ha mer koll på själva 
behandlingen för de känner inte till patienterna, rutinerna eller avdelningen. På det viset 
blir det skillnad att man som sjuksköterskorna tar mer ansvar för patienterna då än om 
man kanske har sin överläkare på avdelningen. 
Sjuksköterska 1 

!
Sjuksköterskan upplever således att ansvaret på hen ökar. Hens arbetsuppgift vidgas och kräver mer 

än den vanligtvis gör, något som också blir tidskrävande. Allt som tar extra eller onödigt lång tid 

förklarar sjuksköterska 1 är förknippat med något negativt. Vården är tidspressad som den är och 

när då ytterligare en kontrollfunktion eller ett minskat förtroende kommer in i bilden och verkar 

tidskrävande blir inställningen från sjuksköterskorna negativ.  

!
Hyrläkare 2 förklarar hur det i hens arbetssituation tar sig till uttryck, att den ordinarie personalen 

inte har så stort förtroendet för hen: 
Det finns ofta de första dagarna en lite försiktig misstänksamhet. De vet inte vem jag är. 
De vet inte vad jag kan. De vet inte vilken ambition jag har, hur pass patientfokuserad jag 
är. Det är inte alla hyrläkare som är det. Det känner jag; de kollar av mig. 
Hyrläkare 2 

!
Hyrläkare 1 däremot förklarar på ett mer organisatoriskt plan hur organisationsformen påverkar 

vården. Hen förklarar att om man enbart är på en vårdenhet under en kortare period försvinner allt 

engagemang och alla incitament för att förbättra vården på den specifika vårdenheten. Man strävar 

enbart då efter att beta av patienter utan att göra några misstag. Förbättringsarbete är något som 

arbetsplatsen inte heller prioriterar att hyrläkaren tar del av. Hyrläkare 1 förklarar följande när jag 

frågar om man som hyrläkare har möjlighet att kritisera arbetsplatsen. 
Nej, det är lite de premiserna. Om du ska vara en bra hyrläkare så kavlar du upp armarna 
och jobbar liksom och kritiserar inte så mycket. Det känner man liksom att det är det som 
förväntas att man biter ihop och betar av sina patienter. Så en hyrläkare som kommer och 
börja gnälla och så där han kommer aldrig få vara kvar på den arbetsplatsen.  
Hyrläkare 1 

!
!
!
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Hyrläkare 1 förklarar sin syn på vad konsekvensen av denna intolerans blir när jag frågor om inte 

det är farligt för patientsäkerheten om man inte tilltås kritisera vården: 
Jo, det är farligt. Det är stora risker med korttidshyrläkare kan jag säga. Också av den 
anledningen att den ordinarie personalen har väldigt dålig insikt vad hyrläkaren gör. Du 
kan göra ett riktigt dåligt jobb och det märks inte riktigt. Du kan bara skicka in 
patienterna och ta en jättemånga prover […]. Det har jag sett några gånger att hyrläkare 
har gjort. Korttidsvikarie då. [….] Jag har varit med tidigare när vi jobbat med hyrläkare 
som vi har sagt att han får aldrig komma tillbaks. De har även pratat mer centralt i 
landstinget om att hen var verkligen inget att ha. 
Hyrläkare 1  !

Hyrläkare 1 är berättar att det finns risker med den nya organisationsformen och att hen även sett 

dessa själv, utan att agera.  
!!

!
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5. Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur interaktionen påverkas på en arbetsplats där den 

nya organiseringsform med korttidsanställningar har implementerats? För att besvara följande 

problem har tre intervjuer genomförts med både sjuksköterskor och hyrläkare. För att kunna skapa 

en bredare förståelse för de förutsättningarna som finns på arbetsplatsen har ett fokus varit att skapa 

en detaljerad bild och förståelse för den arbetsmiljö informanterna arbetar inom. Dessa 

förutsättningar utgör grunden för den kollegiala interaktionen. Kring dessa förutsättningar kan 

konstateras att det finns en stor möjlighet för hyrläkarna att utöva sin auktoritet över 

sjuksköterskorna. Vården är extremt standardiserat och de hierarkiska nivåerna är tydliga och 

explicita. Dessa förutsättningar lägger grunden för att läkarna kan använda sig av och utnyttja sin 

högre hierarkiska positionen, större kulturella kapital och den formella makten. 

!
Resultatdiskussionen kommer att ta ett avstamp i en generell diskussion och analys av den empiri 

som uppsatsen gett. Följande huvudfråga och delfrågor ämnar resultatdiskussionen att svara på 

utifrån Elias och Scotsons teori, etablerade och outsiders. 

!
Huvudfråga: 

• Hur påverkas interaktionen på en arbetsplats då den nyanlända outsidergruppen besitter en 

högre hierarkisk position, större kulturellt kapital och en formell makt, vilket de etablerade 

med låg position inte gör? 

!
Delfrågor:  

• 1.) Hur upplever de etablerade sjuksköterskorna att interaktionen på arbetsplatsen påverkas 

givet den nya organiseringen? 

• 2.) Hur upplever den nyanlända outsidergruppen som besitter en högre hierarkisk position, 

att interaktionen gentemot den resterande organisationen påverkas? 

!
!

Sida �32



Håkansson beskriver att flexibilitetstrenden lätt leder till en uppdelning av ett A och ett B-lag. Där 

A-laget får syssla och utföra de intressanta arbetsuppgifterna medan B-laget får ägna sig åt de mer 

monotona uppgifterna. Något samtliga informanter bekräftar. Hyrläkarnas arbete bestod nästan 

uteslutande om att behandla akuta ärenden samt att mata patienter som hyrläkare 1 uttrycker det. 

Möjligheter för att påverka sin arbetssituation fanns inte. Båda hyrläkarna berättar att de under 

perioder och på specifika mottagningar fått helt orimliga arbetsuppgifter. När detta ej var hanterbart 

var hyrläkare 1 tvungen att använda sig av vad hen uttrycker som en spetsig auktoritet i ett försök 

till att skapa en rimlig arbetssituation. Vid hyrläkare 2s ohanterbara arbetssituation tvingades hen att 

arbeta extremt mycket övertid, någon möjlighet för minskad arbetsbörda fanns det inte utrymme till 

utan att patienten skulle riskera att ta skada. Aronssons och Sjögrens teori kring slutna respektive 

öppna positioner överensstämmer med Håkanssons teori kring att den perifiria och flexibla 

anställningsformens präglas av minskat inflyttande över arbetssituationen både på ett individuellt 

plan samt på ett organisatoriskt. Båda hyrläkarna bekräftar att de haft väldigt begränsad möjlighet 

att påverka sin enskilda arbetssituationen samt inga möjligheter att påverka arbetsplatsens 

organisering eller rutiner. 

!
Elias och Scotsons studie kring etablerade och outsiders förutsatte att zon 2 och zon 3, i denna 

studie - etablerade sjuksköterskor och outsider hyrläkare, inte besatt några större skillnader i 

grupperna dem emellan när det kom till socialt-, ekonomiskt- och kulturellt kapital. Skillnaderna 

mellan etablerade sjuksköterskor och outsider hyrläkare när det kommer till socialt-, ekonomiskt- 

och kulturellt kapital är stora. För att bringa ordningen i om dessa skillnader rubbade Elias och 

Scotsons teori kring etablerade och outsiders kommer en komparation av teorins huvudsakliga och 

bärande argument att göras i relation till den insamlade empirin. 

!
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Figur 3. Ett tydliggörande av Elias och Scotsons teori, etablerade och outsiders, tillsammans 

sjukhusets organisering.



Zon 1 och zon 2 betraktar sig själva som överlägsna zon 3 i social status. Då inga ur zon 1, ordinarie 

läkare, har blivit intervjuade kan inga sådana slutsatser dras, däremot kan resultatet peka på att  

sjuksköterskorna, zon 2, upplevde sig besitta en högre social status. Sjuksköterska 1 ansåg att den 

ordinarie personalen behandlade och vårdade patienterna med bättre och större empati. Hen hade 

också en tanke om att hyrläkare ofta inte besitter den sociala kompetens som krävs för att kunna 

vara stationerad på en mottagning eller vårdenhet. En tanke och en förutfattad mening som stämmer 

väl överens med Elias och Scotsons tanke om att zon 1 och zon 2 upplever sig själva överlägsna i 

social status.  

!
Zon 3 både accepterar och finner sig att inneha den lägre statusen. Vårdens uppbyggnad med en hög 

grad av standardisering samt en inneboende och tydlig hierarkisk nivå ger en möjlighet för 

hyrläkarna att använda och utnyttja sig av sin auktoritet, något de enligt uppsatsen inte nyttjar. 

Hyrläkarna beskriver att en får jobba sig till förtroende. Ett förtroendejobb de upplever att de 

ordinarie läkarna inte behöver involvera sig i för att uppnå. Som hyrläkare ses du inte som en resurs 

förens man har bevisat för den ordinarie personalen att man förtjänar det förtroendet. Ett förtroende 

som går att bygga och skapa, detta är dock en tidskrävande arbetsuppgift. Något en hyrläkare inte 

alltid strävar efter om hen enbart är där under en kortare tidsperiod. Hyrläkare 1 förklarar att en bra 

hyrläkare kavlar upp ärmarna och undviker att klaga, detta är enligt hen definitionen av en bra 

hyrläkare. Ett motto och arbetssätt som hyrläkare 1 själv finner sig i och jobbar efter. Hen förklarar 

också att det finns stora risker med korttidshyrläkare, den övriga personalen har dålig insikt över 

vilken vård hyrläkarna bedriver samt att den vård som ges inte behöver vara lösningsfokuserad. 

Utifrån följande empiri kan slutsatsen dras att både hyrläkarna finner sig i sin lägre statusposition, 

de finner sig i att inte ses som en resurs, beta av det tunga och jobbiga arbetet samt att de ej får vara 

en del i arbetsplatsens förbättringsarbete.  

!
Elias och Scotson hävdar genom sin teori att när zon 3 gjorde intåg uppfattade de etablerade, zon 1 

och zon 2, att deras levnadssätt var hotat och lätt kunde sättas ur balans. Hyrläkare 1 berättar att hen 

upplevde en skepsis från de övriga läkarna. Hen berättar att upplevelsen var att sjuksköterskorna var 

mer tacksamma för att ha någon att boka patienterna på än vad läkarna var. Hyrläkare 1 berättade 

även om hur hen en gång blev utskälld av överläkaren då hen hade missat hur rutinerna fungerade 

på den specifika arbetsplatsen och tillföljd av detta gjort ett misstag enligt arbetsplatsens rutiner.  

!
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De etablerade sjuksköterskornas upplevelse av den nya organiseringen har enligt sjuksköterska 1 

varit att ansvaret i större utsträckning vilar på dem. Då hyrläkarna inte är vana vid de 

enhetsspecifika rutinerna ökar kravet på att sjuksköterskorna ska finnas där för hyrläkarna och stötta 

dem i deras arbete. Allt arbete som är tidskrävande är något som sjuksköterska 1 förklarar är 

påfrestande och av betungande karaktär. Sjuksköterskorna hade också en uppfattning om att 

hyrläkarna besatt ett lägre moraliskt värde. Både de etablerade läkarna och sjuksköterskorna 

bemötte hyrläkarna med en skepsis. Dels upplevde hyrläkarna själva att det fanns en skepsis kring 

dem men också kan uppsatsen belysa att dessa fördomar fanns, åtminstone, hos de etablerade 

sjuksköterskorna. Hyrläkarna var tvungna att jobba sig till ett förtroende av den övriga personalen 

och först då blev de accepterade och undvek att bli ifrågasatta av övrig personal. Kring detta kan 

slutsatsen dras att grupper som är nära förbundna med och beroende av varandra men som besitter 

olika maktpositioner lätt bidrar till att skapa föreställningar om gruppernas respektive moraliska 

värde. 

!
Slutligen kan konstateras att den nyanlända outsidergruppens sociala- och kulturella kapital inte 

verkar för att rubba tanken kring etablerade och outsiders.  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6. Slutsats 
Avslutningsvis kan sägas att arbetet har syftat till att belysa Elias och Scotsons teori kring 

etablerade och outsider ur en ny infallsvinkel. Hur påverkas teorin då outsidergruppen besitter ett 

större kulturellt kapital och en högre formell maktposition än de etablerade med låg hierarkisk 

position. Slutsatsen är att hyrläkarnas högre hierarkiska position och sociala-, ekonomiska- och 

kulturella kapital inte leder till att hyrläkarna har en möjlighet att rubba teorin kring etablerad och 

outsiders. Gruppernas tidsmässiga etablering verkar fortfarande som den största faktorn till den 

informella maktrelationen samt till gruppernas hierarkiska relation till varandra.  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7. Metoddiskussion 
Det övergripande metodvalet gjordes mellan en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. 

Anledningen till att den förstnämnda valdes var att undersökningen av subjektiva upplevelser är 

svår att studera med en kvantitativ metod samt att möjligheten finns att ställa följdfrågor vid det 

kvalitativa valet. Fördelen med en kvantitativ metod hade varit att man kunnat nå ut till en större 

mängd informanter och därmed kunna tala i vidare termer av generaliserbarhet. Däremot hade 

risken för bortfall av relevant information varit större samt att den kvantitativa metoden inte hade 

verkat för att öppna upp inför jobbiga frågeställningar. Tidsramen för arbetet verkade även som en 

anledning till varför valet föll på en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod. 

!
Den intervjutyp som användes var av semistrukturerad karaktär. Fördelen med en semistrukturerad 

intervju är att den är uppdelad i övergripande frågeställningar och kan anpassas utefter 

intervjusituationens gång och den informationen som framkommer. Den semistrukturerade intervjun 

verkar för att skapa en mer avslappnad känsla, en känsla som påminner om ett vardagligt samtal. 

Något som ansågs vara viktigt för att nå djupet i de tunga frågorna. Under intervjuerna kunde 

samtalet ibland sväva ut från ämnet, vilket kunde leda till svårigheter i att föra tillbaka samtalet till 

dess ursprungliga syfte. Det kunde också verka för att låta intervjupersonen känna ägandeskap 

under intervjun. 

!
Antalet intervjupersoner hade kunnat önskas vara fler. Svårigheten med att finna intervjupersoner är 

att den valda yrkesgruppen arbetar väldigt mycket och därmed valde vissa informanter att avböja 

intervjuförfrågan. Dock har detta kompenserats upp med mer djupgående och uttömmande 

intervjuer med de intervjupersoner som valde att ställa upp.  

!
Ett aktivt val har gjorts att inte skriva ut intervjupersonernas kön. Detta delvis för att öka 

anonymiteten för informanterna men också då det ej har funnits någon relevans utifrån uppsatsens 

syfte att skriva ut kön eller upplevd könstillhörighet. Därav har inte heller något aktivt 

ställningstagande gjorts vid valet av informanter när det kommer till kön. Detta är dock något som 

hade varit intressant att väga in vid en större eller utökad undersökning.  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9. Bilagor !
Intervjuguide Hyrläkare!
! Utbildning:!
! Titel: !
! Anställningstid:!
Inledning!

! Förklara syfte med intervjun, vilken roll informanten har, vad intervjumaterialet kommer att användas till.!
! Anonymitetsskydd, figurerat namn.!
Öppningsfrågor!

! Hur skulle du beskriva din arbetsplats?!
! Hur många medarbetare är ni?!
! Hur ser organisationen ut?!
! Hur skulle du beskriva en typiskt arbetsdags som hyrläkare?!
Interaktion mellan kollegor!!
! Hur mottogs du när du kom till din aktuella arbetsplats?! !!
! Hur upplevde du att arbetet fungerade med de ordinera läkarna när du var hyrläkare?!!
! Hur upplever du arbetet fungerade med de ordinarie sjuksköterskorna när du var hyrläkare?!!
! Fann du någon arbetsuppgift påfrestande då du befann dig så kort tid på ! ! ! !
! arbetsplatsen?!!
! Känner du att du fick den hjälp och kunskap du behövde i ditt arbete från dina kollegor?!
! !
! Upplevde du någon gång att din korta anställningstid gav merjobb till de övriga kollegorna?!!
! Hur upplevde du att din korta anställningstid som hyrläkare mottogs från den ordinarie personalen?!
! Något exempel?!!
! Gav din korta anställningstid upphov till någon irritation bland de övriga kollegorna?!!
! Upplevde du att du var en del av den arbetsplatsen du jobbade på då? En del av den gemenskapen en !
! arbetsplats innebär?!!
! Skiljer sig de arbetsuppgifter du blev tilldelad som hyrläkare från de arbetsuppgifter som du får idag?!!
! Hur upplever du som ordinarie läkare att det är att jobba med hyrläkare idag på din arbetsplats?!!
! Upplever du några bekymmer?!!
! Upplever du någon skillnad i ditt agerande mot övriga kollegor nu när du är ordinarie läkare från när du var !
! hyrläkare?!!
! Har din inställning till hyrläkare förändrats sen du själv började jobba som ordinarie läkare?!!!!
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!
Interaktion mellan arbetsgivare!!
! Upplever du att arbetsledningen och dina chefer lyssnar på eventuella klagomål?!!
! Vågar du påtala arbetsplatssäkerhetsbrister?!
! Vad skulle du göra om du blev arbetslös?!
! ! Vilka skulle konsekvenserna bli?!
Avslutning!
! Vad är din känsla när du lämnar jobbet?!
! Om du fick förändra din arbetssituation vad hade du då ändrat?!!!
Intervjuguide Sjuksköterskor!
! Utbildning:!

! Titel: !

! Anställningstid:!

Inledning!

! Förklara syfte med intervjun, vilken roll informanten har, vad intervjumaterialet kommer att !användas till.!

! Anonymitetsskydd, figurerat namn.!

Öppningsfrågor!

! Vad är din känsla när du går till jobbet? !

! Hur skulle du beskriva din arbetsdag?!

! Hur skulle du beskriva din arbetsplats?!

! Hur många medarbetare är ni?!

! Hur ser organisationen ut?!

! Upplever du några konsekvenser av vårdenhetens organisering?!

!
Interaktion mellan kollegor!!
! Hur upplever du arbetet med de ordinarie läkarna?!

! Hur upplever du arbetet med hyrläkare?!

! Upplever du någon skillnad i ditt arbete mellan läkare respektive hyrläkare?!

! Upplever du någon skillnad i förtroende mellan läkare respektive hyrläkare?!

! Blir du tilldelad olika arbetsuppgifter beroende på om det är en ordinarie!läkare eller en hyrläkare som du !

! arbetar med?!

! Känner du att du får den hjälp och stöd du behöver i ditt arbete från dina kollegor?!

!
Interaktion mellan arbetsgivare!!
! Upplever du att arbetsledningen och dina chefer lyssnar på eventuella klagomål?!!
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! Vågar du påtala arbetssäkerhetsbrister?!

! Vad skulle du göra om du blev arbetslös?!

! Vilka skulle konsekvenserna bli?!

! Hur skulle din vardag och privatliv förändras?!

!
Avslutning!

! Vad är din känsla när du lämnar jobbet?!

! Om du fick förändra din arbetssituation vad hade du då ändrat?
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