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Förord 

Uppsatsen är skriven av Izabelle Erixon och Magdalena Fevgidis. Arbetet kring idéer, 

faktainsamling, textformulering och bearbetning har delats upp lika mellan uppsatsförfattarna 

och ingen del går att härleda till enbart en av författarna. Vi har därför tagit lika stort ansvar 

för uppsatsen och är mycket nöjda med resultatet. 

 

Tack! 

Vi vill även passa på och tacka våra informanter på bemanningsföretaget och sjukhuset som 

har ställt upp med information som har varit mycket värdefulla i studien. Med er hjälp har vi 

fått en djupare förståelse för hur entreprenadbemanning kan påverka sjuksköterskors 

organisatoriska identifikation inom landstingets verksamhet. Detta är information som kan 

vara intressant att ta del av för företag som bedriver entreprenadbemanning inom vården. Vi 

vill även tacka vår handledare Lena Sohl för den vägledning och konstruktiva kritik som har 

hjälpt oss fram till detta resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Sammanfattning 

Sjuksköterskornas revolution är en kvalitativ studie om organisatorisk identifikation. Syftet 

med studien är att skapa djupare förståelse för hur sjuksköterskornas organisatoriska identitet 

påverkas av att arbeta genom entreprenadbemanning inom vården. Studiens frågeställningar 

handlar om hur sjuksköterskorna upplever att arbeta inom en entreprenadbemanning inom 

landstinget, hur de upplever sin organisatoriska identifikation och hur organisationernas 

arbetssätt kan påverka identifikationen. Ämnet är valt då entreprenadbemanning är ett relativt 

nytt fenomen inom vården vilket gör att det saknas kunskap kring ämnet. Studien utgår från 

en fältstudie där samtlig empiri är insamlad via semistrukturerade intervjuer med 

bemanningssjuksköterskor samt nyckelpersoner från både sjukhuset och 

bemanningsföretaget. Studiens analysverktyg består av social identitetsteori och social 

identitetsteori inom organisationer. Begrepp som används för analysen är bland andra; 

självidentitet, social kategorisering, social identifikation, social jämförelse och undergrupper. 

Studiens teoretiska bidrag pekar på att sjuksköterskorna till viss del identifierar sig med båda 

organisationerna och det tar sig uttryck i att sjuksköterskorna identifierar sig med sjukhuset 

då det är deras fysiska arbetsplats och med bemanningsföretaget för att det är deras 

arbetsgivare. Däremot sker den primära identifikationen snarare till den egna in-gruppen, 

vilket bara består av sjuksköterskor från bemanningsföretaget. Den starka gemenskap 

sjuksköterskorna beskriver består av välvilja och en stark teamkänsla. 

  

Nyckelord: Organisatorisk identifikation, Teamkänsla, Gemenskap, SIT-teori, 

Vårdbemanning, Organisationer, Konsult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Abstract  

The nurse revolution is a qualitative study on organizational identification. The aim of the 

study is to create a deeper understanding of how the organizational identity of the nurses is 

influenced by working through guarantee staffing in the healthcare system. The main issues 

in the study treat the question of how nurses experience working within a contractor’s 

staffing in the county council, how they experience their organizational identification and 

how the organization’s working methods can affect their identification. The subject has been 

chosen because guarantee staffing is a relatively new phenomenon in healthcare, which 

means that there is almost no sociological knowledge about the subject. All of the empirical 

material has been gathered through semi structured interviews with nurses and keypersons 

within the hospital and the staffing company. The theoretical framework is both social 

identity theory and social identity theory within organizations. Concepts used as analysis 

tools include; self-identity, social categorization, social identification, social comparison and 

under groups. The study’s theoretical contribution points to the fact that the nurses to some 

extent identify with both organizations which is expressed in different ways. They identify 

with the hospital because it is their workplace but they also identify themselves with the 

staffing company because they are their employer. However, the primary identification 

occurs within the own in-group, consisting only of nurses from the staffing company. The 

nurses describe their community through benevolence and a strong feeling of Team spirit. 

 

Keywords: Organizational identification, Team spirit, Community, Social identity theory, 

Healthcare staffing, Organization, Consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I den här studien undersöks sjuksköterskor som arbetar för bemanningsföretag ute på ett 

sjukhus. De arbetar på en speciell sjukhusavdelning och studien vill undersöka om 

sjuksköterskorna känner kring deras tillhörighet till främst sjukhuset eller 

bemanningsföretaget. Avdelningen är speciell då att alla sjuksköterskor som arbetar på 

avdelningen är där för att jobba åt samma bemanningsföretag. Studien undersöker också hur 

de två organisationerna, sjukhusets och bemanningföretagets arbetssätt kan påverka vilken 

organisation sjuksköterskorna känner att de tillhör. Materialet har samlats in genom intervjuer 

med både sjuksköterskor och personer med en viktig roll inom de två organisationerna. I 

studien används teorier om hur social identitet skapas och hur den sociala identiteten kan se 

ut i organisationer för att analysera det insamlade materialet. Studien visar att 

sjuksköterskorna känner att de tillhör både sjukhuset och bemanningsföretaget. Dock är det 

inte dessa två tillhörigheter som har störst inverkan på sjuksköterskorna, utan studien visar 

istället att sjuksköterskorna på avdelningen skapat en egen “tredje” organisation och att de 

känner starkast tillhörighet till den.  
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1. Introduktion 
Sedan 1993 är det enligt brottsbalken (SFS 1993:440) lagligt för företag att bedriva privat 

arbetsförmedling, vilket har skapat den snabbast växande branschen i Sverige. Inom vården 

är inhyrd personal nödvändigt för att människor ska få den vård de behöver enligt 

branschorganisationen Bemanningsföretagen (Bemanningsföretagen u.å). Bemanning kan 

dock innebära högre kostnader för landstingen än om detta alternativ inte hade funnits 

(Drysén & Grill Pettersson 2016). Detta har skapat stora diskussioner i samhället och det 

växer nu fram ett motstånd mot vårdbemanning  (SKL 2017). Det finns delade meningar om 

vården kan anses vara trygg för alla trots användandet av bemanningspersonal och på vilket 

sätt denna typ av bemanning ska användas (Micko, Knape & Lilja 2017).  

 

Trots detta omsätter bemanningsföretagen inom vården idag 2,3 miljarder kronor per år, 

vilket är en fördubbling under de fem senaste åren (Wahlfeldt 2017). Detta indikerar att 

bemanningsföretagen som erbjuder vårdpersonal har stort inflytande på arbetsmarknaden. 

Den höga omsättningen kan indikera att många sjuksköterskor trots denna osäkra 

anställningsform väljer att lämna kommuner och landsting för att arbeta på detta sätt. Detta 

innebär att det finns många sjuksköterskor i tillfälliga anställningar vilket skapar en öppning 

för alternativa relationer mellan individ och organisation inom vårdsektorn. Intressanta 

aspekter av detta är hur sjuksköterskorna ser på sig själva och på organisationerna samt hur 

individen kategoriserar sig och söker tillhörighet till olika grupper. Vilka faktorer är 

egentligen kärnan i identitetsskapandet och var känner de sig hemma? Processen påverkas av 

de olika konstellationer vi tillhör på arbetsplatsen och i privatlivet.  

 

Trots att det i dagsläget går att se ett motstånd mot bemanning inom vården, är det tydligt att 

vårdbemanningsföretagen under lång tid har haft en betydande ställning på arbetsmarknaden. 

Vi tror därför att kommuner och landsting kommer att fortsätta använda sig av inhyrd 

personal, trots att detta går emot SKL’s tidigare uttalande i år om att vården ska bli oberoende 

av bemanning. Därför är det av intresse att skapa en djupare förståelse för 

bemanningssjuksköterskors arbetssituation. Bemanningsföretag skriver idag avtal med 

sjukhusavdelningar där de garanterar större volymer sjuksköterskor under en  period. Detta 

blir i sig ett intressant fenomen i relation till hur det diskuteras om vårdbemanning generellt i 

samhället. Denna form av garantibemanning skapar en situation där sjuksköterskor från 

bemanningsföretag får allt fler kollegor med sig ut på arbetsplatserna hos vårdgivaren. Detta 
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skulle kunna innebära fördelar i form av tryggheten i kollegor samtidigt som det kan finnas 

nackdelar av att en osäker anställning kvarstår. Av den anledningen vill vi undersöka 

fenomenet ytterligare för att se hur arbetssituationen ser ut för sjuksköterskorna, när de nu har 

kollegor från samma bemanningsföretag. 

 

1.1 Begreppsdefenitioner 

Begreppen nedan kommer definieras för att underlätta för läsaren att förstå hur de kommer att 

användas i studien.  

 

Bemanningsföretag 

I denna uppsats innebär begreppet bemanningsföretag ett företag vilket arbetar med att hyra 

ut sjuksköterskor åt en extern privat/offentlig aktör.  

 

Bemanningssjuksköterska 

I denna studie innebär begreppet bemanningssjuksköterska en sjuksköterska vilket arbetar på 

ett bemanningsföretag i olika uppdragsperioder. Sjuksköterskorna är anställda av företaget 

endast under tiden de har ett uppdrag, de är inte på något sätt garanterade arbeta utöver dessa 

uppdrag. Fortsättningsvis i studien kommer dessa att benämnas endast vid “sjuksköterskor”. 

 

Enreprenadbemanning 

I denna uppsats innebär entreprenadbemanning att det finns ett avtal mellan sjukhus och 

bemanningsföretag. Avtalet innebär att bemanningsföretaget garanterar att leverera personal 

till ett visst antal pass i schemat under en period. Lyckas inte bemanningsföretaget med detta 

behöver de betala vite till sjukhuset. I detta fall innebär det även att alla sjuksköterskor på en 

specifik avdelning levereras av ett och samma bemanningsföretag.  

 

Organisatoriskt identitetsskapande 

He and Brown menar att organisationell identifikation är kopplat till vilken utsträckning en 

individ känner att dess identitet definieras i relation till dess organisatoriska medlemskap (He 

& Brown 2013:12) I denna uppsats innebär begreppet organisatoriskt identitetsskapande i 

huruvida sjuksköterskorna känner tillhörighet till bemanningsföretaget eller 

sjukhusavdelningen samt vilka faktorer som leder till känslan av tillhörighet. 
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1.2 Bakgrund 

Studien kommer att genomföras på ett sjukhus vilket drivs av SKL. Sjukhuset i stort är 

välbesökt men vill inte förekomma med namn i denna studie. Studien kommer att genomföras 

på en sluten vårdavdelning och där alla fyra intervjuade sjuksköterskor kommer från samma 

bemanningsföretag och har arbetat med bemanningsföretaget i olika utsträckning. 

Bemanningsföretaget är relativt ungt och har i dagsläget en liten personalstyrka. De båda 

nyckelpersonerna har valts för att de arbetar nära sjuksköterskorna. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Studiens syfte är att skapa djupare förståelse för hur sjuksköterskornas organisatoriska 

identitet påverkas av att arbeta genom entreprenadbemanning inom vården. Detta på en 

avdelning där alla sjuksköterskor kommer från samma bemanningsföretag. Studien ämnar att 

undersöka ett relativt nytt fenomen och dess effekt på sjuksköterskors organisatoriska 

identifikation, inom ett redan beforskat område. Det finns en intressant aspekt i detta då 

sjuksköterskorna har de sociala fördelarna av att ha kollegor från samma bemanningsföretag 

vilket andra bemanningssjuksköterskor saknar, samtidigt som de fortfarande befinner sig 

“utanför” sjukhuset i relation till de offentligt anställda sjuksköterskorna. För att undersöka 

detta har vi ett intresse av att se hur organisationernas arbetssätt påverkar sjuksköterskornas 

organisatoriska identitetsskapande. För att undersöka detta intervjuas även nyckelpersoner 

från de olika organisationerna. Följande frågeställningar ställs i studien: 

 

• Hur upplever sjuksköterskorna sin organisatoriska identifikation i en entreprenad 

inom landsting? 

• Hur påverkar organisationernas arbetssätt inom en entreprenad sjuksköterskornas 

organisatoriska identifikation? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien har utförts på en specifik avdelning på ett SKL-drivet sjukhus vilket skapar en 

avgränsning från den privata sektorn. Där studeras endast yrkesgruppen sjuksköterskor. 

Studien kommer inte att ta hänsyn till sjuksköterskornas kön. Detta beror på att vi inte finner 

av intresse att se hur frågeställningen skiljer sig mellan män och kvinnor samt hur deras 

könsroll påverkas. Här ligger snarare fokus på rollen som bemanningssjuksköterska. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 innehåller tidigare forskning kring engagemang, identifikation och motivation. 

Detta följs av kapitel 3 där teori som används som analysverktyg av det empiriska materialet 

presenteras. SIT-teori kommer först att presenteras generellt för att sedan kopplas till 

organisationen. Kapitel 4 innehåller en utförlig beskrivning kring metoden av studien. Detta 

innefattar hur kontakten med fältet etablerades, insamlandet av empirisk material, 

metodologiska problem, etiska överväganden samt kodning och analysförfarande.  

Kapitel 5 innehåller en kombination av resultat och analys. Resultatet presenteras och flätas 

samman med analyser genom hela kapitlet. Detta kommer att presenteras efter följande 

teman: ett tillhörighet till fler organisationer, gemenskap, valfrihet och inflytande. Kapitel 6 

innehåller en diskussion kring studiens resultat utefter frågeställningar och syfte. Resultatet 

kommer även diskuteras i en mer övergripande kontext och ge förslag på framtida forskning 

inom området. 

 

2. Tidigare forskning 
Inledningsvis presenteras tidigare forskning kring engagemang och identifikation i 

organisation samt efterföljs av tidigare forskning kring motivation. Samtliga inslag i detta 

avsnitt är relevanta för att förstå vilka mekanismer individers identitetsskapande påverkas av. 

Kapitlet är strukturerat efter följande teman: engagemang, identifikation och motivation. 

 

2.1 Engagemang 

Cooper-Hakim och Viswesvaran har tidigare undersökt engagemang i arbetet, genom att göra 

en metaanalys på vetenskapliga artiklar där ämnet behandlades. Studien omfattade nästan 

1000 artiklar och de kommer fram till att det finns olika former av engagemang. Här 

använder de sig därför av begreppet multipelt engagemang vilket innebär att anställda kan 

vara engagerade både till organisationen, till yrket, arbetsgruppen samt till det eventuella 

fackförbundet samtidigt. Detta då dessa engagemang kan överlappa varandra (Cooper-Hakim 

& Viswesvaran 2005).  

  

Likt Cooper-Hakim och Viswesvaran har Allen och Meyers genomfört en studie där man tog 

fram en gemensam modell för begreppet engagemang, eftersom de ansåg att forskningen 

kring engagemang var utbrett. Modellen baseras på gemensamma drag i en stor del av 

forskningen kring begreppet. De presenterar till skillnad från Cooper- Hakim och 
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Viswesvaran ett resultat där engagemang på ett psykologiskt plan består av flera delar; vilja, 

behov och skyldighet. Viljan i engagemang handlar om att arbetstagare vill tillhöra en 

organisation vilket driver fram engagemanget. Behovet i engagemang innebär att arbetstagare 

tillhör organisationer för att de har behov av att tjäna pengar. Skyldigheten i engagemang 

innebär att engagemanget till en viss del drivs av att individer upplever sig stå i 

tacksamhetsskuld till organisationen. Sannolikheten att arbetstagare skulle sluta inom en 

organisation minskade om engagemanget i dessa tre delar ökade (Allen & Meyer 1991). 

Allen och Meyer har sedan gjort en utveckling av denna studie för att se hur denna teori om 

engagemang varit användbar i annan forskning de tar upp. De analyserar forskning där dessa 

tre delar (vilja, behov och skyldighet) har använts för att kunna mäta validiteten i hur 

begreppen är konstruerade. De kommer slutligen fram till att det finns grund för hur de tre 

delarna är konstruerade och att de därför med fördel kan användas i forskning där 

engagemang till organisationer undersöks (Allen & Meyer 1996).  

  

Gallagher och McLean Parks studie undersöker till skillnad från ovanstående forskare olika 

typer av engagemang arbetstagare kan ha till arbete för att sedan kunna mäta till vilken grad 

dessa typer av engagemang är relevanta för behovsanställda. De undersöker även om dessa 

former av engagemang skiljer sig mellan olika behovsanställda beroende på hur deras 

individuella villkor ser ut för anställningen. Engagemang undersöks i olika former: 

organizational commitment (organisation), job commitment (arbetsuppgift), occupational 

commitment (mål och värderingar) och employment commitment (arbetsmoral). Studien 

analyserar dessa olika typer av engagemang i kombination med olika typer av arbete, där 

främst en av dessa blir intressant för denna studie. Detta är den typ av arbete de kallar för 

“tillfällig hjälp service, THS”. THS omfattar den yrkesgrupp där arbetstagare anställs för att 

hjälpa till med étt specifikt uppdrag. Arbetstagaren är då anställd via ett bemanningsföretag 

och arbetar ute hos en extern aktör, där bemanningssjuksköterskor är ett exempel på detta. De 

beskriver hur arbetaren här har en “triangulär” relation mellan arbetsplatsen, företaget de är 

anställda av och sig själva. De menar även att identitetsprocessen för THS anställda bryts, då 

de hoppar mellan olika anställningar hela tiden och inte hinner bygga upp några stadiga 

relationer (Gallagher & McLean Parks 2001).  

  

Gautam med flera diskuterar att det finns en skillnad mellan organisatorisk identitet och 

organisatoriskt engagemang. Trots att det finns ett starkt samband och vag skiljelinje mellan 

dessa faktorer har organisatorisk identitet mer att göra med sammanslagningen mellan 
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arbetstagarens jag och organisationens jag att göra. Organisatoriskt engagemang handlar då 

mer om attityder där anställda knyts samman till organisationen (Gautam, Dick & Wagner 

2004). Engagemang är inom forskning av identifikation ett vanligt förekommande begrepp 

där innebörden oftast kan variera. Engagemang kan mätas på olika sätt, överlappas inom 

olika områden och uppfattningen av begreppet kan variera stort från person till person. 

Engagemang är också snarlikt identifikation och därför är det av vikt att förstå skillnaderna 

på dessa innan identifikation presenteras nedan.  

 

2.2 Identifikation 

Att vara engagerad inom en organisation kan även skapa identifikation hos arbetstagarna. 

Rousseaus ställer sig frågan varför samtida arbetstagare väljer att identifiera sig med 

organisationer trots stora förändringar och osäkerhet i arbetslivet. Han menar att 

identifikationen hos en individ är när denne anser sig tillhöra en större kontext av bland annat 

en grupp eller ett företag. Denna tillhörighet och identifikation är nödvändig för att vi 

människor ska kunna förstå och sortera information om vår verklighet. Rousseau menar att 

tillhörigheten till en organisation kan bidra till ökade prestationer, bidra till arbetstagarnas 

välmående och en ökad enighet mellan organisationen och arbetstagarna. Människor vill vara 

del av ett större sammanhang även inom arbetslivet (Rousseau 1998). Millward och Postmes 

har genomfört en liknande studie där de precis som Rousseau har försökt mäta effekterna av 

identifikation. Millwars och Postmes undersökte vilka positiva effekter en stark 

organisatorisk identitet kan ha på ett företag i Storbritannien. Resultatet av studien visade att 

en organisatorisk identitet bidrar till ett ökat engagemang och viljan att göra det lilla extra. 

Dessa beteenden hos arbetstagaren resulterade enligt författarna i en ökad omsättning och 

vinst inom organisationen (Millward & Postmes 2010).   

 

Dutton, Dukerich och Harquail har till skillnad från ovanstående forskare försökt undersöka 

hur bilden av organisationen påverkar identifikationen snarare än vilja effekter 

identifikationen har. Dutton et al studerade vad arbetstagarnas upplevelse av sin organisation 

vad organisationen stod för. Sedan jämförde de den bilden med deras upplevelse av vad andra 

utanför organisationen anser att organisationen står för. Deras resultat visar att arbetstagare 

som starkt identifierar sig med organisationen har förmågan att agera på ett vis där hela 

organisationen gynnas snarare än bara en själv. En stark identifikation med organisationen 
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skapade också en större övertygelse över att ens egna “överlevnad” i större utsträckning beror 

på organisationens “överlevnad” (Dutton, Dukerich & Harquail 1994).  

 

Till skillnad från ovanstående studerar Alfonsson identifikation i relation till olika 

anställningsformer vilket ovanstående forskning inte riktigt berör på samma sätt. Alfonsson 

har undersökt hur behovsanställdas anställningsform påverkar deras relation med 

tillsvidareanställda och hur den relationen påverkar behovsanställdas arbetssituation. 

Eftersom arbetsgivare efterfrågar flexibilitet i högre utsträckning än tidigare används olika 

visstidsanställningar mer flitigt idag. Alfonsson beskriver i sin artikel även att 

behovsanställda har enligt tidigare forskning lägre grad av stöd från chefen, mindre chanser 

till utvecklande utbildningar och autonomi. I och med de anställdas varierande 

anställningsformer får de problem att identifiera sig med varandra och det bidrar till att det 

skapas distans och hierarki mellan grupperna, där tillsvidareanställda anses högre upp i 

hierarkin. För att hantera detta använder sig behovsanställda av olika strategier, exempel 

genom social- och arbetsmässig ansträngning, där arbetstagare försöker minska distansen 

mellan de och andra genom att försöka vara omtyckt och arbeta hårdare (Alfonsson 2015).  

 

2.3 Motivation 

Tan och Tan har genomfört en kvalitativ studie i Singapore, där de undersöker drivkraften 

hos “tillfälligt anställda” att arbeta på det sätt de gör. De beskriver hur visstidsanställningar 

har blivit en av de viktigaste trenderna på arbetsmarknaden idag. Tan och Tan’s studie visar 

en mängd drivande faktorer för tillfällig personal. De kunde se att arbetstagare arbetade på 

detta sätt då de ville utveckla sig själva, vilket innebar att de generellt var mer nöjda med sitt 

arbete och sin omgivning. En möjlig förklaring till detta var enligt forskarna att många av 

deltagarna var yngre och därför inte hade tidigare arbetslivserfarenhet. Studien visade även 

på att ofrivilligt tillfälliga anställda hade positivt samband med prestation, vilket innebar att 

dessa presterade mer. Sambandet var dock inte lika starkt för tillfälliga arbetare där de 

“frivilligt” arbetade på det här sättet då de uppskattade detta arbetssätt (Tan & Tan 2002). 

  

Resultat som liknar det ovan går att se i Bellaagh och Isaksson studie “Uthyrd men fast 

anställd” som publicerats via arbetslivsinstitutet. De diskuterar hur det går att se en tydlig 

skillnad i grundinställningen till arbete inom bemanning beroende på om arbetstagaren sökt 

sig dit frivilligt eller ofrivilligt. Även här kallas de anställda “frivilliga” och “ofrivilliga”. 



8	
	

“Frivilliga” tycks lägga en större vikt vid andra aspekter i livet, exempelvis familjeliv vilket 

gör att de ser en bättre lösning till att arbeta med bemanning och styra sin egen tid till större 

grad. De “ofrivilliga” däremot värdesatte istället traditionella trygghetsfaktorer, exempelvis 

ekonomi och karriärmöjligheter. Detta visar till skillnad från Tan och Tan en bredare nyans i 

inställningen till arbete inom bemanning, vilket möjligtvis kan bero på att Bellaagh och 

Isakssons åldersspann också var bredare (Bellaagh & Isaksson 1999). 

 

Enligt Jacobsson styr organisationer sina anställdas beteende till en viss del genom 

ekonomisk uppmuntran i form av lön. Jacobsson använder sig av Jegers et al teori om 

generell ersättning och dess tre grundläggande incitament; aktivitetsgrad, tidsperspektiv och 

objekt. Aktivitetsgrad handlar om ersättningen är bestämd på förhand eller i efterhand, 

exempelvis genom månadslön eller timlön. Tidsperspektiv handlar om ersättningen sker 

prospektivt eller retroaktivt. Prospektivt betalas ersättningen ut på förhand och retroaktivt 

betalas det ut i efterhand. Aktivitetsformer och tidsperspektivet samspelar och motiverar 

arbetstagare i olika grad. Exempelvis skapar en rörlig lön där ersättningen betalas ut i 

efterhand en ökad produktivitet hos arbetstagaren. Sista incitamentet objekt handlar om i 

vilken form lönen faktiskt ersätts i, beroende på vad arbetstagaren har presterat, det uppnådda 

resultatet, vilken förmåga individen har att utföra sinaarbetsuppgifterna samt när och hur 

ersättningen betalas ut (Jegers et al 2002). Resultatet pekar mot att prestationer och 

drivkraften hos arbetstagaren beror på i vilken form denne kompenseras med ekonomisk 

ersättning (Jacobsson 2007).  

 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Studierna ovan har alla valts ut då att de rör ämnen angränsande till denna uppsats. Tidigare 

forskning kring engagemang, identifikation och motivation är viktiga att förstå då dessa 

faktorer enligt oss kan påverka den organisatoriska identifikationen. Bland annat kan 

engagemang enligt tidigare forskning kan se ut på olika sätt, identifikationen kan skapa olika 

grad av tillhörighet och motivation kan baseras på både ekonomiska och icke ekonomiska 

drivkrafter. När det gäller identifikation har dock tidigare forskning mer förklarat vad den 

organisatoriska identifikationen får för effekter. I denna studie har vi istället tolkat hur 

individerna faktiskt identifierar sig med de olika organisationerna. Tidigare forskning som 

har presenterats ovan har samtliga utgått från bemanning generellt och inte berört 

entreprenadbemanning i synnerlighet.  
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3. Teori  
Teoriavsnittet kommer att inledas med en kort beskrivning av skillnaden mellan 

identitetsteori och social identitetsteori då dessa teorier är snarlika varandra. Det kan finnas 

en poäng att göra detta då det skapar en bättre förståelse för varför social identitetsteori 

används för att analysera empirin. Efter det följer en presentation av Henri Tajfels sociala 

identitetsteori (SIT) tillsammans med John Turners utveckling av den sociala 

kategoriseringsteorin. Detta kommer att kombineras med nyare och vidareutvecklade 

forskningar inom teorin och frångå den teori som först presenterades på 70-talet. Efter detta 

följer teorier där SIT-teori har placerats i en organisationell kontext. 

 

3.1 Identitetsteori eller social identitetsteori? 

Identitetsteori är en teori som utgår från dess sociologiska rötter och används för att 

undersöka mer bestående identiteter och mellanmänsklig interaktion. Den bestående 

identiteten internaliseras här genom att individer tillskriver sig roller för att vara del av en 

social kategori, exempelvis mamma, brandman, bloddonator med flera. Genom att 

kategorisera sig som exempelvis mamma, hanterar individen den rollen i relation till pappor, 

vilket skapar en mellanmänsklig interaktion och funktion. SIT-teorin har snarare mer 

socialpsykologiska rötter och utgår även den teorin från relationen mellan social struktur och 

individ. Här internaliseras identiteten dock genom social identifikation och processen av jag-

kategorisering. Teorin används mer effektivt för att undersöka ingruppers dimensioner och 

relationer samt grupprocesser. (Hogg, Terry & White 1995). Eftersom denna studie har för 

avsikt att förstå hur sjuksköterskor internaliserar och skapar en gruppidentitet, snarare än att 

undersöka rollen av att vara sjuksköterska, är därför SIT-teorin ett bättre analysverktyg för att 

förstå dessa processer.      

 

3.2 Social identitetsteori 

Henri Tajfel utvecklade tillsammans med John Turner grunderna för SIT-teorin. Teorin 

grundar sig i att individer definierar sin identitet med grund i olika sociala grupper och 

genom denna form av identifikation skyddas individens självidentitet. SIT-teorin har byggts 

upp i flera steg där den nära besläktade sociala kategorisationsteorin är en del i den 

uppbyggnaden (Haslam, Patlow och Ellemers 2014:6). Tajfel talar om grupper av människor 

som delar social identitet med varandra och menar att dessa tävlar mot andra grupper för att 

behålla positiva distinktioner (Hogg, Abrams, Otten & Hinkle 2004:248).  
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3.2.1 Social kategorisering  

Social kategorisering är en del i SIT-teorin som är användbar för studien när det gäller att 

undersöka sjuksköterskornas olika grupperingar. Den sociala kategoriseringen innebär att det 

finns en tendens för individer att uppfatta sig själva och andra i deras omgivning till del av en 

grupp istället för enskilda individer. Det finns även en skillnad mellan en individs “ingrupp” 

och en individs “utgrupp” och denna byggs enligt teorin upp på detta sätt. För att kunna skapa 

sig en viss gruppidentitet krävs denna typ av kategorisering för att individen ska kunna skilja 

på vilken grupp den tillhör (Haslam, Patlow & Ellemers 2014:6). På detta sätt sker ett 

avståndstagande från den egna personligheten och individen integreras med gruppen vilket 

även kallas depersonalisering (Hogg & Terry 2000:122). Tajfel talar även om prototyper 

vilket kan förklaras som innehållet i en viss social kategori. Prototyper beskriver de 

karaktäristiska dragen inom en social kategori (Nilsson 2015:224). När individen anpassar sig 

till “ingruppens” prototyp internaliserar den ett normativt beteende, gemensamma normer och 

kollektivt beteende (Hogg & Terry 2000:122).  

 

3.2.2 Social jämförelse  

För att förstå sjuksköterskornas grupperingar anser vi att social jämförelse kan vara 

användbart begrepp. Detta hjälper oss att se hur grupperna står i relation till varandra. Social 

jämförelse innebär tendensen att bedöma värdet i en viss grupp för att sedan kunna jämföra 

grupper med varandra, som befinner sig i relation till varandra (Haslam, Patlow & Ellemers 

2014:6). Enligt Tajfel ser vi gärna oss själva på ett positivt sätt snarare än en negativt. Detta 

leder till att vi ägnar tid åt att försöka tillskriva oss själva en positiv social identitet, vilket 

innebär att försöka se hur vi kan skilja den egna “ingruppen” från andra grupper i en positiv 

bemärkelse. Detta kallar Tajfel för att skapa en form av positiv distinktion. Detta vill görs 

genom att individen försöker jämföra sin egna”ingrupp” med andra grupper på ett eller annat 

sätt, vilket kallas social jämförelse (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2000:155). Tajfel 

menar att positiva och negativa bedömningar av andra sociala grupper delvis grundar sig i en 

längre historisk process (Nilsson 2015:224). Enligt Leach et al skapas en enhetlig social 

gemenskap via homogenitet. Detta skapar även en distinktion mellan grupperna för behålla 

en positiv bild av sin egna ingrupp. Leach et al tar även upp begreppen tillfredsställelse och 

solidaritet. Det förstnämnda handlar hur medlemmarna upplever sitt medlemskap, vilket kan 

påverka hur medlemmarna identifierar sig. Tillfredsställda medlemmarna undviker att ta till 

sig negativa bilder av deras egna grupp för att behålla en positiv bild av gruppen. Genom 
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tillfredsställelse skapas sedan solidaritet, ett band mellan medlemmarna i gruppen vilket 

också gör att medlemmarna vill vara med och bidra till gruppens bästa (Leach et al 2008). 

3.2.3 Social identifikation  

För att kunna se hur gruppdynamiken kan påverka sjuksköterskornas identifikation till 

organisationerna kan social identifikation vara ett användbart begrepp. Social identifikation 

innebär uppfattningen av att en individ inte relaterar till olika sociala situationer i form av en 

utomstående observatör. Teorin menar att individens identitet påverkas av dess uppfattning 

och reaktion i de olika sociala kontexterna (Haslam, Patlow & Ellemers 2014:6). I detta fall 

är det även viktigt att ta hänsyn till att identitet och identifikation i detta fall inte är samma 

sak. Den sociala identiteten är kopplad till vad en individ kan om sin “ingrupp” medan den 

social identifikationen snarare är hur stark kopplingen är mellan individen och “ingruppen” är 

i praktiken (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2000:155).  

 

Tajfel menade att social kategorisering, social jämförelse och social identifikation samspelar 

för att möjliggöra att individer främst definierar sig själva och andra i grupper som 

interagerar med varandra istället för att alla ska ses som individer. Detta innebär att individer 

istället skulle känna tillhörighet till i en grupp i första hand och i och med detta interagera 

med andra grupper utifrån dess gruppmedlemskap (Haslam, Patlow & Ellemers 2014:7).  

Den sista komponenten i Leach et al modell om identifikation till ingruppen är central 

betydelse där samtliga medlemmar är medvetna om vad de anser viktigt för gruppen. Om 

detta är känt för gruppen är det också lättare för medlemmarna att känna igen yttre hot mot 

ingruppen (Leach et al 2008).   

  

SIT-teorin har bidragit till en insikt i hur gruppkonflikt, diskriminering och fördomar är 

kopplade till kategorisering och en vilja att stärka sin egen självidentitet hos individen. Dock 

menar vissa kritiker att teorin övergick från att behandla hur vi kan bli bättre på att hantera 

konflikter samt hur de uppstår, till att istället förklara hur vi identifierar oss med grupper. 

Detta resulterade enligt kritikerna i att den konfliktbaserade delen av SIT-teorin blev mindre 

viktig för identitets litteraturen. Skapandet av individers identitet blev senare en allt viktigare 

del i SIT-teorin då kritiker menar att teorin i mindre utsträckning är en förklaringsmodell för 

konflikter inom psykologin (Islam 2015:1782).  
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3.3 SIT-teroin i organisationer 

För att kunna analysera sjuksköterskornas känsla av identifikation till de olika 

organisationerna analyseras detta även från en organisatorisk SIT-teori. Nedanstående teorier 

utgår från identitetsskapande i en organisatorisk miljö skiljer sig från SIT-teorin generellt. 

 

3.3.1 Undergrupper enligt en organisatorisk SIT-teori 

Då SIT-teorin kan användas för att beskriva grupperingar generellt, förklarar begreppet 

undergrupper på ett kompletterande sätt hur grupperingar kan te sig i en organisatorisk miljö. 

Hogg och Terry diskuterar SIT-teorin i en kontext där teorin kan appliceras på en 

organisation. De menar att nästan alla grupper tenderar att organisera sig i undergrupper. En 

organisation kan innehålla flera undergrupper vilket i sin tur kan tillhöra olika överordnade 

grupper inom en och samma organisation. Dessa undergrupper har en tendens att göra 

motstånd om det uppstår ett tryck utifrån att dessa ska assimileras antingen organisationen i 

helhet eller med en annan överordnad grupp. 

 

Detta beror enligt Hogg och Terry på att individerna i de underordnade grupperna hittar sin 

sociala identitet i en grupp, och därför ser ett försök till assimilering som ett potentiellt 

identitetshot. Individer försöker att hitta en balans mellan att känna sig inkluderade och att 

känna sig unika vilket gör att en individ inom en mycket stor organisation försöker att 

identifiera sig med någon form av undergrupp inom organisationen. För att kunna behålla en 

fungerande och samarbetsvillig organisation är det därför eftersträvansvärt att försöka få 

individen att känna ett lika starkt band till den överordnade- och underordnade gruppen 

(Hogg & Terry 2000:131). 

 

3.3.2 Organisationell identifikation  

He och Brown beskriver att det finns en generell uppfattning att organisationell identifikation 

teoretiskt sätt kan förklaras genom social identitetsteori. Detta hjälper oss att förstå SIT-teorin 

inom en organisation. He och Brown menar att organisationen kan fungera som en “tyst” 

social kategori som individen sedan kan skapa en identifikation till. Detta sker i regel när en 

individ känner att det uppstår en form av enlighet med organisationen och att individen då 

kan känna tillhörighet till den. Detta innebär att organisationell identifikation är kopplat till 

vilken utsträckning en individ känner att dess identitet definieras i relation till dess 
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organisatoriska medlemskap (He & Brown 2013:12). 

  

He och Brown beskriver sedan att organisationell identifikation har ett positivt samband med 

hur individens kreativitet på arbetsplatsen påverkas. He och Brown nämner ny forskning där 

denna teori styrks och de visar på att det finns en benägenhet att ägna en högre grad av 

kreativitet och visa ett större engagemang till organisationen. Detta då det skapar ett speciellt 

intresse för individen som kan kopplas till organisationen (He & Brown 2013:13). De menar 

även att det finns en relation mellan organisationell identifikation och hur organisationens 

identitet framställs. Detta kopplas till olika faktorer där ledarskap och socialt utbyte kan ha en 

inverkan. Det främsta argumentet för denna teori är att individer tenderar att identifiera sig 

med en organisation där individens självbild förstärks positivt (He & Brown 2013:14). De 

menar även att det finns en koppling mellan hur stark organisationell identifikation en individ 

känner och hur rättvist individen upplever att den blir behandlad. Rättvist behandlade 

arbetstagare tenderar att bete sig på ett sätt som gagnar organisationen positivt. Enligt denna 

teori finns även ett positivt samband mellan organisationell identifikation och uppbyggnaden 

av meningsfulla relationer mellan ledaren och den anställde i organisationen (He & Brown 

2013:16). 

 

3.4 Teoriernas relevans 

Vi har tänkt att använda dessa begrepp inom SIT-teorin generell och inom organisationer för 

att analysera sjuksköterskornas organisatoriska identifikation. Organisatorisk identifikation 

kan förstås genom exempel från empirin där sjuksköterskorna ger exempel på hur de 

kategoriserar sig själva och hur självidentiteten ger sig uttryck. Det går även att förstå genom 

att se hur de skapar undergrupper och hur de uppfattar sitt medlemskap. Hur sjuksköterskan 

identifierar sig med organisationerna kan också förstås genom att undersöka hur intresserade 

de är, hur de upplever organisationerna och ledarskapet.  

 

4. Metod 
I detta avsnitt redogörs för hur urvalet har skett, hur material har samlats in och hur det har 

analyserats. Avslutningsvis kommer även forskningsetiska antaganden och tillförlitlighet att 

beröras.  
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4.1 Forskningsdesign 

Studien utgår från ett explorativt angreppssätt genom att intervjua både de anställda 

sjuksköterskorna och nyckelpersoner inom de två olika organisationerna för att på detta vis 

förstå hur entreprenadbemanning kan påverka sjuksköterskornas identifikation till 

organisationerna. Kvalitativ metod är lämpligast med tanke på studiens syfte att skapa en 

djupare förståelse för hur sjuksköterskorna upplever sin organisatoriska identitet (Bryman 

2011:229-230). Syftet med att göra en fallstudie är att identifiera det unika fallets utmärkande 

drag då det kan finnas relativt lite tidigare forskning kring fallet (Bryman 2011:77). För att 

undersöka ett fenomen genom fallstudie menar Berg och Lune att analysenheten 

kan  avgränsa till en specifik avdelning. Genom att koncentrera sig på en aspekt, i detta fall 

organisatorisk identifikation, inhämtas information på flera sätt för att förstå individen i 

sammanhang av grupper och organisationer. Detta skapar en mer holistisk bild av 

entreprenad inom vården som fall (Berg & Lune 2014:170-172). Bryman diskuterar att det 

finns en risk att platsen för fallet blir en kuliss snarare än en del av problemet och menar att 

fallet i sig ska vara relevant för studien i en fallstudie (Bryman, 2011:74). Att 

sjuksköterskorna i detta fall arbetar på en avdelning där alla andra sjuksköterskor arbetar för 

samma externa aktör kan ha en betydande roll för hur deras organisatoriska identitet 

påverkas. 

 

Empirin har samlats in med hjälp av intervjuer med sjuksköterskor för att undersöka hur de 

upplever sin organisatoriska identitet. Dessa intervjuerna har sedan kompletteras med 

intervjuer med nyckelpersoner på både bemanningsföretaget och på sjukhuset för att se hur 

organisationernas arbetssätt kan påverka sjuksköterskornas organisatoriska identitet. Samtliga 

intervjuer är av semistrukturerad karaktär bestående av förutbestämda teman med exempel på 

relevanta frågor. Genom att välja denna intervjuform finns möjligheten att följa upp 

intressanta frågor som uppkommer under intervjuerna, dock med tydliga ramar utefter 

relevans. Eftersom vi arbetar två stycken med studien är det även till fördel att ha 

semistrukturerade intervjuer för att få en kontinuitet genom intervjuerna (Bryman 2011:415). 

Att genomföra endast intervjuer kan begränsa oss i och med att observationer hade kunnat 

visa oss något om hur stämningen såg ut mellan de anställda på avdelningen. De är möjligt att 

det kan finnas en diskrepans mellan det informanterna säger i intervjuerna och i hur de 

agerar, vilket hade varit lättare att se med hjälp av observationer också. Det är även möjligt 

att de semistrukturerade intervjuerna kan ha begränsat oss då informanterna inte kan vara lika 

fria under intervjuerna. Det är möjligt att vi hade kunnat frångå intervjufrågorna på ett annat 
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sätt och istället följa upp intressanta spår. Dock är det enklare att vara konsekvent i 

intervjuerna om det finns några teman att följa.  

 

För att besvara studiens frågeställningar utformades intervjuguiderna utefter teman kring 

informanternas bakgrund, deras nuvarande anställning, vad motiverar de av, hur de känner 

gemenskap med kollegor och organisationerna. Intervjuguiderna till nyckelpersonerna inom 

organisationerna är utformade annorlunda för att mer få fram vad de gör aktivt vilket 

påverkar hur informanterna upplevde sin organisatoriska identitet och hur det sker.  

 

4.2 Praktiskt genomförande  

Ahrne diskuterar att kvalitativa studier där organisationer berörs, kan det vara fördelaktigt 

med ett tvåstegsurval. Detta innebär att organisationen först välja ut för att sedan välja ut 

informanter. För att komma åt informanterna på fältet kan det ibland krävas att det finns en 

kontakt med någon ansvarig inom fältet (Ahrne 2015:40). Vi hade fått information kring detta 

arbetssätt på avdelningen och därefter kontaktat bemanningsföretaget för mer information. 

Efter godkännande från bemanningsföretaget om att genomföra en studie så kontaktades 

sjukhuset för att få ett godkännande även där. Efter det valdes informanter ut efter en lista på 

personal som tillhandahölls av bemanningsföretaget för att möjliggöra för ett slumpmässigt 

urval där varannan person på listan kontaktades. Urvalet av nyckelpersoner från de två 

organisationerna var inte lika stort, därför gjordes ett målinriktat urval och nyckelpersonerna 

valdes utefter vem som antogs ha mest kunskap om fallet och det dagliga arbetet på 

entreprenaden (Bryman 2011:434).  

 

Samtliga informanter informerades om studiens syfte via mail innan intervjuerna bokades in 

via telefon. Detta gjordes i egenskap av att besvara eventuella frågeställningar och etablera en 

personlig kontakt. Sjuksköterskorna fick själva bestämma plats för intervjuerna, dock utanför 

arbetstid och arbetsplatsen. Detta för att de skulle ha en möjlighet att svara på frågorna i en 

miljö de kände sig trygga. Majoriteten av intervjuerna med sjuksköterskor ägde rum på café i 

närområdet och varade mellan 45-60 minuter. Eftersom inga frågor ansågs känsliga av sin 

karaktär gjordes bedömningen att denna miljö inte vara problematisk. En av intervjuerna 

hölls i informantens hem och en via skype då detta passade informanterna bättre. 

Nyckelpersonerna inom organisationerna fick också själva bestämma plats och båda ägde 

rum på deras kontor på arbetsplatsen samt varade i ca 30 minuter. Intervjuerna spelades in på 



16	
	

band och det togs skriftliga anteckningar av intervjuaren. Enbart en av uppsatsförfattarna var 

närvarande under alla intervjuer då det gjorts en jämn fördelning av informanterna. 

Tillvägagångssättet grundar sig i att skapa en mer avslappnad stämning under själva 

intervjutillfället då två intervjupersoner skulle kunna kännas uppfattas som en mer “trängd” 

situation för informanten. Informanternas namn kommer inte att publiceras i studien och inga 

figurerade namn kommer förekomma då flera citat kan avslöja informantens identitet. 

Informanterna är i spridda åldrar och med olika lång erfarenhet inom sjuksköterskeyrket.  

 

4.3 Kodning och analys 

Syftet med kodning är att identifiera meningen i det insamlade materialet och att skapa 

struktur inför analysarbetet. Kodning och analysarbetet av empirin i denna studie har följt 

Aspers beskrivning (Aspers 2011:168-172). Analysen inleddes då genom att lyssna på 

intervjuinspelningarna och transkribera materialet tätt inpå  intervjutillfällena. Sedan lästes 

det transkriberade materialet igenom och de identifierade koderna skrevs i marginalen. Sedan 

plockades koderna ut för att struktureras i ett kodningsschema. Här kodades inte bara vad 

informanterna sa, utan även bakgrundsfaktorer och på vilket sätt informanterna framförde 

sina resonemang på. På detta vis identifierades kärnfulla teman i materialet vilket kunde 

jämföras mellan intervjuer. Aspers skriver att det är bra att koda på detta vis då detta 

separerade vems resonemang det är (ibid). Det var av vikt för oss att förstå vilka koder som 

identifierades i sjuksköterskornas och nyckelpersoneras respektive empiri. Inledningsvis 

kodades sjuksköterskornas intervjuer för att sedan låta nyckelpersonernas intervjuer kodas i 

andrahand. Detta för att det främst är sjuksköterskorna egna upplevelser har tyngst betydelse. 

Liknande koderna delades in i olika grupper för att identifiera övergripande teman. Aspers 

förklarar sedan att relevanta koder återtar för att separera ut det mest intressanta för ens studie 

(Aspers 2011:176). De slutgiltiga teman ansågs vara den huvudsakliga kärnan i empiri, där 

rubriker togs ut och användes till analysdelen. Arbetet kring kodningen skedde genom en 

induktiv ansats för att kritiskt reflektera över vad materialet handlade om (Aspers 2011;168-

172). Eftersom det inte fanns någon förbestämd teori ansågs denna kodningsprocess vara den 

mest lämpade.  

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Aspers skriver om att det är viktigt att tänka på etik genomgående under hela 

forskningsprocessen (Aspers 2011:22). Etik har därför begrundats i utformandet av 
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forskningsfråga, insamlingsmetod, analysarbetet och i avrapporteringen. Studien har tagit 

hänsyn till både individskyddskravet och forskningskravet. Det kan vara problematiskt om 

alla sjuksköterskor som arbetar heltid, ingår i studien. För att skydda informanternas identitet 

valdes färre informanter ut slumpmässigt från en personallista. Det är inte nödvändigt att 

vidare gå in på specifika uppgifter angående var sjukhuset är beläget eller vilket det 

deltagande bemanningsföretaget är då detta inte bidrar till en djupare förståelse av vår 

problemformulering och frågeställning. Detta innebär att även nyckelpersonernas identitet i 

respektive organisation inte riskerar att komma ut (Vetenskapsrådet 2002:5). Alla 

informanter har enligt informationskravet fått information i ett inledande mail om vad studien 

ämnar att undersöka och att det är helt frivilligt att delta. De har även fått information om att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien och dra tillbaka sina uttalanden samt att 

de kan välja fritt vad de vill svara på (Vetenskapsrådet 2002:7). Informanterna fick i samma 

mail information om att transkriberingar och intervjuer kommer att raderas när studien är 

färdig enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14). I samband med detta har samtliga 

informanter gett sitt samtycke att delta i studien via mail vilket är viktigt för att det visar ett 

tydligt ställningstagande om viljan att delta i studien i enlighet med samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:9).  

 

Tanken med tillvägagångssättet i vårt urval grundar sig till stor del i konfidentialitetskravet. 

En av studiens utmaningar var att hindra informanternas kollegor, sjukhuset och 

bemanningsföretaget att kunna identifiera deras identitet. Att göra informanterna anonyma 

för läsaren blir inte svårt i sig då deras identitet enkelt kan utelämnas, men då det rör sig om 

en enstaka avdelning med begränsat antal inblandade personer blir risken något förhöjd att de 

står blottade inför varandra. Därför efterfrågades en lista på sjuksköterskor från 

bemanningsföretaget där storleken innebar att det gick att utesluta att övriga anställda inom 

organisationerna kunde veta vilka informanterna är (Bryman 2011:132).  

  

Ett annat etiskt övervägande som vi behövt ta hänsyn till när det gäller konfidentialitetskravet 

är platsen för intervjutillfälle. Alla informanter har själva fått välja var de vill att intervjun ska 

hållas. De har blivit informerade om att de är lämpligt att välja en plats där de känner sig 

trygga och kan tala fritt. Nyckelpersonerna har båda valt att intervjuerna ska genomföras på 

arbetsplatsen medan sjuksköterskorna gärna vill att intervjuerna skulle genomföras på cafér. 

Detta beror dels på nyckelpersoners möjlighet att delta under arbetstid medan 

sjuksköterskorna har en mer begränsad möjlighet att göra det. 
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4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att uppnå en hög tillförlitlighet har insamlandet av information skett på ett systematiskt 

och kritiskt sätt i linje med Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet 2017:26). 

Sökord och begrepp är bland annat: bemanning, organisatoriskt medlemskap, organisatorisk 

identifikation, identifikation, arbetsmiljö, vårdbemanning, entreprenad, konsult och 

synonymer till dessa. Samtliga begrepp har sökts på i bl.a. databaserna DiVa, Google 

Scholar, SöderScholar, Sociological abstracts, Social Science Citation Index etc. Detta har 

gjort att slumpmässigt sökande av vetenskapliga artiklar har uteslutits vilket bidrar till en 

högre tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

Det är också ofrånkomligt att intervjuaren och intervjuperson påverkar varandra vid 

intervjutillfället (Aspers 2011:144-145). Vetenskapsrådet skriver om att det är viktigt att 

tänka på den etiska aspekten av tolkning av intervjumaterialet (Vetenskapsrådet 2017:26). 

Samtliga informanter fick avslutningsvis också frågan om det var något de ville tillägga. 

Detta för att korrigera eventuella felsägningar som kan ha misstolkats eller inte kom fram 

ordentligt. Under och efter intervjuerna togs även anteckningar kring hur saker uttrycktes, hur 

omgivningen var etc. Detta har möjliggjort för en högre trovärdighet och tillförlitlighet av 

studien.  

 

Vetenskapsrådet skriver också att forskare gärna överskattar betydelsen av sina resultat och 

att det kan vara viktigt att göra en felanalys för att bedöma hållbarheten i sina resultat. I 

felanalyser ska undersökarna vara tydliga, ärliga och kritiska mot sin egen studie 

(Vetenskapsrådet 2017:28). Vi är medvetna om att en kandidatuppsats inom sociologi inte 

kan uppnå den empiriska mättnad vilket efterfrågas i forskning. Dock anser vi att resultatet av 

denna studie bidrar till djupare förståelse kring bemanning och en ny insikt om 

entreprenadbemanning inom vården.  

 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel har vi för avsikt att besvara våra frågeställningar kring hur sjuksköterskorna 

upplever sin anställning inom entreprenadbemanning inom landsting, hur de upplever sitt 

organisatoriska identitetsskapande samt hur organisationernas arbetssätt påverkar deras 

organisatoriska identitetsskapande. Empirin presenteras utifrån valda teman som har 

identifierats i kodningsarbetet. Temana är tillhörighet till flera organisationer, gemenskap, 
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valfrihet och inflytande. Analysen av materialet kommer utgå från social identitetsteori och 

social identitetsteori inom organisationer.  

  

5.1 Tillhörighet till flera organisationer 

Något som går att se som ett genomgående tema i alla intervjuer är att det finns ett tydligt 

band till de två organisationer som känns självklara, vilket är bemanningsföretaget och 

sjukhuset. Detta tar sig uttryck på olika sätt. När frågan ställs om var sjuksköterskorna vänder 

sig när det uppstår problem samt vilka problem som uppstår väljer en av nyckelpersonerna att 

beskriva det enligt följande: 

 

Vi har löst mycket problem som har varit, men en sak kan vara sjuksköterskor 

som inte fungerat på avdelningen... det är nog det, om dom upplever att någon 

inte fungerar så bra. Men oftast vet avdelningschefen om det redan. 

 

Även sjuksköterskorna beskriver på olika sätt hur de vänder sig till respektive företag i olika 

situationer. När frågor om arbetsmiljö ställs blir svaren varierande, vissa problem vill de 

gärna vända sig direkt till sin avdelningschef med som exempelvis stressiga situationer 

medan andra talar om att vända sig till sitt bemanningsföretag vid exempelvis smittorisker: 

 

Till exempel om jag haft hepatit c patient och stuckit mig, då hade jag vänt mig 

till bemanningsföretaget för att fråga vad händer nu? Vem ska betala för proverna 

som ska ske var 6e månad? 

 

Nyckelpersonerna i de båda organisationerna talar med varandra flitigt vilket verkar innebära 

i princip varenda dag. De beskriver båda hur det är viktigt med en god relation mellan dem då 

de har gemensamma mål för att avdelningen ska fungera bra. Empirin ovan talar för att det 

finns flera möjliga grupper som sjuksköterskorna i studien kan identifiera sig med. Det är 

möjligt att utgå ifrån att den fysiska arbetsplatsen, alltså sjukhuset kan ses som en grupp 

medan bemanningsföretaget som är arbetsgivare kan ses som en annan. Mellan dessa två 

befinner sig individen, alltså i detta fall sjuksköterskan och samtidigt finns det en relation 

organisationerna emellan. Det finns även en tydlig uppdelning kring vilket företag som gör 

vad. En av nyckelpersonerna förklarar att det är bemanningsföretaget som är arbetsgivaren. 
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Detta bekräftas även av sjuksköterskorna och en av informanterna uttalar sig på följande sätt 

om vilket företag som har mest betydelse för denne:  

 

... Jag kan ju lägga mer relation till bemanningsföretaget för att de kan ju skicka 

mig till olika sjukhus. Om jag är beroende bara på sjukhuset så kommer jag 

ingenstans… Relationen till bemanningsföretaget är viktigare för mig då än 

sjukhuset.  

 

Det som blir tydligt i fallet av entreprenadbemanning är att det finns ett band mellan dessa. 

Det finns inget fullt ansvar för arbetsgivaren då sjuksköterskorna egentligen tyr sig till båda 

grupperna. Sjuksköterskorna kategoriserar sig som sjuksköterskor tillhörande sjukhuset och 

avdelningen genom att gå på arbetsplatsträffar och vända sig till sin avdelningschef för stöd i 

stressade situationer. För att koppla detta till SIT-teorin kan vi se hur de placerar sig själva i 

en form av prototyp för hur en sjuksköterska anställd på sjukhuset skulle agera, genom att 

exempelvis sjukanmäla sig till båda parter trots att de inte behöver det. Dock kategoriserar de 

sig som tillhörande bemanningsföretaget genom att vända sig till bemanningsföretaget i 

frågor som gäller smittorisker eller hur de önskar att deras schema ska läggas. Denna relation 

är förvisso mer naturlig än den till sjukhuset, då det är bemanningsföretaget som faktiskt är 

arbetsgivaren. Sjuksköterskorna visar även att de tillhör bemanningsföretaget genom att 

beskriva att de i slutändan är de som kan fixa jobb om de skulle sluta arbeta på nuvarande 

avdelning, och styrker  uppfattningen av sig själva som prototypen av 

bemanningssjuksköterska i det fallet.  

 

Informanterna visar inte i någon större utsträckning något intresse för bemanningsföretagets 

utveckling En av informanterna beskriver hur de ibland kan prata om bemanningsbranschens 

utveckling i stort men i övrigt är de inte särskilt delaktiga i konversationer kring hur 

bemanningsföretaget skulle kunna utvecklas. En av informanterna beskriver detta: 

 

… Vi pratar ju inte så mycket om det, alltså på jobbet så. Faktiskt. Vi pratar ju 

mest om våran avdelning ska fortsätta, hur bemanningen ska vara och det rör ju 

bemanningsföretaget… Men kanske inte så mycket om själva 

bemanningsföretaget. 
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Trots att bemanningsföretaget är deras faktiska arbetsgivare, vittnar egentligen inte någon av 

informanterna om att de gärna involverar sig i utvecklingen av bemanningsföretaget. Detta 

skulle kunna kopplas till He och Browns teori om att uppfattningen av företagets identitet kan 

ha en inverkan på sjuksköterskans organisationella identifikation. Bemanningsföretaget 

bedriver inte en verksamhet som skulle kunna likställas med ett sjukhus, där sjuksköterskorna 

vanligtvis är anställda. Det är möjligt att de av den anledningen inte känner en lika stark 

organisationell identifikation då bemanningsföretaget inte reflekterar positivt på 

sjuksköterskans självbild på samma sätt som sjukhuset gör på grund av vad sjukhusets 

“identitet” innebär. Sjukhusets syfte är att hjälpa människor på ett annat sätt än vad 

bemanningsföretagets är, då det egentligen för bemanningsföretaget kommer i andra hand. 

Bemanningsföretagets syfte är i första hand att förse sjukhus med personal och istället skapa 

en vinst i det vilket skapar en skillnad i organisationernas “identitet” utåt. Sjuksköterskornas 

yrkesval i sig vittnar om att de vill hjälpa människor, vilket sjukhuset på ett mer “direkt” sätt 

gör.  Detta skulle kunna förklara varför sjuksköterskorna inte ser samma intresse i 

bemanningsföretagets utveckling och därför även saknar en stark identifikation till enbart 

bemanningsföretaget.   

 

Informanterna förklarar sedan hur de vänder sig till bemanningsföretaget för ändringar i 

schema, ledigheter och sjukdom. Däremot vittnar de flesta av sjuksköterskorna om att de 

gärna vänder sig direkt till avdelningen för sjukanmälan också trots att de egentligen inte 

behöver göra det. En av nyckelpersonerna beskriver sjukanmälningarna på avdelningen på 

följande sätt: 

 

På en vanlig avdelning kanske de inte ringer in till avdelningen och säger det utan 

då kanske den som har vår jour får göra det. Här är de lite mer lösningorinterade. 

Det tror jag hänger ihop med att de känner varandra, de vill inte sätta varandra i 

skiten. De vill ju vara så behjälpliga som möjligt och ringa in så tidigt som de vet 

om de är sjuka då medans de är lite mer opersonlig på vanliga avdelningar då.   

 

Det intressanta med detta är hur sjuksköterskornas sociala identifikation till sjukhuset verkar 

bli starkare i och med att arbetar på en vårdavdelning som använder sig av 

entreprenadbemanning vilket kan skapa ett starkare triangulärt förhållande. En av 

nyckelpersonerna anger att sjuksköterskorna är betydligt mer angelägna att hjälpa varandra 

när det uppstår sjukdom bland personalen än vad bemanningssjuksköterskor på “vanliga” 
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avdelningar är. Detta visar på något sätt att sjuksköterskornas sociala identifikation till 

sjukhuset till viss del skulle kunna anses starkare vilket i sig verkar stärkande för det 

triangulära förhållandet. 

  

För att ytterligare koppla till SIT-teorin kan vi se att detta i sig innebär att det blir svårt att 

avgöra om sjuksköterskorna faktiskt placerar sig mer i en av de sociala kategorierna än den 

andre. De visar ett beteende av att tillhöra båda organisationerna i viss mån, det verkar dock 

finnas en starkare relation till sjukhuset än vad de egentligen behöver ha som 

bemanningsanställd. De pratar även om tydlig tillhörighet till avdelningen, vilket inte 

behöver innebära sjukhuset i sig. Detta skulle teoretiskt sätt kunna ses som en form av 

undergrupp som har formats utifrån den överordnade gruppen sjukhuset. Det skulle kunna 

innebära att sjuksköterskorna känner en starkare social identifikation till undergruppen (alltså 

avdelningen i sig) än va de känner för den överordnade gruppen. 

 

När det kommer till utbildning i journalsystem samt kompetensförsörjning blir det dock 

tydligt att det förväntas att sjukhuset håller i det, från samtliga informanter. Sjuksköterskorna 

verkar inte förvänta sig någon form av utbildning från bemanningsföretaget. När frågan ställs 

om medarbetarsamtal menar sjuksköterskorna på att de inte har några sådana, iallafall inte 

med sitt bemanningsföretag. De beskriver dock hur de deltar i arbetsplatsträffar på 

avdelningen som de har tillsammans med cheferna. Dock är dessa i grupp och de leder inte 

till någon djupare individuell bedömning, vilket vissa av de kan sakna. En informant 

beskriver att hon skulle vilja ha medarbetarsamtal på följande sätt: 

 

Jo men det tycker jag. De kanske är lite svårt för min konsultchef att veta hur jag 

jobbar. Om man ska ha nått så har min konsultchef kanske svårt att bedöma vad 

jag gör men samtidigt måste man ju kunna höra det från avdelningschefen. 

 

Att sjuksköterskorna vill se mer samarbete mellan de två organisationerna kan tyda på att det 

finns en viss social identifikation med båda organisationerna då båda anses nödvändiga för att 

tillgodose det behov som finns av medarbetarsamtal. Bristen på medarbetarsamtal skulle även 

kunna vara en del i ett argument för ovanstående stycke. Det är möjligt att sjuksköterskorna 

känt en starkare social identifikation till bemanningsföretaget om de haft möjligheten att 

utvecklas tillsammans med bemanningsföretaget, vilket de i dagsläget inte gör. Detta kan 

förklaras genom He och Browns teori om att den organisationella identifikationen blir 
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starkare i och med uppbyggnaden av meningsfulla relationer mellan medarbetare och chef i 

organisationen. 

 

5.2 Gemenskap 

I intervjuerna var temat gemenskap väldigt framträdande på olika sätt. Samtliga informanter 

upplevde att det finns en starkare teamkänsla mellan sjuksköterskorna på avdelningen än vad 

de tidigare hade upplevt. Den starka gemenskapen baserades på att det fanns en välvillighet 

de emellan där de hjälps åt väldigt mycket med patienterna, att byta pass med varandra och 

att det inte fanns något skitsnack vilket enligt de kan finnas på andra avdelningar. Gemenskap 

till kollegor var något informanterna upplevdes kunde saknas inom bemanning, de fick dock 

del av detta nu när de arbetade på en entreprenadbemanning där alla sjuksköterskor var från 

ett och samma bemanningsföretag. Nedanstående citat vittnar om kontrasten mellan 

stämningarna tidigare och nu på avdelningen. 

  

Jag trivs jättebra, jag har väldigt bra kollegor och sen är det ju just det här att när 

jag var på (ett annat sjukhus) de här månaderna då kände man kanske ändå att det 

fanns en viss stämning mellan bemanningssyrrorna och det fast anställda. Och så 

är det ju inte här då alla är på samma plan. 

  

När frågor ställdes kring hur de kände för sjukhuset beskrev samtliga informanter att känner 

tillhörighet med sjukhuset på något vis. Antingen genom att de alltid har arbetat på ett och 

samma sjukhus oavsett anställningsform, eller för att det är där patienterna finns som ligger 

till grund för deras yrkesutövande. Flera beskrev också glatt allt beröm de får från patienter, 

anhöriga och genom insändare i tidningen. Informanterna fick i intervjuerna flera frågor kring 

vem de kontaktar i vissa situationer.  

 

Teamkänslan är ett återkommande samtalsämne i alla intervjuer, även med nyckelpersonerna 

inom de olika organisationerna. En stark teamkänsla sjuksköterskorna i mellan kan dock 

saknas till andra inom organisationerna. Här kan Hogg och Terrys begrepp undergrupper 

kopplas eftersom sjuksköterskorna många gånger ger exempel på hur de identifierar sig med 

och inkluderas i sjukhuset. Detta förklarar också att avdelningen i sig är av stort intresse och 

att det är där motivation skapas. På avdelningen känner sjuksköterskorna att de är med och 

bidrar med sitt arbete på ett unikt sätt vilket de är väldigt stolta över. Eftersom 
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sjuksköterskorna hjälps åt väldigt mycket på avdelningen innebär det att 

gruppsammanhållningen stärks, vilket i sin tur kan skapa en starkare social identifikationen 

till den egna sjuksköterskegruppen.  

  

Leach et al menar att homogenitet skapar den sociala gemenskapen. Detta kan i empirin 

tolkas utifrån att gruppen delar samma erfarenheter kring att jobba inom kommun och 

landsting samt tankar och känslor om att arbeta på avdelningen. Detta eftersom de alla har 

gått över till att vara bemanningssjuksköterskor istället. Att många har arbetat på avdelningen 

sen den startade tyder även det på att de kan mycket om gruppens kärnvärderingar, vilket kan 

beskriva den sociala identiteten hos sjuksköterskorna. Utifrån Leach menar vi att 

sjuksköterskorna är väl medvetna om gruppens centrala betydelse på grund av detta. All 

beröm informanterna tog upp under intervjuerna kan tyda på att de identifierar sig med 

avdelningen i sig då den var riktad dit, vilket ytterligare skapar en positiv självbild för 

sjuksköterskorna på avdelningen som grupp. 

  

Sjuksköterskorna gemenskap kan baserades på att de hade liknande anställningar och därmed 

delade tankar om avdelningen. De diskuterar många gånger saker med varandra som de inte 

diskuterar med andra yrkesgrupper eller med organisationerna. Med de andra diskuterade de 

mer arbetsrelaterade frågor och tillsammans kunde de prata om lite mer om privata saker. Ett 

annat exempel på hur detta tedde sig var att de undvek vissa samtalsämnen med 

undersköterskorna, för att undvika osämja på avdelningen. 

  

Ja men vi kan ju säga att ‘Men gud va bra vi har!’. Men vi säger ju inte det 

inför de andra yrkeskategorierna. Men ja när man surfar på någon snygg 

väska liksom. Så det gör vi ju inte. 

  

Att sjuksköterskorna har liknande anställningar kan också tolkas utifrån begreppet 

homogenitet, vilket ligger till grund för den gemenskap de känner inom gruppen. 

Ovanstående citat tyder också på att de anpassar sina samtalsämnen beroende på vem de 

pratar med, vilket tyder på att de medvetet gör en distinktion till andra grupper. Hur starkt 

sjuksköterskorna känner för gruppen beskrivs däremot i begreppet av social identifikation. 

Detta kan vara svårt att mäta men vi har gjort en gemensam tolkning om att sjuksköterskorna 

känner en stark social identifikation till gruppen då de oftare talar om gruppen på avdelningen 

än sjukhuset i stort.  
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Stämningen på entreprenadbemanningen upplevde sjuksköterskorna som bättre än den 

vanligtvis brukar vara på andra avdelningar de arbetat på. Denna starka gemenskap på 

avdelningen bekräftas av båda organisationerna. Alla informanter var överens om att de 

tidigare haft en högre arbetsbelastning och mindre motivation till jobbet då de upplevde att de 

inte nödvändigtvis fick de stöd de behövde när de kom till en ny avdelning som 

bemanningsanställd. En informant förklarar den tidigare stämningen mellan arbetstagare i 

form av nedanstående citat: 

  

… Det kan fräsas och man har inte tid. ‘Det där är inte min uppgift, det där får du 

sköta själv. Jag har ingen lust’. Ja men lite sådär. 

 

När sjuksköterskorna var bemanningsanställd bland tillsvidareanställda, upplevde de att 

projiceras en annan bild mot de, vilket var en mer negativ bild. Denna bild projiceras mot 

dem även idag när de rör sig inom sjukhuset. I nedanstående citat beskriver en av 

informanterna den negativa stämning de kan mötas av i arbetslivet: 

  

Nu blir det ju oftast att, man kommer där och ställer sig och köper sin matlåda i 

kön… Det står ju liksom inte sjukhusets namn utan det står ju 

bemanningsföretagets namn. Det kan ju bli lite blickar och sånt där. Liksom att 

‘Du kommer från det?!’ men asso, då får det väl bli det då. 

 

I första exemplet kan det tolkas som att informanterna inte kände sig som en del i gruppen på 

tidigare arbetsplatser vilket de verkar göra på entreprenaden i högre utsträckning. Den starka 

gemenskapen på avdelningen idag kan därför tolkas genom He och Browns begrepp om 

rättvisa. Alla sjuksköterskor har samma arbetsuppgifter och villkor vilket upplevdes vara 

väldigt bra för gemenskapen mellan de. Denna gemenskap fanns inte på samma sätt när de 

arbetade på avdelningar med få bemanningsanställda. Då det var en betydligt sämre stämning 

mellan sjuksköterskorna, vilket kan tyda på att det då fanns en lägre social identifikation 

mellan arbetstagarna. Känslan av rättvisa och gemenskap kan därför påverka den 

organisatoriska identifikationen. 

  

Empirin ovan tyder också på att sjuksköterskorna gör ett avståndstagande till andra anställda 

på sjukhuset då det negativa synsättet gentemot dem kan hota deras positiva självbild. I 

exemplet om blickarna i matkön visar informanter tydligt att de skjuter ifrån sig dessa 
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uttalanden och vägrar att internalisera en negativ bild av sig själva. Deras namnskyltar vart 

yttre markörer för att urskilja vilka som arbetade via bemanning och via sjukhuset. De 

upplevde att det finnas en avundsjuka när det bland annat gällde lön och andra förmåner. 

Genom att sjuksköterskorna jämför sig med andra grupper på avdelningen och på sjukhuset 

likt ovanstående exempel tyder på att de gör en social jämförelse. Detta kan tyda på ett 

skapande av en starkare “ingrupp” då de alla håller ihop och vittnar om samma negativa ton. 

  

Teamkänslan till övriga yrkesgrupper på avdelningen verkade dock inte vara lika stark som 

inom gruppen av sjuksköterskor. En samlad uppfattning hos informanterna var att relationen 

till undersköterskorna uppfattas aningen krystad. Detta verkar bero på en stor 

personalomsättning bland undersköterskorna, låga kvalifikationer och att deras 

arbetsuppgifter i stor grad skilde sig från sjuksköterskornas. Avdelningen har en hög grad av 

administration vilket påverkade sjuksköterskornas arbete i stor uträckning. När 

dokumentation inte sköttes enligt rutin så upplevde samtliga sjuksköterskor en frustration och 

irritation. 

  

Med undersköterskorna kan man slita sitt hår över ibland. Unga, nya, och en del 

är så märkliga. Så man fattar ingenting. Men då går man ju till chefen, så är det ju. 

 

Samtliga informanter fick även frågan om vilka de ansåg vara deras närmaste kollegor. 

Här svarade alla att ens närmaste kollegor ingick i den innersta gruppen av 

sjuksköterskor. Uppfattningen kring begreppet kollega var dock aningen differentierad, 

där en informant menade på att de egentligen är kollega med alla även om många nog 

anser sig vara kollega med de inom samma yrkesgrupp. 

  

Den centrala betydelsen kan tydligt identifieras i deras diskussion om vikten av 

dokumentation. Inom gruppen värdesätts det högt att dokumentationen följer rutinerna. Görs 

inte detta kan ett avståndstagande urskiljas från dessa grupper. Detta kan tyda på att 

sjuksköterskorna skapat en tydlig prototyp i hur en sjuksköterska på avdelningen ska vara, 

och därför stöter ifrån sig denna typ av beteende. Däremot pratar sjuksköterskorna gärna inte 

om när medlemmar av deras egen grupp misslyckas i detta avseende. Enligt SIT-teorin beror 

detta på att individer gärna identifierar sig med det som bidrar till en positiv självbild. 
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Alla ovanstående exempel tyder på att sjuksköterskorna gör en positiv distinktion mellan sig 

själva och andra. Både till andra yrkesgrupper på avdelningen och på sjukhuset. Enligt teorin 

om social kategorisering tyder det på att sjuksköterskorna skapar en egen ingrupp för sig 

själva, avskild från andra utgrupper på avdelningen och sjukhuset. På detta vis är de 

medvetna om vilken grupp de tillhör och vilka medlemmar är inom gruppen. Här sker det 

enligt vår mening en depersonalisering då individerna inom gruppen inte längre är unika 

individer utan mer en prototyp av gruppen. 

  

Eftersom sjuksköterskorna flera gånger ger exempel på vilka karaktäristiska drag de inom 

gruppen har, både när det gäller att visa välvilja mot andra, vikten av att sköta sitt arbete som 

sjuksköterska och bibehålla en skillnad till andra yrkesgrupper. Inom gruppen återspeglar 

samtliga informanter dessa karaktäristiska drag vilket bidrar till det normativa och kollektiva 

beteendet, som också kan ligga till grund för den starka gemenskap inom gruppen. 

 

5.3 Valfrihet 

Något samtliga informanter talade väldig gott om var friheten att bestämma över sin egen tid. 

De fick i hög grad önska när de skulle arbeta och de hade även möjlighet att ta ledigt i en 

högre utsträckning än tidigare. De ser också en större frihet i att arbeta med 

entreprenadbemanning då detta ger dem möjligheten att påverka deras schema på ett sätt som 

är friare än tidigare. Den ökade friheten inom entreprenadbemanning bekräftas även av 

nyckelpersonen på bemanningsföretaget på följande sätt:  

 

 ... Det är ju valfritt på ett helt annat sätt. Nu måste ju egentligen vi inte jobba nån 

helg om vi inte vill, sen väljer man ju kanske att göra det ändå beroende på 

livssituation och sådär men man måste ingenting och det är ganska skönt. 

 

Något som alla sjuksköterskor är överens om är vilken sjuksköterska som helst har möjlighet 

att arbeta som bemanningsanställda, vilket innebär att den negativa tonen kring den typen av 

anställning kanske inte bör finnas. De ser bemanning som ett alternativ för alla 

sjuksköterskor, och beskriver hur de arbetat både som offentligt anställda och 

bemanningssjuksköterskor men sedan självmant valt att gå över till bemanning. En av 

sjuksköterskor uttrycker sig på följande sätt kring detta: 
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… Ja men asså ibland var det någon kommentar om att vi tjänade mer och tror det 

fanns lite som nästan avundsjuka. Jag har ju själv jobbat som fast anställd med 

bemanningssyrror och det har ju inte gjort mig någonting... Jag vet ju att jag själv 

alltid kunnat byta till bemanning och det kan ju alla göra. 

 

Ovanstående empiri talar för att sjuksköterskorna placerar sig själva i en egen “ingrupp” då 

de talar om valfriheten med att vara bemanningssjuksköterska och hur det skiljer sig från de 

andra. De gör en viss social jämförelse när de nämner att det finns en negativ syn gentemot 

dem, samtidigt som de ändå vill markera att det är valfritt att tillhöra deras “ingrupp” om man 

så önskar. I detta läge kan vi se att sjuksköterskorna placerar sig själva i gruppen 

“bemanningssjuksköterskor” snarare än att de sker en social identifikation  med 

bemanningsföretaget eller sjukhuset. Här finns en tydlig värdering i vad en 

bemanningssjuksköterska innebär då de talar om det som en valfrihet som de inte annars hade 

haft. Vi kan dock se att den sociala identiteten är stark till både gruppen sjuksköterskor och 

gruppen bemanningssjuksköterskor då informanterna talar mycket om båda grupperna och 

vet hur det är att befinna sig på båda sidor vilket tyder på en bred kunskap om båda 

grupperna. 

 

Det finns dock några saker som tyder på att sjuksköterskorna kanske känner att de har en 

större valfrihet när de arbetar på entreprenaden vilket kan ha en betydelse för hur stark 

identifikation de känner både till bemanningsföretaget och sjukhuset. Denna frihet som 

avdelningen i sig möjliggör för dem skulle kunna ses som en form av belöning i enlighet med 

He och Browns teori om en högre identifikation till organisationen hänger ihop med känslan 

av att vara rättvist behandlad och att sjuksköterskorna på detta sätt känner sig uppskattade av 

bemanningsföretaget vilket skulle kunna bidra till den sociala identifikationen både gentemot 

bemanningsföretaget och sjukhuset då de båda är behjälpliga i att lösa problem i deras 

vardagliga arbete på ett bra sätt. 

 

Valfriheten med bemanning såg dock annorlunda ut inom entreprenadbemanning, där var 

sjuksköterskorna tvungna att skriva upp sig på pass lång tid i förväg. Här var det dock skilda 

åsikter bland sjuksköterskorna i huruvida det var fördelaktigt eller inte. Nedanstående citat är 

exempel från en informant som beskrev detta som mindre fördelaktigt med 

entreprenadbemanning: 
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 ... Nackdelen är nog när man har såna här entreprenader, att det är så långa 

uppdrag. Då vill de ju att man ska lägga till (pass) så långt i förväg. Och då måste 

man ju planera i alla fall.  

 

Detta kan tolkas som att en del av den frihet som sjuksköterskorna tidigare ansåg fördelaktiga 

med att arbeta inom bemanning försvann och att tjänsten blev allt mer lik en 

tillsvidareanställning. Här kan SIT-teorin inte riktigt kan förklara informanternas 

förhållningssätt. Informanterna vittnar om att bristen på sjuksköterskor möjliggör för 

sjuksköterskorna att arbeta med längre uppdrag oavsett om de vill det eller ej. De informanter 

som ansåg sig klara sig utan en gemenskap med kollegorna på samma uppdrag verkade ha en 

lägre social identifikation mellan denne och gruppen. Det kan vara svårt att analysera dessa 

informanters förhållningssätt utifrån SIT-teorin då de kan tolkas att de snarare hämtar 

trygghet inifrån sig själva, än från gemenskap med andra. En trygghet som kan baseras på 

arbetserfarenhet, ett tryggt skyddsnät eller dylikt. Inom undergruppen kan det därför finnas 

potential att känna olika grad av organisatorisk identifikation. 

  

Något annat som blev tydligt utifrån empirin var även organisationernas ekonomiska 

intressen, nyckelpersonen på sjukhuset vittnade om att de gärna ville få bort denna form av 

bemanning och såg det som en nödlösning medan nyckelpersonen på bemanningsföretaget 

såg det som en möjlighet och en konkurrenskraftig fördel i branschen. Såhär svarar ansvarig 

på sjukhuset om möjligheten till framtida entreprenader: 

 

..Sjukhuset satsar på att få bort all bemanning. Helt från sjukhuset. Det här är bara 

en temporär lösning. För det kommer att försvinna inom kort tid. 

 

Att det skiljer sig i de ekonomiska intressena mellan sjukhuset och bemanningsföretaget kan 

vara en betydande faktor för sjuksköterskornas sociala identifikation. Bemanningsföretaget 

kan tolkas mer benäget att försöka ordna denna typ av lösning då de tjänar på det i längden, 

vilket skulle kunna leda till en högre grad av social identifikation gentemot 

bemanningsföretaget. Här kan vi återigen koppla till He and Browns teori om att hur 

organisationens identitet upplevs kan påverka till vilken grad sjuksköterskorna identifierar sig 

med den. Här skulle det kunna tolkas som att sjuksköterskorna känner en form av enlighet 

med bemanningsföretaget och dess identitet på grund av att deras arbete möjliggör denna typ 

av lösning för dem.  
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Något som alla sjuksköterskor nämner som en fördel är att de väljer att arbeta med 

bemanning på grund av att de får en betydligt högre lön som bemanningssjuksköterskor än de 

får när de varit offentligt anställda. En högre lön skapar även en ekonomisk frihet som de 

annars inte har, där de exempelvis har råd att köpa väskor eller andra saker som de annars 

hade fått prioritera bort. En av sjuksköterskorna kommenterar följande kring sin lön:   

 

 ... Lönen motiverar ju… Att inte behöva ansöka om semester tre månader i 

förväg asså allt sånt där. Att det är mycket mer fritt… Det är en jättestor skillnad. 

Det är nästan min dubbla lön. 

  

När det kommer till lönen verkar det vara en bidragande faktor till att sjuksköterskorna söker 

sig till bemanning. En högre lön skulle naturligtvis kunna verka motiverande, vilket i detta 

fall verkar innebära att sjuksköterskorna känner sig mer uppskattade för det de gör i sin 

yrkesroll. Det ger även sjuksköterskorna en trygghet i det vardagliga livet som skulle kunna 

leda till att sjuksköterskorna känner en starkare identifikation till bemanningsföretaget då 

sjukhuset inte kan erbjuda samma sak. Även denna skulle kunnna förklaras med He och 

browns teori om att desto mer du känner dig rättvist behandlad inom en organisation, desto 

starkare organisationell identifikation. Här kan vi tolka det som att sjuksköterskorna på ett 

positivt sätt uttrycker att de känner sig uppskattade i högre grad när de får den lön de känner 

att de är värda av bemanningsföretaget. Sjukhuset har inte samma möjligheter att ge 

sjuksköterskorna en belöning i form av högre lön, vilket kan skapa problem i 

identifikationsprocessen. Detta kan återigen tyda på en starkare social identifikation gentemot 

bemanningsföretaget. 

   

5.4 Inflytande 

Ju fler vi intervjuade desto mer kom vi till insikt med betydelsen av inflytande. Inflytandet 

över bemanningsföretaget, avdelningen och sjukhuset i helhet. När det gällde 

bemanningsföretaget beskrevs inflytandet bland annat genom företagets sätt att vara lyhörd 

för deras önskemål när det gällde arbetspass och ledighet. Flera informanter gav intrycket av 

att bemanningsföretaget var en mer praktisk funktion där de bidrog med scheman och 

ledigheter, snarare än att de ansågs vara deras arbetsgivare. Detta gav sig uttryck i hur 

informanterna beskrev sina chefer i nedanstående exempel: 

  



31	
	

De kanske är lite svårt för min assistent (konsultchef) att veta hur jag jobbar. 

  

Hur denne benämner sin konsultchef utifrån ordvalet assistent styrker resonemanget om att 

bemanningsföretaget snarare är en praktisk funktion. Flera hade aldrig träffat sina chefer på 

bemanningsföretaget eller hade träffats väldigt sporadiskt. Dock beskrevs kontakten med 

bemanningsföretaget vara väldigt bra även om de enbart kommunicerade via mail och telefon 

när det uppkommer något som behöver lösas. Kontakten porträtteras enligt citatet nedan: 

  

Det är väl om det är något klagomål av chefen på avdelningen man jobbar. Då 

informerar de väl. Men det är väl vad de saknar för folk. Det är väl det. 

  

Enligt He och Brown kan ledarskapet påverka om meningsfulla relationer mellan arbetstagare 

och arbetsgivare skapas. Enligt oss kan därför ledarskapet ha en betydande roll i när det gäller 

sjuksköterskornas organisatoriska identifikation. Att kontakten mellan parterna är mer 

opersonlig kan innebära svårigheter för sjuksköterskorna att identifiera sig med 

bemanningsföretaget. I exemplet om att bemanningsföretaget har låg insyn i deras 

arbetsuppgifter valde även informanten att använda ordet assistent för dennes chef. Om detta 

är fel av ord eller kan vi ej svara på. Däremot tyder även det på att sjuksköterskorna inte har 

samma vetskap om vad bemanningsföretaget gör, trots att de egentligen arbetar för dem. Det 

tyder även på enligt ovan nämnt att sjuksköterskorna ser på en mer praktisk funktion av 

bemanningsföretaget. Den personliga kontakten skulle kunna stärkas genom afterworks och 

evenemang utanför arbetet. Kontakten idag kan dock innebära att sjuksköterskorna har lättare 

att skapa inflytande till bemanningsföretaget då det inte finns några personliga band, vilket 

kan försätta de i känsla av tacksamhetsskuld och pliktkänsla.  

 

Den tysta sociala kategorin vilket He och Brown diskuterar, handlar om att individer känner 

att det uppstår en enighet med organisationen skapar tillhörighet. Den tillhörigheten saknas 

då till en grad i relationen mellan sjuksköterskorna och bemanningsföretaget. Det tolkar vi 

utefter teorin att sjuksköterskorna därför saknar en organisatorisk identifikation till en viss 

del. Även Leach begrepp om tillfredsställelse kan även diskuteras här, då en hög grad av 

tillfredsställelse kan bidra till en ökad identifikation. Att de är nöjda med dagens kontakt 

tyder på att de identifierar sig och anses sig tillhöra bemanningsföretaget ändå. Däremot kan 

identifikationen stärkas ytterligare vid ovanstående exempel. 
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Informanterna i studien vittnar i större utsträckning om möjligheter att ställa hårdare krav på 

bemanningsföretaget, till skillnad från när de var tillsvidareanställda. Hårdare krav på bättre 

schema, en hållbar arbetsbelastning och att trivas. Eftersom bemanningsföretaget också har 

skrivit på avtal om att de ska tillhandahålla ett givet antal sjuksköterskor sätter det de i en 

beroendeställning till sjuksköterskorna. En beroendeställning där arbetstagaren har makten, 

vilket skiljer sig från hur relationen brukar se ut mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Uppfattningen hos sjuksköterskorna kan dock variera beroende på hur kontakten ser ut 

mellan de och deras konsultchefer. 

  

Inflytande över arbetssituationen är något som enligt oss kan skapa en känsla av engagemang 

och intresse för organisationerna och på detta sätt påverka den organisatoriska 

identifikationen. Den organisatoriska identifikationen påverkas av i vilken mån arbetstagare 

anser sig tillhöra den eller inte. Att det finns en känsla av att arbeta tillsammans med gruppen, 

mot gemensamma mål. När det gäller bemanningsföretaget vittnar empirin om att 

sjuksköterskorna och bemanningsföretaget inte har samma mål. Detta enligt oss kan påverka 

den organisatoriska identifikationen till bemanningsföretaget på ett negativt sätt, då det är en 

försvårande omständighet. 

  

Sjuksköterskorna diskuterade sjukhuset i större utsträckning än bemanningsföretaget, 

speciellt när det gäller avdelningen. Här beskrev sjuksköterskorna att avdelningschefen och 

gruppchefen oftast lyssnade på vad de hade att säga om avdelningen och patienternas bästa. 

Kanske beror detta på förtroendet till de som sjuksköterskor och yrkesprofessionella snarare 

än som bemanningsanställda. Oavsett motiv skapade detta en känsla av inflytande hos 

sjuksköterskorna. Möjligheten att påverka skiljer sig från när de både var tillsvidareanställd 

och anställd via bemanning. De tar alla upp att avdelningen i sig är ny och den är endast 

tillfällig men att de ständigt får vara med och påverka hur den ska utvecklas åt det bättre. De 

tas även upp att de vid en period av stress önskade att en till sjuksköterska arbetade på dagtid, 

vilket de även fick tillslut. 

  

... Men sen så är det ju eftersom vi var med från början på den här avdelningen är 

det som att vi har jobbat fram rutiner vi som jobbar där, vad funkar bäst och vad 

man ska göra dag för dag… 
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Ledarskapet på avdelningen är mer tydlig eftersom cheferna på avdelningen har en daglig 

kontakt med sjuksköterskorna och styr det dagliga arbetet. De upplevde alla att de fick sin 

röst hörda och att cheferna på avdelningen inte gjorde någon skillnad mellan de och 

direktanställda inom sjukhuset. Här görs ingen distinktion från chefernas sida, när det gäller 

anställningsform. Den distinktion avdelningschefen gör verkar snarare ha med yrkesgrupp att 

göra och deras ansvarsområden. Inflytandet över avdelningscheferna beskrevs vara bra och 

sjuksköterskorna uppfattade alla att de var med och bidrog till en bättre avdelning. Detta kan 

också analyseras utifrån He och Browns begrepp om kreativitet, då sjuksköterskorna många 

gånger fick vara med i införandet av rutiner och var med och startade upp avdelningen från 

början. Det tillsammans med ett synligt ledarskap bidrar till en starkare social identifikation 

till sjukhuset. 

  

På avdelningen får de alltså vara med och påverka, vilket inte är lika självklart när det gäller 

sjukhuset i helhet. Där kan det vara av vikt att förstå hur stora hierarkiska organisationer 

fungerar. Ett stort sjukhus innebär att yrkesgrupper innehar olika positioner där de får olika 

möjlighet till att påverka beslut. Nyckelpersonen på avdelningen illustrerar en bild av att det 

är svårt för denne att ha insyn i ledningens tankar kring implementeringen av avdelningen 

och det kontinuerliga uppföljningarna. Detta kan kanske förklara varför sjuksköterskorna 

upplever att dem inte har något inflytande över sjukhuset i det stora hela. När informanterna 

fick frågan om de var deltar i diskussioner kring sjukhuset svarade de flesta nej. 

  

Alltså vi har väl inte så mycket möjlighet att göra det, så. Vi pratar ju som sagt på 

våra APT möten och sådär men vi kan ju inte påverka jättemycket på sjukhuset i 

stort, det kan vi inte göra. 

  

Det är dock svårt för sjuksköterskorna att vara kreativa i utvecklingen av sjukhuset i helhet, 

då det är en stor organisation och där beslut fattas över deras huvuden. Här kan begreppet om 

överordnade och underordnade grupper diskuteras. Enligt Hogg och Terry är det 

eftersträvansvärt att individerna känner ett band till båda och att det finns en balans mellan 

grupperna. Det starka band sjuksköterskorna känner till avdelningen, anser vi inte finnas på 

samma sätt när det gäller till sjukhuset i helhet. Det kan delvis bero på att de inte får 

möjlighet till det eller av andra anledningar. Däremot styrker det resonemanget om att den 

primära identifikationen sker till sin egen undergrupp, i det här fallet sjuksköterskornas egna 

ingrupp.  
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Samtliga av dessa exempel ovan ger en bild av sjuksköterskornas inflytande över 

organisationerna. Ett inflytande som kan främst kan förstås genom ledarskapet, kreativiteten 

och undergrupper. 

 

5.5 Övergripande kritik till analysen 

Men hur mycket av tillhörigheten till flera organisationer, gemenskapen, valfriheten och 

inflytandet kan man egentligen tolka utifrån SIT-teorin för att förstå den organisatoriska 

identifikationen? Om man delar upp de valda teorierna och diskuterar en i taget så klarnar 

bilden av deras relevans som analysverktyg. Kan en arbetstagare uppleva arbetsplatsen som 

bra och trivas utan att direkt identifiera sig med företaget i sig eller till gruppen? Kanske är 

det inte svårare än att ett arbete är ett arbete oavsett hur man känner för gruppen, sjukhuset 

och bemanningsföretaget. Enligt forskningen tyder positiva känslor till organisationen ihop 

med ens organisatoriska identifikation. Men i detta fall besvarar den inte vår frågeställning 

tillräckligt tydligt, till vilken organisation som sjuksköterskorna identifierar sig med. Att de 

istället identifierar sig starkt med gruppen går dock att förklara med SIT-teorin.  

 

Kan det vara så att sjuksköterskorna delar andra gemensamma nämnare vilket ligger utanför 

deras arbetsförhållande och är den egentliga orsaken till att de identifierar sig med varandra? 

Kanske identifierar de sig mer med varandra utefter egenskapen som sjuksköterska, än som 

kollegor på avdelningen. Eller så identifierar de sig med enstaka individer på denna lilla 

avdelning snarare än till gruppen i helhet, då spricker ju argumentet för att använda SIT-

teorin. När det gäller SIT-teorin så har den teorin en mer självklar plats i denna studie än 

organisatorisk SIT-teori. Detta då den förstnämnda på många sätt kan förklara varför 

individer väljer att identifiera sig med en större grupp.  

 

6. Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur sjuksköterskornas 

organisatoriska identitet påverkas av att arbeta genom entreprenadbemanning inom vården. 

Studien undersöker till skillnad från tidigare forskning nyare anställningsformer, vilket kan 

påverka den organisatoriska identifikationen för sjuksköterskor. Studiens frågeställningar var 

hur sjuksköterskorna upplever sin anställning via entreprenadbemanning inom landsting? Hur 
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sjuksköterskorna upplever sitt organisatoriska identitetsskapande och hur organisationernas 

arbetssätt påverkar detta. Nedan kommer dessa frågor att besvaras. 

 

6.1 Summering av resultat 

Generellt har alla informanter en mycket positiv bild av att arbeta genom 

entrepenadbemanning och har svårt att nämna några konkreta nackdelar. Kanske tyder detta 

på att vi lever i ett individualistiskt samhälle där valfrihet värderas högt. När man då arbetar 

utefter sina premisser skulle det kunna leda till att man trivs i större utsträckning på 

arbetsplatsen. Den enda informanten som kunde se nackdelar med entreprenaden var 

nyckelpersonen från sjukhuset då ett mer ekonomiskt perspektiv beskrivs. Vi kan se att 

samtliga sjuksköterskor identifierar sig till viss del med bemanningsföretaget och till viss del 

med sjukhuset. Bemanningsföretaget är arbetsgivaren och sjukhuset står för den fysiska 

arbetsplatsen, vilket skapar en given identifikation där sjuksköterskorna rent praktiskt vänder 

sig mer till bemanningsföretaget i vissa situationer och sjukhuset i andra. Däremot kan vi se 

att sjuksköterskorna identifierar sig mer till sjukhuset än vad som är vanligt inom bemanning 

på grund av hur upplägget kring entreprenaden ser ut. Detta skapar som ovan nämnt ett 

tydligt triangulärt förhållande mellan sjuksköterskan och de två organisationerna.   

  

Friheten och lönen lyfts upp av sjuksköterskorna som två viktiga delar i varför de väljer att 

arbeta med bemanning, vilket även är något som bidrar till att de känner sig rättvist 

behandlade. Detta kan i sin tur skapa en identifikation i enlighet med bemanningsföretaget då 

sjukhuset inte kan erbjuda dem detta. Vi märker dock en avsaknad av utvecklande 

individuella samtal för sjuksköterskorna i relation till båda organisationerna, vilket var något 

sjuksköterskorna faktiskt saknade. Detta kan ha en betydelse för att det blir svårare att knyta 

in till någon av organisationerna genom cheferna..  

  

Det går att ana att organisationernas arbetssätt påverkar vilken organisation sjuksköterskorna 

identifierar sig med. Däremot är det svårt att se att identifikationen skulle vara högre till den 

ena eller andra organisationen. De har en viss identifikation till båda organisationerna, dock 

verkar ingen av dessa vara mer dominant än den andre. Dock har våra analyser visat att det är 

möjligt att se en tredje “organisation”. Följande exempel styrker slutsatsen om att 

sjuksköterskorna har utvecklat en egen “tredje” organisation där primärt fokus ligger på 

avdelningen och sjuksköterskornas arbete. I studien har vi tydligt sett att sjuksköterskorna gör 
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distinktioner till andra grupper genom att tydligt visa vilka som tillhör deras grupp och inte. 

Inom gruppen har en stark känsla av gemenskap utvecklats och alla arbetar för samma mål, 

att vårda sina patienter. Här beskriver de denna teamkänsla i att de hjälps åt med arbetsbördan 

och att byta pass med varandra. Inom sjuksköterskornas grupp förekommer inga 

nedvärderande tankar och åsikter om varandra, vilket de har upplevt från tidigare 

arbetsplatser. Det tyder på att de gör positiva distinktioner genom att tala om gruppen i 

fördelaktigt ordval och ta avstånd till det som kan hota deras självbild. Sjuksköterskornas 

gruppidentitet har utvecklats genom att de får vara med och engagera sig, både när det gäller 

att starta upp avdelningen från början och införandet av rutiner allt eftersom. På detta sätt får 

de utlopp för sin kreativa sida vilket kan skapa en starkare känsla av gemenskap. 

 

En grupp som sjuksköterskorna tydligt gör en distinktion mellan är undersköterskorna, då de 

flera gånger ger uttryck för hur de inte tillhör deras primära grupp. Ett exempel på hur de gör 

en positiv distinktion är när de tydligt tar avståndstagande till den negativa bild som 

projiceras mot bemanningsanställda generellt. Detta bemöter de med argument om att de hela 

tiden får mycket beröm från patienter och anhöriga.  

 

Vår tolkning är att sjuksköterskorna inom entreprenadbemanning får det bästa av två världar, 

gemenskap och kontinuitet som tillsvidareanställd har och en frihet och betydligt bättre lön 

än tidigare som bemanningsanställda inom vården har. Eftersom det är en stor brist på 

sjuksköterskor inom vården möjliggör det för att sjuksköterskor får stanna kvar på 

långtidsuppdrag istället för att tvingas byta uppdrag hela tiden. Denna kombination möjliggör 

entreprenadbemanning inom vården. För att rent konkret svara på våra frågeställningar leder 

detta oss till att tro att sjuksköterskorna identifierar sig till viss del med både sjukhuset och 

bemanningsföretaget, dock identifierar de sig främst med det vi kallar för “den tredje 

organisationen”, vilket är deras egen in-grupp på avdelningen. Vi kan även se att sjukhusets 

och bemanningsföretagets sätt att arbeta på kan ha inverkan på hur de identifierar sig. Detta 

leder dock inte till en starkare identifikation åt någon av organisationerna.  

 

6.2 Övergripande diskussion  

För att återkoppla till kapitlet om tidigare forskning kan vi se att resultatet i vår studie går i 

linje med vad liknande studier har visat på. Vi kan se att engagemang och motivation 

påverkar hur sjuksköterskorna identifierar sig samtidigt som studien bidragit med en insikt i 
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hur bemanningsanställda sjuksköterskor identifierar sig när de arbetar med kollegor från 

samma bemanningsföretag. Studien kan ses som en vidareutveckling på tidigare forskning 

kring identifikation, där specifikt Alfonsson tar upp hur identifikationen kan skilja sig mellan 

olika anställningsformer (Alfonsson 2015). Annars diskuteras även de positiva följderna av 

en tydlig identifikation till ett visst företag vilka går i linje med vad sjuksköterskorna i denna 

studie vittnar om vad de känner i relation till de båda organisationerna. Mycket av den 

tidigare forskning som tas upp gäller inte heller på arbetsmiljöer i Sverige, vilket denna studie 

är. För att förstå organisatorisk identifikation bättre skulle man även kunna titta på tidigare 

forskning kring självbild och självkännedom, ämnen som angränsar till de ämnen som 

nämnts i denna studie. Allt detta kan ge en indikation på ett fenomen som kan vara intressant 

att utforska vidare på den svenska arbetsmarknaden, då det ger ett mycket intressant 

sociologiskt resultat hur konsulterna kan skapa sina egna “organisationer” inom redan 

befintliga organisationer.  

 

Det finns några punkter som kan vara relevanta att ha i åtanke vid tolkningen av studiens 

resultat. Avdelningen i sig verkar ha en relativt låg arbetsbelastning till skillnad från 

avdelningar vilket kan påverka hur mycket de väljer att engagera sig i varandras arbete och 

stötta varandra. Beroende på hur de olika avdelningarna på sjukhuset är uppbyggda har 

undersköterskor och sjuksköterskor arbetat i team i större utsträckning vilket saknas på denna 

avdelning. Detta kan påverka deras känsla av gemenskap grupperna emellan. Då vi inte 

genomfört någon observation är det svårt att avgöra om det finns någon diskrepans i vad de 

säger och vad de faktiskt gör. 

  

För framtida forskning hade det kunnat vara intressant att jämföra entreprenaden med en 

annan entreprenad för att se om dessa resultat kan styrkas. Vi ser även att det hade varit 

givande  att utföra en komparativ studie mellan entreprenaden och en avdelning där offentligt 

anställda sjuksköterskor och bemanningsanställda sjuksköterskor arbetar tillsammans. Detta 

hade möjligtvis kunnat ge en bredare insyn i fördelar och nackdelar med att arbeta inom en 

entreprenad samt en tydlighet i hur denna typ av arbetsform påverkar deras organisatoriska 

identifikation.  

 

Med en arbetsmarknad som förändras i allt snabbare takt ställer det hela tiden högre krav på 

både organisationer och dess arbetstagare. Där organisationer ska kunna parera nya direktiv 

och förändringar samtidigt som kärnverksamheten ska hinnas med. Organisationer tvingas 
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tänka om för att optimera organiseringen av personal och anpassa kontakten med sina kunder 

därefter. Samtidigt ställs det höga krav på arbetstagaren när det gäller flexibilitet. Snabba och 

stora förändringar i arbetslivet gör att de hittar alternativa arbetsformer för att bemöta dessa 

krav. Vi kan då inte undvika att ställa oss frågan; vad blir vår trygga punkt i arbetslivet längre 

fram i framtiden? 

 

Tidigare har vi sett en markant ökning med bemanningsföretag inom vårdbranschen och vad 

det kan innebära för konsekvenser för organisationerna och dess medarbetare har också 

forskats på. Med denna studie att vi har lyckats fördjupa våra kunskaper i nya alternativa 

arbetsformer på arbetsmarknaden, med utgångspunkt i vården. Hur vården kommer fungera i 

framtiden är inget vi vill spekulera i. Däremot är det viktigt att förstå hur vårdens arbetssätt 

kommer att påverka dess medarbetare. Bemanningsföretag växer allt större och flera 

yrkesgrupper inom vården lämnar arbetet inom kommun och landsting för att skapa sig en 

bättre framtid. Vad händer om alla sjuksköterskor går över till bemanning? Hur löser man det 

på politisk nivå? Men framförallt det viktigaste enligt oss; vad kommer detta innebär rent 

sociologiskt för sjuksköterskornas position på arbetsmarknaden?  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kodschema 

BAKGRUND 

-       ÅLDER (ung, äldre) 

-       VUB (ja/nej) 

-       ÅRS ERFARENHET (Få/många) 

-       ÖVRIGT 

  

FACKLIGT ANSLUTEN 

-       SVAR (JA/NEJ) 

-       VARFÖR 

  

ERFARENHET: 

-       OFFENTLIGT (ja/nej) 

-       BEMANNING (ja/nej) 

-       ENTREPRENAD (ja/nej) 

-       UTOMLANDS (ja/nej) 

-       INRIKES (ja/nej) 

-       ÖVRIGT 

  

OFFENTLIGT ANSTÄLLD 

-       UTOMLANDS 

o   FÖRDEL 

o   NACKDEL 

o   ÖVRIGT 

-       SVERIGE 

o   FÖRDEL 

o   NACKDEL 

o   ÖVRIGT 

  

BEMANNING 

-       UTOMLANDS 

o   FÖRDEL 
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o   NACKDEL 

o   ÖVRIGT 

-       SVERIGE 

o   FÖRDEL 

o   NACKDEL 

o   ÖVRIGT 

  

ENTREPRENADBEMANNING 

-       FÖRDEL 

-       NACKDEL 

-       ÖVRIGT 

  

SJUKSKÖTERSKEYRKET 

-       VARFÖR YRKET 

-       FÖRDEL 

-       NACKDEL 

-       FRAMTID (fortsätta/eller inte) 

-       ÖVRIGT 

  

SJUKHUSET 

-       INFORMATION 

-       DISKUSSION 

-       ANSVARSOMRÅDEN 

-       KONTAKT 

  

BEMANNINGSFÖRETAGET 

-       INFORMATION 

-       DISKUSSION 

-       ANSVARSOMRÅDEN 

-       KONTAKT 

  

RELATIONER 

-       UNDERSKÖTERSKOR 

-       SJUKSKÖTERSKOR 
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-       LÄKARE 

-       ANDRA AVDELNINGAR 

-       ÖVRIGT 
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Bilaga 2 - Intervjuguider  

1. Intervjuguide till sjuksköterskorna: 

 

Bakgrundsinfo 

• Hur gammal är du? 

• När fick du din sjuksköterskelegitimation? 

• Har du läst någon VUB? (tilläggsutbildning) 

• Är du fackligt ansluten? Varför/varför inte? 

• Har du tidigare arbetat som offentligt anställd? Vad fanns det för fördelar med det? 

Vad fanns det för nackdelar med det? 

• Varför började du arbeta som bemanningssjuksköterska? 

• Hur länge har du arbetat som bemanningssjuksköterska?  

• Hur länge har du arbetat med entreprenadbemanning? 

 

Nuvarande anställning 

• Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig 

• Hur mycket arbetar du på avdelningen? 

• Har du flera uppdrag samtidigt? 

• Vad har du för funktion på avdelningen? 

• Hur trivs du på ditt uppdrag? 

• Vad är positivt och negativt i ditt uppdrag på avdelningen? 

• Beskriv hur du uppfattar ditt engagemang i uppdraget 

• Vem instruerar dig i utförandet av dagliga rutiner? 

• Hur delaktig är du i utvecklingen av avdelningen? 

• I vilken mån kan du själv styra över din egen arbetstid och sina arbetsuppgifter? 

 

Motivation 

• Varför har du valt detta yrke? 

• Vad trivs du med inom yrket? Vad trivs du inte med inom yrket? 

• Vad motiverar dig att arbeta som bemanningssjuksköterska? (fördelar/nackdelar) 

• Vad motiverar dig att arbeta inom entreprenad? (fördelar/nackdelar) 

• Hur du kring att arbeta som sjuksköterska inom bemanning? Anser du att det behövs 

bemanningssjuksköterskor? Varför/varför inte? (Normer och värderingar) 
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Gemenskap 

Relation till organisationerna (inhyrande och uthyrande organisation) 

• Känner du att du tillhör till sjukhuset? På vilket sätt i så fall? 

• Hur tar du del av information från sjukhuset? Har ni möten tillsammans med övriga 

sjukhuset? 

• Hur tar du del av information från bemanningsföretaget?  

• Deltar du i diskussioner som rör sjukhusets utveckling? På vilket sätt i så fall? 

• Deltar du i diskussioner som rör bemanningsföretagets utveckling? På vilket sätt i så 

fall? 

• Vilken organisation vänder du dig till i vilka frågor? (Ex scheman, ledighet, missnöje, 

konflikter) 

• Vad får du möjligheter till utbildning? Av vem? 

• Hur ofta träffar du din avdelningschef? Hur kommunicerar ni oftast? 

• Hur ofta träffar du din konsultchef? Hur kommunicerar ni oftast? 

• Vilket företag är viktigast för dig? Varför i så fall? 

 

Relation till kollegor 

• Umgås du med sjuksköterskor från andra avdelningar? 

• Var spenderar du dina raster? Delar ni rum med övriga avdelningar eller har ni något 

eget för avdelningen? 

• Hur fungerar samarbetet mellan er på avdelningen? (mellan alla yrkesgrupper) 

• Hur fungerar samarbetet mellan sjuksköterskor på avdelningen? 

• Vilka skulle du säga är dina närmaste kollegor? 

• Hur upplever du stämningen bland alla på avdelningen? (mellan alla yrkesgrupper) 

• Hur upplever du stämningen bland sjuksköterskorna på avdelningen? Kan du jämföra 

med tidigare uppdrag? (Stämning inom entreprenad) 

 

Arbetsmiljö 

• Var vänder du dig för stöd i en stressad situation? 

• Var vänder du dig om du känner dig otrygg på din arbetsplats? 

• Har du fått några verktyg att hantera en potentiellt otrygg position på arbetsplatsen? 

Isåfall av vem? 

• Var vänder du dig om du känner att det finns en hälsorisk för dig på din arbetsplats? 

 



49	
	

Framtid 

• Hur ser din framtid som sjuksköterska ut?  

• Kommer du att fortsätta att arbeta inom bemanning? Varför/varför inte? 

 

Avslutande 

• Är det något du vill tillägga? 

 

 

2. Intervjugudie till nyckelperson på sjukhuset: 

 

Generellt om entreprenadbemanning 

• Kan du berätta lite om avdelningen? Vilka yrkesgrupper finns det?  

• Hur många arbetar det på avdelningen?  

• Varför har man valt entreprenadbemanning? 

• Hur länge har man haft entreprenadbemanning på avdelningen? 

• Hur var lösningen av sjuksköterskor innan entreprenadbemanning infördes?  

• Hur upplever du att det har fungerat?  

• Vad är det som fungerar bättre idag? 

• Vad var det som fungerade sämre idag? 

• Har sjukhuset gjort någon utvärdering (ej medarbetarsamtal) om hur det har fungerat 

med entreprenadbemanning? 

• Skulle ni kunna tänka er att införa fler avdelningar som denna? Varför/varför inte? 

 

Relation mellan organisationerna 

• Vilken organisation ansvarar för vad (schema, arbetsmiljö, sjuklön)? Kan du utveckla 

vad ni ansvarar för? 

• Hur kommunicerar ni med varandra? 

• Hur viktigt tror du att det är med en god relation er emellan? 

• Hur jobbar du för att behålla en god relation? 

• Hur löser ni eventuella konflikter? Kan du ge exempel på en sådan? 

 

Relation mellan organisation och sjuksköterska 

• Hur ofta är du rent fysiskt på avdelningen? 



50	
	

• Hur ser din dagliga kontakt med sjuksköterskorna på avdelningen ut? 

• Genomför ni någon form av medarbetarundersökning på sjukhuset i stort? 

• Genomförs det medarbetarundersökningar även med sjuksköterskorna? Vad säger ev 

dessa medarbetarundersökningar? Varför/Varför inte? 

• Genomförs det medarbetarsamtal med sjuksköterskorna på avdelningen? 

• Hur arbetar man med kompetensförsörjning? 

• Anordnar ni aktiviteter med sjuksköterskorna? 

 

Relation på avdelning 

• Hur fungerar det mellan sjuksköterskorna? 

• Hur fungerar de med de andra yrkesgrupperna? 

• Är det någon skillnad på den här avdelningen jämfört på liknande avdelningar på 

sjukhuset? 

 

• Betalas lönen ut retroaktivt? Hur mycket får sjuksköterskorna arbeta? 

Avslutande 

• Är det något du vill tillägga? 

 

3. Intervjuguide till nyckelperson på bemanningsföretaget: 

Generellt om entreprenadbemanning 

• Varför har man valt entreprenadbemanning? 

• Hur länge har man haft entreprenadbemanning på avdelningen? 

• Hur har det fungerat?  

• Har ni gjort någon utvärdering om hur det har fungerat med entreprenadbemanning? 

Vad säger utvärderingarna? 

• Skulle ni kunna tänka er att ingå flera sådana här avtal? 

• Vad är det som fungerar bättre idag? 

• Vad är det som fungerar sämre idag? 

 

Relationer mellan organisationerna 

• Vilken organisation ansvarar för vad (schema, arbetsmiljö, sjuklön)? Kan du utveckla 

vad ni ansvarar för? 
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• Hur kommunicerar ni med varandra? 

• Hur viktigt tror du att det är med en god relation er emellan? 

• Hur jobbar du för att behålla en god relation? 

• Hur löser ni eventuella konflikter? Kan du ge exempel på en sådan? 

 

Relation mellan organisation och sjuksköterska 

• Hur ser sjuksköterskornas anställning ut (typ av avtal)? 

• Finns det förmåner för sjuksköterskorna med att arbeta på entreprenad? 

• Hur ofta träffar du sjuksköterskorna på entreprenaden generellt? 

• Hur ofta är du rent fysiskt på avdelningen? 

• Hur ser din kontakt ut med sjuksköterskorna på entreprenaden? 

• Hur ser kontakten ut med dina sjuksköterskor utanför entreprenaden? 

• Genomför ni någon form av medarbetarundersökning för era sjuksköterskor? 

Varför/Varför inte? 

• Hur arbetar man med kompetensförsörjning? 

• Anordnar ni aktiviteter med sjuksköterskorna? 

 

Relationer på avdelningen 

• Hur fungerar det mellan sjuksköterskorna? 

• Hur fungerar de med de andra yrkesgrupperna? 

• Är det någon skillnad på den här avdelningen jämfört på liknande avdelningar på 

sjukhuset? 

 

Avslutande 

• Är det något du vill tillägga? 

 

 

 


