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Professionella yrkesgruppers förhållande till andra 

yrken och professioner: samarbete, underordning el-

ler konflikt? 
 
Inom ramen för ett större forskningsprojekt om professionernas roll i det 

svenska samhället har vi analyserat de olika slag av relationer som råder mellan 

olika professioner. 
1
(Brante m.fl. 2010)

2
 Hur dessa relationer formas, utvecklas 

och vidmakthålls kommer vi att diskutera utifrån teorier och begrepp om kamp 

och avgränsning (jurisdiktion), arbetsdelning och samarbete.  

Fyra teoretiska perspektiv 

1. Kamp och avgränsning 

En första typ av teori hävdar att professionella grupper strider för och bevakar 

sina yrkesuppgifter i konflikt med andra. För Andrew Abbott (1988) spelar 

gränsstrider och jurisdiktionskampen mellan olika professionella grupper en 

central roll för hans teori om ”system av professioner”. När professioners ar-

betsvardag äger rum i tydligt avgränsade, och samtidigt flerprofessionella orga-

nisationer förväntar vi oss en hög grad av gränskonflikter mellan grupperna. 

2. Samarbete och arbetsdelning 

En annan och väl förankrad teoretisk tradition lägger tyngdpunkten på den 

funktionella arbetsdelningen och samarbetet mellan specialiserade yrkesgrupper 

och deras olika arbetsuppgifter. Talcott Parsons, och mer generellt den funkt-

ionalistiska professionsteorin, betonar att de professionella grupperna är bärare 

av ett likartat etos och att de ingår i en funktionellt specialiserad arbetsdelning 

(Parsons 1939; 1968). Såväl den normativa likheten som det ömsesidiga bero-

endet som följer ur arbetsdelningen kan antas leda till att samarbetet betonas 

och värderas. Utifrån denna teori förväntar vi oss att de professionella yrkes-

grupperna i högre grad betonar samarbetet, både mellan grupper inom ett och 

samma område (t.ex. inom sjukvården) och mellan olika områden (t.ex. sjuk-

vården och det juridiska fältet) än konflikten. 

3. Arbetsdelat samarbete format av över- och underordning 

Dietrich Rueschemeyer (1986) visar hur maktrelationer formar och formas av 

den samhälleliga arbetsdelningen. Hans teori används som utgångspunkt för att 

lyfta fram såväl samspelet som de konflikter som följer av de specialiserade ar-

betsuppgifterna. Här förväntar vi att maktrelationer inom en arbetsorganisation 

                                                           
1
 Projektet redovisas i T. Brante m.fl.(2014) 
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som präglas av både formell och reell över- och underordning, exempelvis inom 

sjukvården, kan innebära konflikter mellan professionella yrkesgrupper.  

4. Konflikt mellan olika handlingslogiker 

Eliot Freidson (2001) lyfter i sitt arbete om den professionella logiken fram att 

de professionella gruppernas arbete präglas av ett särskilt slags handlings- och 

värdemönster som skiljer sig från en marknadslogik och en byråkratisk, admi-

nistrativ logik. Utifrån denna teori förväntas betoning på samarbete mellan pro-

fessionella grupper som präglas av samma sorts handlingslogik och att det råder 

en högre grad av konflikt mellan yrkesgrupper som är bärare av olika slags lo-

giker.  

En professionell yrkesgrupp möter inom sitt eget fält eller den egna organisat-

ionen yrkesgrupper som styrs av andra logiker än den professionella. Ledningen 

är regelmässigt bärare av den byråkratiska administrativa logiken och ekonomi-

ansvariga därtill av en marknadslogik. Det förhållandet bör enligt Feidsons an-

taganden förstärkas när professionella yrkesgrupper är inordnade i hierarkiska 

organisationer, där skilda logiker finns närvarande på olika nivåer i organisat-

ionen eller när de professionella yrkesgrupper som interagerar har sin hemvist i 

olika organisationer som domineras av olika logiker. Professionella yrkesgrup-

per förväntas i detta avseende definiera samarbete, konflikt och underordning i 

termer av organisationer, och därmed ses den part man interagerar med i första 

hand som en organisationsrepresentant och mindre som representant för sitt 

yrke.  

Operationalisering av de teoretiska utgångspunkterna 

Med utgångspunkt i de beskrivna teoretiska perspektiven har tre frågor ställts i 

enkäten (SSP 2010) som handlar om den tillfrågades arbetsrelationer till andra 

yrken och yrkesgrupper.
3
 Dessa frågor inriktas på tre dimensioner – samarbete, 

underordning och konflikt. För varje påstående fanns möjlighet att ange tre yr-

ken per fråga. Det finns också tre alternativ för varje fråga angående i vilken 

grad exempelvis samarbete förekom, i hög grad, i låg grad och inte alls. 

 

 Det första påståendet att ta ställning till är: I mitt yrke samarbetar vi med 

ett eller flera andra yrken angående hur uppgifter och problem ska lösas. 

 

 Det andra påståendet: Mitt yrke är underordnat ett eller flera andra yrken 

angående hur uppgifter och problem ska lösas. 

 

 Det tredje påståendet: Konflikter förekommer angående hur uppgifter ska 

utföras mellan mitt yrke eller ett eller flera andra yrken. 
                                                           
3
 Enkäten återges i appendix 2 till den kommande redovisningen av projektet och dess resul-

tat som ges i Brante m.fl.(2014) 
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Resultaten redovisas i följande ordning. För det första diskuterar vi de tre di-

mensionernas samlade resultat för hela materialet. För det andra redovisas de 

mönster som bildas när vi tar hänsyn till intervjupersonernas ålder, kön och om 

man är chef eller inte och i förhållande till vilken professionell yrkestyp man 

hör (klassiska professioner, semiprofessioner, preprofessioner). För det tredje 

diskuteras hur de olika yrkena bedömer graden av samarbete, underordning och 

konflikt relativt andra yrken. Till sist kommer tre olika typer av organisations-

kontexter, vilka påverkar professionella yrkens mönster av samarbete, konflikt 

och underordning visavi andra yrken, att närmare analyseras. 

En övergripande bild av samarbete, konflikt och underordning 

I tabell 1 redovisas hur de tillfrågade har svarat för det första yrket som de upp-

ger sig samarbeta med, vara underordnat eller i konflikt med.  

Tabell 1 Andel av samtliga professionella yrken som anger förekomst av sam-

arbete, underordning och konflikt för det först angivna yrket (i procent). SSP 

2010. Hela urvalet. 

Relation mel-

lan yrken 

Ja, i hög 

grad 

Ja, i någon 

grad Nej, inte alls 

 

Samarbete 

 

72  

 

19  

 

9  

Underordning 40  24  36  

Konflikt 15  45  40  

Samarbete är den vanligaste typen av relation till andra yrkesgrupper. Det för-

stärks av svaret gällande det andra och tredje yrket som de tillfrågade relaterar 

sig till (tabell 2).  
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Tabell 2 Andel som nämner ett yrke 2 och yrke 3 vad gäller samarbete, under-

ordning, konflikt ”i hög grad” och ”i någon grad” (i procent). SSP 2010. Hela 

urvalet. 

 

Relation till 

andra yrken 

  Andel ”ja” 

yrke 2 

Andel ”ja” 

yrke 3 

Samarbete 

   

70  

 

56  

Underordning   39  18  

Konflikt   28  11  

Att det är ”samarbete” snarare än underordning och konflikt som karakteriserar 

förhållandet mellan de professionella grupperna och andra yrken (professionella 

och icke-professionella) blir än mer markerat när vi tar med yrke 2 och 3 i be-

räkningen.  Mer än hälften av urvalet anger tre yrken de samarbetar med, medan 

bara var tionde anger tre yrken man är i konflikt med.
4
   

De teorier om förhållandet mellan olika professioner som vi har utgått ifrån 

har alla sin relevans: Parsons får starkast stöd, men även Rueschemeyer och, i 

mindre mån, Abbott är relevanta på denna nivå. 

Samarbete, underordning och konflikt 

När vi analyserar hela materialet i SSP 2010 och ser skillnader mellan grund-

läggande kategorier, som män och kvinnor, yngre och äldre, och i vårt fall också 

mellan olika professionstyper, får vi följande resultat (tabell 3).  

I denna tabell har vi enbart redovisat alternativet “Ja, i hög grad” för dimens-

ionen ”Samarbete”. För ”Underordning” och ”Konflikt” har vi lagt samman ”Ja, 

i hög grad” med ”Ja, i låg grad”. 

  

                                                           
4
 I frågorna om underordning och konflikt gällande yrke 2 och 3 var svarsalternativet ”ja i 

någon grad” det dominerande, medan det mest frekventa svarsalternativet bland dem som 

angav ett samarbete med yrke 2 och 3 var ”ja, i hög grad”. 
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Tabell 3 Samarbete, underordning och konflikt i det professionella landskapet (i 

procent). SSP 2010. 

 

Hela materialet  Samarbete  Underordnad  Konflikt med  

fördelat på i hög grad annat yrke annat yrke 

    

Chef 73 56 57 

Ej Chef 71 67 58 

    

Yngre 70 67 63 

Äldre 72 61 53 

    

Kvinnor 74 69 60 

Män 68 57 56 

    

 

Klassiska professioner 

 

77 

 

59 

 

66 

Semiprofessioner 66 65 54 

Preprofessioner 73 70 60 

    

    

Samtliga yrken 71 64 60 

De skillnader som träder fram är den mellan upplevelsen av konflikt med andra 

yrken hos den yngre och den äldre åldersgruppen (63 % respektive 53 %), och 

att kvinnor upplever sig mera underordnade andra yrken än män (69 % respek-

tive 57 %). Antalet som upplever underordning följer det förväntade mönstret 

när vi delar in materialet efter professionstyp. 

I följande del av analysen visas resultaten avseende de tre dimensionerna för 

de olika yrkesgrupperna som ingår i studien.  

Samarbete 

De flesta yrkena uppger att de samarbetar med andra yrken (tabell 4). Det finns 

dock relativt stora skillnader mellan dem. Yrken inom sjukvården arbetar i en 
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multiprofessionell organisation med tydlig arbetsdelning, vilket avspeglas i lä-

kares och sjuksköterskors höga grad av samarbete. Lärare på alla nivåer liksom 

officerare har lägre grad av samarbete med andra yrken. Till skillnad mot sjuk-

vården arbetar dessa i organisationer som domineras av den egna arbetsgruppen.  

Tabell 4 Samarbete med andra yrkesgrupper. SSP 2010. Procent. 

Yrke Ja, totalt Ja, i hög 

grad              

Ja, i låg 

grad              

Nej, inte alls 

Sjuksköterska 99 91 8 1 

Arkitekt 99 90 9 1 

Läkare 98 94 4 2 

Psykolog 97 77 20 3 

Socionom 97 76 21 2 

Präst 96 76 20 4 

Behandlingsass. 96 76 20 4 

Biomed. analytiker 93 71 22 6 

Polis 93 70 23 7 

Civilingenjör 92 79 13 8 

Miljöinspektör 90 61 29 10 

Jurist 85 61 24 15 

Ekonom 83 65 18 17 

Universitetslärare 82 57 25 18 

Lärare/LR 81 45 36 19 

Lärare/SL 80 59 21 20 

Officer 74 54 20 26 

Genomsnitt 91 72 19 9 

Socionomer och arkitekter har i högre grad ett nära förhållande till andra yrken 

eftersom de samarbetar med andra yrken i olika organisationer, såväl offentliga 

som privata. När samarbetet sker med andra yrken inom samma organisation, 

vilket är fallet i sjukvården, förväntar vi oss en högre grad – och troligen en an-

nan typ – av konflikt än om samarbetet sker med aktörer som kommer från 

andra arbetsorganisationer. Vi återvänder till denna diskussion nedan. 
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Underordning 

I analysen av dimensionen ”underordning” framkommer en mer delad bild som 

avspeglar hierarki och maktrelationer (tabell 5). Klassiska professioner som of-

ficerare, jurister, präster och läkare är de som i hög grad inte ser sig som under-

ordnade andra yrken. De utför sitt arbete i olika typer av organisationer, där det 

finns mer eller mindre samarbete med andra. Exempelvis har officerare en låg 

grad av samarbete med andra grupper – de arbetar i en ”monoprofessionell or-

ganisation”. Läkare, som har en hög grad av samarbete med andra yrken, arbe-

tar i ”multiprofessionella arbetsgrupper”. I det senare exemplet visar resultaten 

tydligt sjukvårdens hierarkiska professionsstruktur, där sjuksköterskor och bio-

medicinska analytiker uppfattar sig vara underordnade andra yrken.   

Poliser och lärargrupperna uppfattar sig också vara underordnade andra yr-

ken. I den första kolumnen är de två svarsalternativen ”Ja, i hög grad” och ”Ja, i 

låg grad” sammanslagna för att tydligare visa att det finns en uppfattning av un-

derordning i relation till andra yrkesgrupper.  
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Tabell 5 Underordning relativt andra yrkesgrupper. SSP 2010. Procent.  

 

Yrke Ja, totalt 
Ja, i hög 

grad              
Ja, i låg grad              

Nej, inte 

alls 

Sjuksköterska 92 62 30 7 

Biomed. analyt. 81 50 31 19 

Polis 74 59 15 26 

Arkitekt 73 44 29 27 

Behandlingsass. 71 46 25 30 

Lärare/LR 67 47 20 33 

Civilingenjör 65 44 21 35 

Psykolog 65 27 38 35 

Lärare/SL 63 46 17 37 

Socionom 62 35 27 38 

Universitetslärare 56 35 21 44 

Miljöinspektör 54 34 20 46 

Präst 52 30 22 48 

Jurist 52 36 16 49 

Läkare 51 26 25 49 

Ekonom 50 32 18 50 

Officer 45 33 12 55 

Genomsnitt 64 40 24 36 

Konflikt  

Samarbetet mellan de professionella yrkena villkoras av över- och underord-

ning, vilket kan leda till konflikter mellan yrken inom och mellan organisationer 

(tabell 6). Att arbeta i flerprofessionella organisationer som exempelvis sjuk-

vården har visat sig i en hög grad av samarbete och arbetsdelning mellan yrken. 

Det är dock relativt få som anger konflikter ”i hög grad” (21 %), men över hälf-

ten har uppgett att konflikter förekommer i låg grad. Likartat mönster visar 

också läkare och biomedicinska analytiker. Liksom för dimensionen ”underord-

ning” har de två svarsalternativen ”Ja, i hög grad” och ”Ja, i låg grad” slagits 

samman för att tydligare se att det förekommer konflikter. Med den beräkningen 
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är det arkitekter som anger mest konflikt med andra yrken (83 %), följt av lä-

kare, behandlingsassistenter och socionomer. Arkitekter och socionomer är ex-

empel på yrken som samarbetar med andra yrken i omfattande nätverk.   

Tabell  6 Konflikt relativt andra yrken. SSP 2010. Procent. 

Yrke Ja, totalt Ja, i hög 

grad              

Ja, i låg 

grad              

Nej, inte 

alls 

Arkitekt 83 23 60 17 

Läkare 75 21 54 25 

Behandlingsass. 73 24 49 27 

Sjuksköterska 71 13 58 29 

Socionom 70 23 47 30 

Psykolog 69 13 56 32 

Civilingenjör 63 20 43 37 

Präst 62 12 51 38 

Miljöinspektör 62 16 46 38 

Polis 61 15 48 38 

Jurist 53 8 45 48 

Lärare/LR 47 14 33 53 

Ekonom 46 11 35 54 

Lärare/SL 45 14 31 55 

Biomed. analyt. 44 9 35 57 

Universitetslärare 38 11 27 62 

Officer 34 10 24 66 

Genomsnitt 60 15 45 40 

Sammanfattningsvis visar analysen (tabellerna 4, 5 och 6) att det finns stora 

skillnader mellan yrken i de tre dimensionerna. De uppger i mycket olika grad 

att de samarbetar med, är underordnade eller är i konflikt med andra yrken. 

Olika yrken ligger högt respektive lågt i de olika dimensionerna. Det är en tyd-

lig kontrast till de små skillnader som finns i materialet när vi har delat in det 

efter kön, ålder, professionstyp och ställning i arbetsorganisationen (tabell 3). 

Hur kan spridningen mellan de olika yrkena förstås?  

Ett första steg är att mäta sambandet på gruppnivå mellan deras olika grader 

av samarbete, underordning och konflikt med andra yrken. Såväl samarbete som 
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konflikt kan förekomma med yrken inom samma arbetsorganisation och fält och 

med yrken utanför det egna fältet.   

Upplevda konflikter med andra yrken har ett starkt samband med hur omfat-

tande samarbetet är. Här är korrelationen r = 0,84. Vi finner t.ex. höga värden 

för samarbete och konflikt för yrkena inom hälsosektorn. Underordning i förhål-

lande till ett annat yrke äger mest rum inom en arbetsorganisation eller ett fält. 

Sambandet på gruppnivå är r = 0,40.
5
 I tabell 5 sticker gruppen sjuksköterskor 

ut med högt värde på dimensionen upplevd underordning. Det föranleder en 

närmare analys av hälsofältet i ett följande avsnitt.  

Professionernas relationer till andra yrken 

Yrkens grad av samarbete kan vidare belysas med hjälp av balansmått.
6
 Det in-

nebär att skillnaderna framträder tydligare (tabell 7).  

  

                                                           
5
 Sambandet mellan andel konflikt och andel underordning på gruppnivå visar på ett samband 

på lägre nivå, r = 0,35. 

6
 I beräkningen utesluts de neutrala mittenalternativen, eftersom dessa även innehåller dem 

som inte har tagit ställning och dem som hellre skulle svara ”vet ej”. Balansmått fås genom 

att de negativa dras från de positiva och antar värden från -100 till +100. I analysen framträ-

der tydligare olika kluster av professionella grupper, och det är dessa kluster som ligger till 

grund för den fortsatta analysen och diskussionen. 
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Tabell 7 Alla yrken: Samarbete med annat yrke. SSP 2010. Balansmått. 

Yrke Samarbete med andra yrken 

  

Läkare 92  

Sjuksköterska 90  

Arkitekt 88  

  

Socionom 74  

Psykolog 74  

Behandlingsass. 73  

Präst 73  

Civilingenjör 71  

  

Biomed. analytiker. 65  

Polis 63  

  

Miljöinspektör 51  

Ekonom 48  

Jurist 47  

  

Lärare/SL 40  

Univ.lärare 39  

Officer 28  

Lärare/LR 27  

  

Genomsnitt/Totalt 63  

I den grupp som har lägst grad av interprofessionellt samarbete finns de tre 

lärargrupperna samt officerarna. Dessa yrken finns alla inom arbetsorganisat-

ioner som domineras av den egna gruppen. Högst värden har läkarna, sjukskö-

terskorna och arkitekterna. I det ena fallet rör det sig om en strikt avgränsad och 

tydligt hierarkiskt arbetsdelad organisation, i det andra om arbete i komplexa 

nätverk.   
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Professionernas relationer till andra yrken utifrån samarbete, underordning 

och konflikt ger en tydlig fingervisning om att den organisatoriska ramen för 

professionernas arbete skiljer sig radikalt åt. De flesta grupper har omfattande 

och tydliga samarbetsrelationer med andra yrken. Några är dock mera monokul-

turella i meningen att de utför sitt arbete antingen mera ensamt eller primärt i 

relation till det egna yrket. Lärare på alla nivåer och officerare har svagare och 

glesare samarbetsrelationer än övriga yrken. De arbetar också inom organisat-

ioner som domineras av det egna yrket.  

Socionomer, ingenjörer och arkitekter arbetar i ett nära förhållande till andra 

yrken. De representerar ett mönster som kännetecknas av mycket samarbete 

med olika slags professionella, både inom den egna organisationen men också i 

andra organisationer.  Deras samarbete med andra yrken kan till viss del beskri-

vas som organisationsförmedlat; deras yrkesutövning bygger på nätverk med 

andra yrkesgrupper och organisationer. Socionomerna arbetar mera tydligt 

gentemot ett mindre antal yrken som återfinns inom angränsande fälts tydliga 

institutioner – sjukvården, skola etc. Ingenjörer och arkitekter arbetar i såväl 

offentliga som privata nätverk. 

Yrken inom t.ex. sjukvården arbetar å andra inom multiprofessionella organi-

sationer med tydlig arbetsdelning. Av det skälet har de tätt samarbete med andra 

yrken. När samarbetet sker inom samma organisation förväntar vi oss en högre 

grad av konflikt än om samarbetet sker med aktörer som kommer från andra 

organisationer. Den hierarkiska och professionella arbetsdelningen i ett sjukhus 

skiljer sig markant från den lärardominerade skolan. Läkare–sjuksköterskor 

uppvisar helt andra mönster i sina relationer till andra yrken än t.ex. lärare och 

officerare. 

Presentationen i nästa avsnitt bygger på de data där respondenterna har angett 

vilka professionella yrken de konkret samarbetar med.  

(a) Professioner som arbetar i/med omfattande nätverk 

Arkitekter är den profession som anger flest yrken som de i sitt arbete samar-

betar med. Det är en rad olika byggtekniska specialister – t.ex. snickare, VVS, 

elektriker – men också en rad yrken inom ekonomi, planering och projektled-

ning. Bland de vanligaste yrkena som arkitekterna anger framträder följande 

grupper: ingenjörer (19), projektledare (15), byggare (inkl. byggherrar och byg-

gentreprenörer) (13), andra arkitekter (10). Bland de yrken som arkitekterna 

anger att de är underordnade är politiker den vanligaste gruppen. Ingenjörer, 

arkitekter och byggherrar återkommer också under denna rubrik. Av de grupper 

som nämns bland yrken man står i konflikt med framträder främst konstruktörer 

(18) och arkitekter (17). Projektledare och ingenjörer återkommer, men med 

färre markeringar.  

Ingenjörer har i likhet med arkitekterna ett mycket differentierat mönster i sina 

kontakter med andra yrkesgrupper. Många anger i sina svar att de samarbetar, är 
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underordnande eller är i konflikt med andra yrken, men många ger sedan inga 

yrkestitlar. De yrkena som anges är många, men bara några få yrken ges mer än 

enstaka markeringar. För samarbete anges ekonomer (23) och jurister (5). Eko-

nomgruppen återkommer bland de yrken man anger sig underordnade (13), lik-

som chefer av olika slag (18), men också projektledare. För konfliktdimension-

en anges ekonomer (12) och chefer (8) och ett mindre antal arkitekter och pro-

jektledare. 

Dessa två högt utbildade tekniska specialistyrken arbetar i stor utsträckning i 

privat sektor. Arkitekter arbetar i många fall i en rad efter varandra följande pro-

jekt, med många olika kontakter med olika personer, olika yrkesgrupper och 

företag.  

Det slående för båda dessa grupper är att de har höga svarsvärden på frågorna 

i enkäten om grad av samarbete t.ex., men också att de i mindre utsträckning 

specificerar vilka yrken de samarbetar med eller är underordnade, än de yrken 

som arbetar på sjukhus. Färre uppger specifika yrken, samtidigt som påfallande 

många olika yrken anges. Det tolkar vi som att de arbetar inom organisationer 

och nätverk med många specialiserade, och kanske också kortvariga, kontakter 

med vitt skilda yrken och specialister än vad fallet är för yrkesutövare inom ex-

empelvis ett sjukhus. 

Det sociala fältet – organisatoriskt förmedlade relationer till andra yrken  

 

Två professioner i studien arbetar inom det sociala fältet; socionomer och be-

handlingsassistenter. Socionomer är en yrkesgrupp med många organisatoriskt 

förmedlade relationer till andra yrken. ”Socionom” är en examenstitel och inte 

en yrkestitel. Yrkestitlar kan vara exempelvis socialsekreterare, biståndsbedö-

mare, kurator eller socialrådgivare, titlar som i hög grad är definierade av den 

organisation som socionomerna arbetar i (Svensson 2008). I analysen har ingen 

uppdelning av socionomer med olika yrkestitlar gjorts, vilket innebär att de sva-

rande kan finnas i olika organisationer. För socionomerna framträder ett möns-

ter av samarbete med framför allt olika yrkesgrupper inom sjukvården (läkare, 

sjuksköterskor), skolyrken och psykologer (som finns inom flera olika organi-

sationer). Andra yrkesgrupper är poliser och jurister. Det finns också samarbete 

med andra socionomer, socialsekreterare, kuratorer och behandlingsassistenter 

(tabell 8). Mönstret visar också på underordning till yrken inom sjukvården, till 

chefer och i viss mån till andra socionomer, som socialsekreterare. Konflikter 

uppfattas i relation till sjukvårdande yrken, skolyrken, psykologer och social-

sekreterare.  
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Tabell 8 Socionomer: Samarbete, underordning och konflikt i relation till andra 

yrken.  Absoluta tal. SSP 2010. 

 

Yrkesgrupp Samar-

bete (1) 

Samar-

bete (2) 

Underord-

ning 

Kon-

flikt 

 

      

Sjukvårdande 

yrken 

71 53 69 56  

Skolyrken 29 26  30  

Psykologer 38 18 11 21  

Kuratorer 8 7 1 5  

Behandlingsass. 8 8    

Juridiska/ poli-

siära yrken 

17 20 12 13  

Socialsekreterare 15 15 17 23  

Chefer 11 5 48 15  

Admin./ ekono-

mer 

10 10 3 6  

Politiker   15 2  

Övriga  16 2 4  

      
      
      
Olika myndig-

heter 

51 29 19 37  

 

      

Att socionomer är i hög grad är organisationsberoende i sin yrkesutövning v isar 

sig i att många av dem (51 st) har svarat genom att ange en organisation eller 

institution i stället för yrkesgrupp, trots att frågan tydligt gällde just ”yrkes-

grupp”. Det svarsmönstret skiljer sig från de övriga yrkesgrupperna i studien.  

Behandlingsassistenterna arbetar i huvudsak på olika typer av institutioner 

och behandlingshem. Oftast är de socialpedagoger eller behandlingspedagoger, 

men kan också ha en socionomutbildning. I likhet med socionomerna finns det 

samarbete med sjukvårdande yrken och yrkesgrupper inom skolan. De samarbe-

tar med socionomer (inom socialtjänsten) och de uppfattar sig underordnade 

dessa i lika hög grad som till chefer. Det är också i relation till socionomer som 

det finns mest konflikter.  
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Tabell 9 Behandlingsassistenter: Samarbete, underordning och konflikt i relat-

ion till andra yrkesgrupper. SSP 2010. Absoluta tal. 

Yrkesgrupp 
Samarbete 

(1) 

Samarbete 

(2) 
Underordning Konflikt  

Sjukvårdande 

yrken 
50 40 19 31 

Skolyrken 10 4 3 11 

Socionomer
7
 25 28 41 36 

Psykologer 14 6 8 4 

Jur./poliser 12 7 4 1 

     
Övrigt 15 22 8 15 

     
Chefer 13 9 40 18 

     
Organisationer 32 25 11 21 

Dessa två yrkesgrupper bildar inom det sociala fältet ett asymmetriskt par, med 

behandlingsassistenterna som den underordnade samarbetspartnern. Gruppens 

konflikter upplevs i hög utsträckning i relation till socionomer, vilka med all 

sannolikhet också uppträder som chefer, och kuratorer.   

(b) Yrkesgrupper i multiprofessionella organisationer 

I denna grupp finns de yrkesgrupper som arbetar inom hälso- och sjukvården. 

Det är de yrken som tydligt formas i ett professionellt fält, ett hälsofält (Carlhed 

2013). Vi har valt att särskilt visa sjuksköterskors och läkares uppfattning om 

samarbete, underordning och konflikt. I tabell 10 redovisas de yrkesgrupper 

som sjuksköterskorna anger i mer än enstaka fall (minst 5). Politiker (konflikt) 

och olika slags chefer (underordning och konflikt) finns i materialet, men i litet 

antal.  

  

                                                           
7
  Majoriteten är socionomer inom kommunal socialtjänst samt ett mindre antal kuratorer 

inom sjukvård och skola. 
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Tabell 10 Sjuksköterskor: Samarbete, underordning och konflikt i relation till 

andra yrkesgrupper. Absoluta tal. SSP 2010. 

Yrkesgrupp Samarbete 

(1) 

Samarbete 

(2) 

Underordnad Konflikt  

     

Läkare 32 9 230 124 

Undersköterskor 99 25 2 21 

Barnskötare 7 4 0 0 

Paramedicinare
8
 40 41 2 5 

Andra sjuksköterskor  10 9 1 5 

Socionomer 7 9 0 6 

Sekreterare 8 30 1 2 

Den grupp som sjuksköterskor mest samarbetar med är undersköterskor, en 

yrkesgrupp som de inte är underordnade, vare sig utbildningsmässigt eller hie-

rarkiskt. Läkarna är den grupp som sjuksköterskorna uppfattar sig i hög grad 

vara underordnade och ha konflikter med. En grupp som finns med i påfallande 

litet antal är laboratoriepersonal (totalt tre i grupp 1 och bara en i grupp 2 av de 

yrken man samarbetar med). Chefer, ekonomer och administratörer förekommer 

i få fall; en del chefer anges dock under rubrikerna underordning och konflikt.  

Det är påfallande få som anger yrken utanför sjukhuset – det är då socialsek-

reterare och poliser samt lärare (sannolikt inom utbildningen). 

Sjuksköterskornas yrkesliv – i form av samarbete, underordning och konflikt 

relativt andra yrken – utspelas närmast uteslutande inom de uppgifts- och yrkes-

specialiserade arbetsplatserna. Det gör ett yrkesmässigt förtätat, organisatoriskt 

slutet och konfliktfyllt intryck. 

För läkarnas del framkommer ett likartat mönster avseende samarbete med 

yrkesgrupper utanför den egna organisationen (tabell 11). 

  

                                                           
8
 I den paramedicinska gruppen ingår psykologer, kuratorer och sjukgymnaster. 
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Tabell 11 Läkare: Samarbete, underordning och konflikt i relation till andra 

yrken.  Absoluta tal. SSP 2010. 

Yrke 

Samarbete 

(1) 

Samarbete 

(2) Underordning Konflikt  

     

     

Sjuksköterskor 30 11 22 99 

Undersköterskor  59 19 0 0 

Paramedicinare 38 67 6 8 

Andra läkare 11 10 11 11 

Sekreterare 24 25 0 

 

1 

Chefer  1 39 10 

Administratörer 5 5 7 5 

Ekonomer 3 3 8 6 

     

Läkarna samarbetar i hög grad med undersköterskor och i något lägre grad med 

sjuksköterskor. Några anger underordning till sjuksköterskor, men framför allt 

framhävs konfliktdimensionen. Läkare anger också att de är underordnade sina 

chefer.  

Påfallande många sjuksköterskor anger att de är både underordnade och är i 

konflikt med läkargruppen. Undersköterskor är för läkargruppens del en samar-

betspartner, medan de för sjuksköterskornas del är en underordnad (samar-

bets)grupp, liksom de olika paramedicinska professionerna (kuratorer, psykolo-

ger, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter m.fl.). Det 

mönster som framträder för hälsofältet är en hög grad av samarbete med yrkes-

grupper inom sjukvårdsorganisationen. De svarande uppger i låg grad samarbete 

med andra organisationer och institutioner. 

Underordnings- och konfliktmönster markerar tydliga konflikter – och grän-

ser - mellan yrkesgrupperna inom ramen för den hierarkiska arbetsorganisation-

en. Såväl Abbotts betoning av jurisdiktionens betydelse som Rueschemeyers 

betoning av att den tekniskt/professionella arbetsdelningen underordnas organi-

sationens maktfördelning (ledningsmakten), bidrar till förståelsen av dessa data. 
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(c) Yrken som dominerar sina arbetsorganisationer  

Ett annat mönster finner vi hos de grupper som arbetar inom ”monoprofession-

ella” organisationer. Det gäller i den här studien yrkesgrupper som lärare av 

olika slag, inklusive universitetslärarna, samt officerarna och poliserna. Dessa 

yrkesgrupper skiljer sig åt i många avseenden, men de utgör den överlägset 

största yrkesgruppen inom skolan, universitet och högskolor, försvaret och poli-

sen. 

De tre lärargrupperna och officerarna är de som i tabell 4 i lägst grad uppger 

att de samarbetar med andra yrken. De samarbetar med den egna gruppen, i den 

mån de inte är solitärer. De konflikter som lärare uppger är i relation till chefer 

och ledare, eller till de ”parapedagogiska” grupperna i skolvärlden (skolhälsan, 

kuratorer, studievägledare, psykologer etc.). 

Ämneslärarna (i Lärarnas Riksförbund) anger att de samarbetar med de olika 

sidofunktionerna i skolan (sjuksköterskor, kuratorer, fritidspedagoger m.fl.), 

medan de bara anger 15 fall av samarbete med rektorer (tabell 12). Omvänt 

markerar 124 att de upplever sig underordnade i relation till rektorer och 55 att 

de även är i konflikt med dem. I denna lärargrupp finns också politiker närva-

rande som en grupp man upplever sig vara i konflikt med eller underordnad (11 

resp. 10 fall). 

Tabell 12 Ämneslärare: Samarbete, underordning och konflikt i relation till 

andra yrken. Absoluta tal. SSP 2010.  

Yrke Samarbete 

(1) 

Samarbete 

(2) 

Underordnad Konflikt  

     

Rektor 15 15 126 55 

Elevhälsovårdsper-

sonal 

78 37 4 11 

Annan skolpersonal
9
  12 12  1 

Pedagoger, studie-

vägledare 

31 25 2 7 

Andra lärare 9 6 3 11 

I huvudsak är samarbets- och konfliktmönstret inbäddat i skolan. Bortsett från 

det lilla inslaget av politiker är det i all huvudsak yrken inom den egna direkta 

arbetsorganisationen som samarbetsrelationen riktar sig till. 

                                                           
9
 Här ingår bibliotekarier, kökspersonal, vaktmästare, elevvårdsassistenter m.fl.  
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Officerarna har glesa och spridda relationer till andra yrkesgrupper, både som 

samarbete, underordning och konflikt. Den enda tydliga grupp som identifieras 

som en motpol i en konflikt är poliser. Här är det 18 som uppger detta, den 

högsta markering som officerarna ger någon grupp i samtliga frågor.  

Samma glesa och spridda relationsmönster finner vi bland universitetslärarna. 

Här skiner den inre hierarkin i gruppen igenom, då professorer anförs som den 

största grupp man är underordnad eller i konflikt med. Vårt urval innefattade en 

stor grupp lektorer. 

Konklusionen för denna tredje typ är att den inte har relationer till andra yrkes-

grupper via samarbete, underordning eller konflikt i den höga grad som vi fann 

vara fallet för sjukvårdens yrkesgrupper.  

Tre mönster 

De yrken som ingår i mera lösliga och över tid växlande nätverk  har en mång-

fald av samarbetsrelationer, men konflikt och underordning yttrar sig, om de 

förekommer, främst gentemot den egna organisationens ledningshierarki. 

Socionomerna och de andra yrkena i denna grupp fungerar i hög utsträckning 

som organisationsbärare och kommer därmed i hög grad att relatera till andra 

yrken i organisatoriskt förmedlad form. Dessa yrkesgrupper finns i två olika 

slags kontexter. Arkitekter arbetar med en mångfald av kontakter och i många, 

och ibland tillfälliga, nätverk, medan socionomerna arbetar inom mer strikta 

organisatoriska kontexter – socialtjänsten, sjukvården, skolan. Inom vart och ett 

av dessa fält finner vi sannolikt olika mönster som är formade av respektive ar-

betsorganisations logik och karaktär. 

En stark funktionell och yrkesmässig arbetsdelning inom ramen för multipro-

fessionella arbetsorganisationer genererar mycket samarbete med andra yrken, 

samtidigt som det sker inom ramen för organisationer som präglas av en tydlig 

hierarkisk ordning och där konflikter mellan olika yrkesgrupper och yrkesutö-

vare är inbyggda i organisationen.  

I den tredje gruppen, den monoprofessionella , finner vi visst samarbete med 

de i arbetet närstående grupperna, samtidigt som ledningshierarkin slår igenom i 

vad som uppfattas som underordning och konflikt.  
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Sammanfattning 

 

Teoriprövningen 
Vi angav i detta kapitels inledning att vårt syfte var att pröva fruktbarheten i 

fyra olika teorier om de relationer som råder mellan professionella yrken i form 

av samarbeten, underordning och konflikt.  

Våra data och analyser visar att samarbetet är den grundläggande formen för 

relationer mellan de professionella yrkesgrupperna. I den meningen får den 

klassiska professionsteorin i Parsons tappning starkt stöd.  

De data vi har samlat in kan tyvärr inte säga så mycket om den typ av relat-

ioner som Eliot Freidsons teori om det konfliktfyllda mötet mellan byråkratins, 

marknadens och professionalismens skilda logiker. Möjligen kan den konflikt 

som artikuleras i relation till chefer och ledning tolkas på det viset.  

Det sätt som de olika yrkesgrupperna riktar konflikterna – dvs. i första hand 

mot chefer – tyder på att Rueschemeyers betoning av att maktdimensionen 

övertrumfar andra former för arbetsdelning (den sociala, den tekniska och den 

kognitiva), är klart relevant för analysen av relationerna mellan yrkesgrupperna 

i det professionella landskapet. 

När underordning och konflikt är dominerande dimensioner i det arbetsdelade 

samarbetet – vilket vi finner inom hälsofältet – är Abbotts teori om den juris-

diktionella kampens centrala roll relevant. Vi tänker här på förhållandet mellan 

läkare och sjuksköterskor som påvisades ovan. För att reda ut den relativa bety-

delsen av Abbotts respektive Rueschemeyers teorier räcker våra enkätdata inte 

till. De behöver kompletteras med konkreta studier av mönstren för samarbete, 

konflikt och underordning inom hälsofältet som helhet och hur de utspelar sig 

inom ett sjukhus. 

 

Den organisatoriska kontextens roll 
Den andra slutsats vi vill dra av kapitlet är betydelsen av hur professioner och 

det professionella arbetet är inordnade i olika organisatoriska kontexter.  

Vi har visat stora skillnader i hur de interprofessionella relationerna gestaltas 

inom multi- respektive monoprofessionella organisationer. Sjukhus ger en helt 

annan ram än skolor och regementen. 

Vår analys har vidare påvisat den organisatoriska kontextens betydelse. Är 

den stabil och hierarkiskt styrd blir utfallet ett helt annat än om de professionel-

las arbete försiggår i mera flytande konstellationer av individer, yrkesgrupper 

och organisationer. Ett tydligt exempel är det glesa och rapsodiska relations-

mönstret som vi fann hos ingenjörer och arkitekter. 

Vi har för det tredje kunnat påvisa en skillnad mellan yrken som i första hand 

är yrkesprofessionella och de som i första hand är organisationsprofessionella, 

dvs. som är bärare av en organisation eller myndighet. Socionomer framträder 

som exempel på en organisationsprofessionell grupp. 
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Dessa slutsatser av analyserna i kapitlet pekar mot en tredje dimension av det 

professionella landskapet, utöver den sociala och den kognitiva dimensionen 

som vi lyfter fram i projektet (jfr Brante 2013). Utifrån projektets enkätmaterial 

har vi kunnat visa på fyra olika mönster i relationerna mellan olika professioner 

och yrkesgrupper, mönster som härrör ur olika arbetsorganisationer vari arbetet 

bedrivs. Dessa arbetsorganisationers karaktär formar villkoren för interprofess-

ionellt samarbete, underordning och konflikt. Denna tredje, organisatoriska 

aspekt kan vi lägga till de två grundläggande sociala och kognitiva dimension-

erna i det professionella landskapet, som vi analyserar i de föregående kapitlen. 

Därigenom får vi en tredimensionell bild av det professionella landskapet när vi 

t.ex. vill analysera dynamiken inom olika professionella fält och mellan dem, 

utifrån Abbotts begrepp om system av professioner. 
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