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Den akademiska resan 
En kvalitativ studie om sjuksköterskors syn på och drivkrafter till 

akademisk kompetensutveckling.  

Catharina Lindberg 

Sammanfattning  

Denna studies övergripande syfte var att förstå de drivkrafter som leder till att vissa 

sjuksköterskor söker sig till akademisk kompetensutveckling medan andra ser det som helt 

otänkbart. Studiens mer preciserade syfte var att undersöka hur sjuksköterskor med 

kompletterande studier i vårdvetenskap ser på akademisk kompetensutveckling. Följande 

frågeställningar fokuserades för att få en mer nyanserad bild av detta fenomen: Vad har 

kompetensutvecklingen inneburit för sjuksköterskorna? Vad är det för kunskap de vill utveckla 

och varför? Vilka drivkrafter har motiverat sjuksköterskorna till kompetensutveckling? Vilka 

faktorer uppfattar sjuksköterskorna har möjliggjort/försvårat deras kompetensutveckling? Den 

teoretiska anknytningen gjordes till följande begrepp: kompetens, kunskap och motivation. 

Definitioner och teorier inom respektive begrepp användes för att försöka förstå, förklara eller 

värdera undersökningens resultat. Studien genomfördes som en halvstrukturerad 

intervjuundersökning med ett allmänkvalitativt perspektiv. Respondenterna utgjordes av tio 

sjuksköterskor med pågående eller avslutade studier inom vårdvetenskap på grund- eller 

avancerad nivå. Alla var kvinnor och arbetade inom vitt skilda delar av sluten- och öppenvård 

inom såväl landsting som kommun. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ord för 

ord och detta material analyserades efter inspiration från Granheim och Lundmans modell för 

innehållsanalys. Resultatet utmynnade i de fyra kategorierna drivkrafter, förutsättningar, 

kompetenser och konsekvenser. Under respektive kategori kom ett flertal underkategorier att 

ytterligare förstärka bilden av den akademiska kompetensutvecklingens villkor. Bland de 

avgjort viktigaste resultaten fanns den kulturkrock mellan klinik och akademi som 

respondenterna upplevt i mötet med studenter och nyutbildade sjuksköterskor. I detta möte fann 

de en stark drivkraft till egna akademiska studier vars syfte bestod av främst två delar, att skaffa 

sig kunskaper inom det egna kunskapsområdet omvårdnad, samt att skaffa sig redskap för såväl 

forskningskonsumtion som – produktion. Att den kliniska verksamheten ännu inte var redo för 

akademin var en annan tydlig bild som uppstod ur sjuksköterskornas berättelser. De kunskaper 

som värderades högst fanns inom den praktiska produktiva delen av vården och beskrevs av 

sjuksköterskorna oftast som förmågor. Den personliga utvecklingen var såväl en drivkraft till 

som en konsekvens av studierna och denna uppfattades som central för den vidare 

studiemotivationen. Sjuksköterskorna beskrev sina studier som en process som närmast kunde 

liknas vid att göra en resa, i detta fall den akademiska resan. 

Nyckelord 

Kompetens, kompetensutveckling, kunskap, motivation, sjuksköterska, akademi. 



 

The Academic Journey 
A qualitative study about registered nurses motives to pursue a 

further academic competence development.  

Catharina Lindberg 

Abstract 
 

This study investigated the main motives for why some registered nurses choose to continue on 

the path of higher educational studies.  More specific, this study aimed to explore how 

registered nurses with additional academic marks in nursing science viewed academic 

competence development.  Following questions were used to capture the complexity of the 

phenomenon of academic competence development; i) What did competence development 

involve for the registered nurses? ii) What kind of knowledge did they strive to develop and 

why? iii) What were the main motives for their competence development? and finally iv) What 

factors did they perceive as facilitators and/or barriers for competence development?  

Qualitative semi-structured interviews were conducted with ten female registered nurses, who 

were either still enrolled or had completed basic or advanced academic studies in Nursing 

Science.  The informants worked in different kind of specialties either in secondary or in 

primary care.  All the interviews were taped and transcribed before being analyzed inspired by 

the model of content analysis as described by Graneheim and Lundman.  Established theories 

and definitions for the concepts of competence, knowledge and motivation were used to 

understand, explain and/or to evaluate the findings.  The content analysis revealed four 

categories, ‘motivations’, ‘conditions’, ‘competences’ and finally ‘consequences’.  Each 

category was also interpreted to include several sub categories.  One of the main findings 

coming out from this study was the obvious culture clash experienced to occur in meetings 

between the informants and newly graduated registered nurses or nursing students.  

Experiencing this culture clash meant that the informants became strongly motivated to pursue 

further degrees in nursing science. Their studies mainly aimed at increasing their knowledge 

within their own speciality but also to increase their skills in appraising and performing nursing 

research.  Their own individual and personal developments were interpreted to be both a motive 

and a consequence of taking on further academic competence development.  In the analysis of 

the nurses stories it became obvious that clinical practice were not yet ready for nurses who 

departures from a theoretical and academy knowledge base in their everyday practice.  Hence, 

practical and productive nursing knowledge, mainly described by the nurses as abilities, were 

more highly valued than theoretical academic knowledge. The nurses experienced that the 

process of continuing to develop their academic competences could be compared by a journey 

and in this case more specific an academic journey.   

 
Keywords 

Competence, competence development, knowledge, motivation, nurse, academia. 
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Inledning 

Människan har alltid behövt viss kunskap för sin överlevnad även om den har tagit sig olika 

uttryck.
1
 Dagens samhälle bygger i grunden på en tydlig arbetsdelning då produktionen under de 

senaste fyrtio åren blivit alltmer kunskapsintensiv. Lyttkens beskriver denna 

samhällsomvandling som att vi behöver ”alltmera huvud och allt mindre händer” för att klara 

oss i det framtida arbetslivet.
2
 Vikten av kompetensutveckling har aktualiserats i och med den 

snabba tekniska och informationstekniska utvecklingen. Denna har medfört en förändring av 

kompetensstrukturen på många arbetsplatser där allt fler individer mobiliserat en alltmer 

kvalificerad kompetens. Då utvecklingen går allt snabbare ställs produktionen liksom den 

enskilde individen samtidigt inför en helt annan tidsram. Nya uttryck har myntats såsom ”just in 

time learning” och ”livslångt lärande” vilka båda på olika sätt är förknippade med informations- 

och kommunikationsteknologin (=IKT).
3
 ”Just in time learning” syftar främst till att här och nu 

möta aktuella kunskapskrav medan det ”livslånga lärandet” är, som uttrycket säger, ett 

långsiktigt lärande. Det talas om att vi lever i ett kunskapssamhälle där kunskapen blivit ett 

kapital och delvis externaliserats från själva individen.
4
 I tidigare tolkningar av kunskap har 

denna oftast kopplats till bildningsbegreppet och då inneburit att kunskapen varit internaliserad 

dvs. en del av människan själv genom hennes tolkning och förståelse av livet.  

 

Inom vårdsektorn har en utvecklingsprocess motsvarande den ovan nämnda 

samhällsomvandlingen tagit form vilken har medfört att stora delar av den kunskapsbank som 

vårdpersonalen besitter inte längre räcker till. Ständigt nya diagnostiska redskap, nya 

behandlingsformer, nya tidsramar etc. ställer helt andra krav på personalen och deras 

kompetensutveckling. Att under dessa förutsättningar möjliggöra en fortsatt god och human 

vård kräver reflektion och nytänkande. Omvårdnadsforskningen har på senare år tagit alltmer 

fart för att möta dessa behov av särskild omvårdnadskompetens, ibland riktad mot teknik och 

IKT, men framför allt riktad mot mötet med den enskilda patienten. Denna utveckling mot 

akademisk kompetensutveckling har dock inte varit självklar för kliniskt verksamma 

sjuksköterskor eller för andra yrkeskategorier inom vården med medellång utbildning. 

 

Under mina år som sjuksköterska inom slutenvården och i samband med de utbildningar jag 

genomgått har jag ofta funderat över vad det är som driver och stimulerar oss sjuksköterskor till 

kompetensutveckling. Jag har anat tendenser till jantelagstänkande framför allt på ”det lilla 

sjukhuset” där personalomsättningen ofta är låg såväl inom sjukhuset som inom den egna 

                                                      

1 Gustavsson. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand. s.13-34. 

2 Lyttkens, L. (1996).  Alltmera huvud allt mindre händer. Stockholm: Akademeja. s.75. 

3 Lundgren, K. (2002). ”Just in time learning” och livslångt lärande. I Abrahamsson, K., 

Abrahamsson, L., Björkman, T., Ellström, P.-E., & Johansson, J. (red). (2002). Utbildning, 

kompetens och arbete. Lund: Studentlitteratur. s.373-393. 

4 Gustavsson. (2000). s.13-34. 
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vårdavdelningen. Att studera innebär för många att utmana både sig själva och sin omgivning 

vilket kan kräva en hel del mod, beslutsamhet och stöd. Varför tar vissa sjuksköterskor detta 

steg och varför tvekar andra inför uppgiften? Vilka kunskaper är det sjuksköterskorna söker? 

Vilken kompetens är det de hoppas uppnå? Vad är det som stimulerar till akademisk 

kompetensutveckling? Vilka drivkrafter finns inom oss? Vilka drivkrafter finns runt omkring 

oss, på arbetsplatsen, i hemmet, i vårt sociala kontaktnät etc.? Detta är några av de frågor jag 

ställer mig undrande inför och har valt att ha som grund för denna magisteruppsats i 

vårdpedagogik. Min förhoppning är att få ta del av andra sjuksköterskors tankar kring sina 

upplevelser i samband med akademisk kompetensutveckling för att i någon mån synliggöra de 

bakomliggande faktorer som kan vara avgörande för om studier påbörjas eller inte. I 

förlängningen kan detta eventuellt vara en hjälp till att hitta underlättare
5
 eller verktyg för att nå 

ut med utbildning till en större grupp sjuksköterskor än vad som sker idag. 

Bakgrund 

Akademisk kompetensutveckling är en förhållandevis ny företeelse inom sjuksköterskeyrket. I 

takt med samhällets förändrade utvecklingstakt och ökade kunskapsbehov har även 

sjuksköterskeprofessionen ställts inför både annorlunda och ökade kunskapskrav. I denna del av 

uppsatsen har jag försökt att beskriva sjuksköterskeyrkets akademisering med en kort historik 

kring sjuksköterskeutbildningens utformning och professionsutveckling. Tidigare forskning får 

till uppgift att beskriva forskning kring sjuksköterskans kompetensutveckling relaterad till 

kompetens och motivation. Sist i detta avsnitt sammanförs denna bakgrundstext i en kortare 

sammanfattning. 

Sjuksköterskeyrkets akademisering 

Historik kring sjuksköterskeutbildningens utformning  

Sjuksköterskeyrket har en lång tradition med början vid tiden för Florence Nightingales gärning 

i England och under Krimkriget i mitten av 1850-talet.
6
  I Sverige fastslogs i ett riksdagsbeslut 

1919 och i en kungörelse året därpå att:  

”Sjuksköterska är var och envar som fullständigt genomgått en av staten godkänd 

sjuksköterskeskola.” 7 

                                                      

5 Med underlättare (eng. facilitator) avses främst en person som, genom förändring av attityder, 

beteenden, tanke och arbetssätt eller vanor hos den enskilde, eller hos en grupp, förmår att 

stödja, möjliggöra och/eller inspirera till åtgärder vilka leder till process- och/eller 

resultatförbättring. Svensk Sjuksköterskeförening (2002). Underlättarfunktionen – ett förslag till 

innehåll och kompetens. s.2. Tillgänglig: 

http://www.swenurse.se/Documents/Kvalitet/Underl%c3%a4ttarfunktionen.pdf 2009-08-31 11.05 

6 Holmdahl, B. (1994). Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnadsdoktor. 

Stockholm: Liber. s.32-36. 

http://www.swenurse.se/Documents/Kvalitet/Underl%c3%a4ttarfunktionen.pdf
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Det skulle komma att dröja fram till 1939 innan den första statliga sjuksköterskeskolan 

inrättades i vårt land trots att det då funnits sjuksköterskeskolor sedan 1867 i såväl Uppsala som 

Stockholm och därefter på ett 30-tal platser runt om i landet.
8
 Detta huvudmannaskap kom att 

bestå fram till 1962 då det övertogs av landstingen.
9
 Legitimation inrättades genom Kunglig 

Majestäts reglemente för sjuksköterskor 1957 med avsikt att vara en trygghet gentemot 

patienterna. Den innebar också en möjlighet för tillsynsmyndigheten vid denna tid, 

medicinalstyrelsen, att återkalla detta yrkesbevis vid misskötsel eller fara för patienternas 

säkerhet. Legitimeringsförfarandet anses vara ett av stegen mot en professionalisering av 

sjuksköterskeyrket.
10

 Sedan 1958 har sjuksköterskor haft rätt att ansöka om statlig legitimation 

för sin yrkesutövning.
11

 

Allt sedan sent 1960-tal har en rad utbildningsreformer som påverkat sjuksköterskeutbildningen 

tagits i bruk och på ett eller annat sätt förändrat utbildningens struktur och/eller innehåll.
12

 I 

samband med 1966 års reform försvann provelevtiden
13

 och utbildningen delades i en 

grundutbildning och en vidareutbildning. Nya ämnen såsom samhällsvetenskaplig orientering, 

psykologi, sociologi och arbetsledning tillkom men dessa stod i en underordnad ställning i 

förhållande till den mer medicinskt inriktade delen där fokus låg på diagnostik och behandling 

av olika sjukdomstillstånd. Nästa utredning var den som kom att kallas för Vård-77. Med denna 

högskolereform gjorde sjuksköterskeutbildningen sitt inträde i högskolans sfär.
14

 Utbildningen 

blev forskningsanknuten på samma vetenskapliga grund som gäller för alla övriga akademiska 

utbildningar och karaktärsämnet fastslogs att bli Omvårdnad. Utbildningens längd kom under 

åren 1982-1993 att bli två år och då även i flertalet fall innefatta en specialistutbildning. Nästa 

stora reform var 1993 års högskolereform vilken ledde till att sjuksköterskeutbildningen blev 

treårig och gav allmän behörighet till forskarutbildning. De nyfärdiga sjuksköterskorna fick nu 

möjlighet att förutom en yrkesexamen även ta ut en kandidatexamen. Magisterprogram med en 

utbildningstid om ett år konstruerades inom bland annat Omvårdnad. Förändringen inom 

sjuksköterskeutbildningen fortsatte år 2000 då det inrättades en ny 

specialistsjuksköterskeexamen med skyddad yrkestitel inom nio olika inriktningar, av vilka 

flertalet utbildningar givits som vidareutbildningar sedan 1993. Den senaste högskolereformen 

                                                                                                                                                            

7 Holmdahl. (1994). s.186. 

8 Ibid. s.187-189. 

9 Ibid. s.238-239. 

10 Ibid. s.195. 

11 Svensk sjuksköterskeförening. (2009). Svensk sjuksköterskeförening om… sjuksköterskans 

profession.  Hämtad: 

http://www.swenurse.se/PageFiles/6023/Nr%2091,%2022%20juni,%20OM%20proffesionen%20(

4).pdf  2009-08-30 16.10 

12 Holmdahl. (1994). s.238-243. 

13 Med provelevtid avses den tid som en outbildad vårdare på prov tjänstgjorde innan hon blev 

antagen om sjuksköterskeelev. Denna tid omfattade oftast ett par månader då den unga kvinnan 

bodde på elevhemmet, fick viss utbildning och ekonomisk ersättning. Holmdahl, B. (1994). 

Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnadsdoktor. Stockholm: Liber. s193-195.   

14 Svensk sjuksköterskeförening. (2009). 

http://www.swenurse.se/PageFiles/6023/Nr%2091,%2022%20juni,%20OM%20proffesionen%20(4).pdf
http://www.swenurse.se/PageFiles/6023/Nr%2091,%2022%20juni,%20OM%20proffesionen%20(4).pdf
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är från 2008 och har medfört att nya examensnivåer har införts på grund-, avancerad- och 

forskarnivå. Med denna reform kom även nya lärandemål och examenskrav samt en förändring i 

behörigheten till forskarutbildningen där det nu krävs en magisterexamen. Dessutom har 

ytterligare två inriktningar inom den av högskoleförordningen reglerade 

specialistsjuksköterskeexamen lagts till de tidigare nio och alla dessa elva är nu på avancerad 

nivå. 

Denna mångfald av reformer har troligtvis påverkat sjuksköterskors syn på det egna yrket vilket 

idag utgörs av en egen profession. Vi skall nu se närmare på hur detta begrepp kan förstås 

utifrån aktuell forskning och sjuksköterskespecifika dokument. 

Profession 

Begreppet profession kommer från latinets profe’ssio, med betydelsen av ett offentligt anmält 

yrke, samt av profi’teor med innebörden av att öppet bekänna eller att offentligt uppge som 

yrke.
15

 I dagligt tal likställs begreppet profession med – yrke. Om man däremot beaktar 

begreppet med samhällsvetenskaplig terminologi definieras det något annorlunda och då med 

tillägg av en högre formell, ofta universitetsanknuten, utbildningsnivå. De klassiska 

professionerna utgjordes av teologi, juridik och medicin. I takt med industrialismens utbredning 

uppstod ett flertal nya professioner till följd av en alltmer specialiserad och uppgiftscentrerad 

arbetsfördelning. Det är i ljuset av denna utveckling som även sjuksköterskeyrket har antagit 

formen av en profession.  

Innehållet i begreppet profession har varit och är under ständig förändring vilket inte minst visar 

sig i Nolins rapport utgiven 2008 vid Borås Högskola.
16

 Han beskriver professionsbegreppets 

utveckling och förändring över tid och utvecklar i slutet av rapporten sina tankar om ett nytt sätt 

att se på detta begrepp.
17

 En profession skall bygga på vetenskap fri från den maktkamp som 

funnits tidigare och istället blicka mot en mer divergent forskning där sanningsbegreppet blir 

föremål för såväl hermeneutisk tolkning och förståelse som pragmatiskt tänkande med 

användbarhet i fokus. Beskrivningen av vad en profession bör innehålla för att falla under denna 

definition skall vara tydligt för var och en. När Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) i juni 2009 

publicerade sina gemensamma professionskriterier utgår de från Nolins tankar.
18

 Detta 

professionsbegrepp vilar på följande sex kriterier och överfört till sjuksköterskans profession 

skall denna uppfylla följande krav: 

  

 Vila på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde 

 Leda till legitimation 

 Följa etiska regler 

 Vara autonom 

 Värderas högt av samhället 

                                                      

15 Nationalencyklopedin. (2009f). Profession. Tillgänglig: 

http://www04.sub.su.se:2075/lang/profession 2009-09-11 10.56 

16 Nolin, J. (2008). Science for the professions. Report no.4. Borås: Borås Högskola. s.9-10.  

17 Ibid. s.45-49. 

18 Svensk sjuksköterskeförening. (2009). 

http://www04.sub.su.se:2075/lang/profession
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 Tillhöra en nationell organisation.
19

 

 

Sjuksköterskeyrket uppfyller enligt SSF alla dessa krav och för att göra detta tydligt kommer 

här några korta tillägg som styrker detta.
20

 Sjuksköterskeyrkets eget kunskapsområde utgörs av 

Omvårdnad vilket ligger till grund för såväl utbildning som yrkesutövande. Detta område 

kombineras med kunskaper i andra ämnen exempelvis medicinsk vetenskap och 

folkhälsovetenskap. Ett legitimationsförfarande finns sedan 1958 och en internationell etisk kod 

för sjuksköterskor som behandlar professionell etik och etiska regler i förhållande till patienter 

antogs 2007. Att se på sjuksköterskeyrket som en autonom profession innebär att sjuksköterskan 

skall ha autonomi över det egna kunskapsområdet och monopol på detta på arbetsmarknaden 

samt ansvara för forskning och kunskapsbildning inom detta område. En professionell person är 

därför oftast inte utbytbar mot någon ur en annan profession. Sjuksköterskeyrket och dess 

företrädare åtnjuter ett stort förtroende hos sina vårdtagare och kan därför sägas värderas högt 

av samhället. Slutligen är sjuksköterskorna sedan 1910 organiserade i en nationell organisation,  

Svensk Sjuksköterskeförening.  

 

För att få en förståelse för vad sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad/vårdvetenskap
21

 

innebär och innehåller kommer jag nedan kort att beskriva historiska förtecken, vanliga och 

viktiga begrepp samt förekommande utbildningsvägar inom ämnet. 

Vårdvetenskap 

Lika länge som det funnits människor på jorden har vi haft behov av att vårdas.
22

 Under större 

delen av mänsklighetens historia har detta skett i hemmet och det var först vid mitten av 1800-

talet som ansvaret för vården successivt flyttades över till samhället. I samband med detta kom 

även särskilda yrkesgrupper, sjuksköterskor med flera, att inrättas och vården kom så 

småningom att bedrivas vid sjukhus, vårdcentraler och via hemsjukvård. Den snabba 

utvecklingen inom vården har också krävt att sjuksköterskor har behövt tillägna sig alltmer 

kunskap då dagens vård förväntas bygga på evidens.
23

 Omvårdnad/Vårdvetenskap är en ung 

forskningsdisciplin och den första sjuksköterskan doktorerade inom kunskapsområdet 

                                                      

19 Svensk sjuksköterskeförening. (2009). 

20 Ibid. 

21 Begreppet vårdvetenskap och omvårdnad m.fl. begrepp används idag olika beroende på lärosäte 

och dess sätt att definiera huvudområdet för sjuksköterskans profession. SSF har under hösten 

2009 påbörjat ett arbete för att inom de egna leden nå konsensus i frågan. 

22 Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s.9-10. 

23 Evidensbaserad vård handlar om att hantera en stor mängd föränderlig information, främst 

vetenskaplig sådan, och att systematiskt tillämpa denna i det dagliga arbetet. Källa: Bahtsevani, 

C., Willman, A., Rohlin, M., & Levi, R. (2006). Evidensbaserad vård – att använda vetenskaplig 

kunskap i det dagliga vårdarbetet. Tillgänglig: 

http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdf-filer/S%c3%a4rtryck%20evidens.pdf 

2009-09-21 09.45. 

http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdf-filer/S%c3%a4rtryck%20evidens.pdf
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omvårdnad 1978.
24

 Men vad är då vårdvetenskap? Denna fråga är inte helt lätt att svara på och 

det finns för närvarande inget konsensus i denna fråga. För att ge någon form av riktning 

hänvisar jag därför till delar av den text som Vetenskapsrådet har publicerat i ämnet: 

Vårdvetenskapens kärna innehåller frågeställningar som behandlar omständigheter kring 

mötet mellan patient och vårdare. Här återfinns forskningsprojekt som t.ex. behandlar 

problem kring vårdens eller omsorgens organisation, vårdpersonalens situation, bemötandet 

av patienten eller omsorgstagaren, patientens upplevelse av sin sjukdom, de anhörigas 

situation och livskvalitet för olika grupper. Även områden som diagnostik, 

preventionsåtgärder, rehabilitering och behandling av sådan art som ligger utanför men som 

ofta sker i samverkan med traditionell medicinsk behandling ryms inom vårdvetenskapens 

kärna. Dessa områden ingår som en del i vad som ibland beskrivs som patientnära forskning, 

men inom kärnan ryms också frågeställningar som behandlar förhållandet mellan samhället 

och sjuka och funktionshindrade personer, aktiviteter i det dagliga livet och aktiviteters 

koppling till hälsa och ohälsa.25 

Med utgångspunkt i ovanstående citat kan man förstå vårdvetenskap som ett ämne delat i två 

delar, en allmän systematisk del och en kontextuell yrkesspecifik del. Här framträder kärnfrågan 

mellan omvårdnad och vårdvetenskap, nämligen att vårdvetenskap kan beforskas mycket 

bredare inom olika kontexter och således också av olika yrkesgrupper. I denna uppsats stannar 

jag vid sjuksköterskans studier inom vårdvetenskap vilket var den benämning som användes vid 

den högskola där tilltänkta respondenter var inskrivna. Inom vårdvetenskap finns ett antal 

grundläggande begrepp vilka har använts under några tiotal år.
26

 Dessa benämns 

konsensusbegrepp och utgörs av människan, hälsan, världen/omgivningen och vårdandet.
27

  

 

Vilka möjligheter finns det då idag för studier inom vårdvetenskap? I dagens 

sjuksköterskeutbildning ingår en kandidatexamen i vårdvetenskap men ämnet kan studeras vid 

universitet och högskolor både som professionella utbildningsprogram och som enskilt ämne på 

kandidat- och/eller magisternivå. Även forskarutbildning ges vid ett flertal lärosäten.  

Tidigare Forskning 

Kompetensinriktad forskning  

Forskning inom området för sjuksköterskans kompetens handlar ofta om 

sjuksköterskestudenters resa från studentroll till egen legitimation och inte i lika stor omfattning 

                                                      

24 Heyman, I. (1994). Omvårdnad och omvårdnadsforskning. I Holmdahl, B. (1994). 

Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnadsdoktor. Stockholm: Liber. s.263. 

25 Vetenskapsrådet. (2006). Vårdvetenskap i tiden. En kartläggning av Vetenskapsrådets satsning 

under åren 2001-2004. Vetenskapsrådets rapportserie 3:2006. s.11. Hämtad: 

http://www.vr.se/download/18.62e1b0511073c5d19180004/Va_rdvetenskap+2006.pdf 2009-12-

21 17.53 

26 Dahlberg et al. (2003). s.17. 

27 Då dessa begrepp inte är av central betydelse för förståelsen av denna uppsats har jag valt att 

lämna vidare fördjupning åt läsaren. 

http://www.vr.se/download/18.62e1b0511073c5d19180004/Va_rdvetenskap+2006.pdf
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om hur verksamma sjuksköterskor ser på faktorer som underlättar eller försvårar 

kompetensutvecklingen inom den egna professionen.
28

 Tabari Khomerian et al. har i sin studie 

tagit fasta på detta fenomen och därför valt att intervjua kliniskt verksamma sjuksköterskor om 

hur de ser på den egna kompetensutvecklingen. I resultatet utkristalliserades sex olika 

beskrivande kategorier vilka på olika sätt påverkade sjuksköterskornas utveckling inom deras 

profession. Den första och viktigaste faktorn för kompetensutveckling var enligt studiens 

sjuksköterskor erfarenhet. De menade att den verklighetsanknutna erfarenheten var ovärderlig 

för deras utveckling av praktisk kompetens i allt från att sätta en perifer venkateter till 

omhändertagande av en agiterad patient. Därefter beskrevs faktorn möjlighet till lärande. 

Omständigheter som oförutsedda händelser eller arbete som resurs för olika kliniker med ett 

mycket varierande arbetsinnehåll kunde först uppfattas som hotande och ovisst men gav i 

efterhand insikt om rika tillfällen till lärande. I omgivningen, vilken utgjorde den tredje 

kategorin, angavs en god lärande arbetsplats som viktig för den personliga 

kompetensutvecklingen. I detta begrepp innefattades sådant som att tillgodose behov av 

kunskapsuppgradering liksom ett på arbetsplatsen levande förbättringsarbete där inspiration till 

och beredskap för lärande i professionsegna frågor stod högt på listan. Personlighet utgjorde en 

ytterligare kategori där egenskaper som nyfikenhet och beredskap att lära i mer eller mindre allt 

som berörde deras arbete ansågs viktigt för att öka sjuksköterskans förmåga och utveckla 

hennes kompetens. Under denna kategori togs också villigheten att ställa förklarande frågor 

eller att be om hjälp, även till personal med lägre utbildningsnivå än den egna, som en mycket 

viktig faktor för utvecklandet av den egna kompetensen. Sjuksköterskornas motivation beskrevs 

i studien som den femte kategorin. Det visade sig att patienttillfredsställelse och att träda in som 

legitimerad i det nya yrket var det som främst motiverade sjuksköterskorna till 

kompetensutveckling. De hade även negativa tankar kring detta då patienterna, i okunskap om 

utbildningens utformning, ibland uttryckte en mycket låg förväntan på exempelvis 

sjuksköterskornas utbildningstid och/eller akademiska nivå. Sjuksköterskorna upplevde sig även 

missgynnade av arbetsledningen genom dålig lönesättning gentemot undersköterskor. De 

upplevde heller inte att de tilldelats det sociala status de förväntade sig. Den sista kategorin tar 

upp teoretisk kunskap. I detta sammanhang framkom att sjuksköterskorna upplevde en bättre 

nytta av teoretiska kunskaper när de var anpassade till reella behov ute i den kliniska 

verksamheten. De föredrog därför ett kontinuerligt arbetsplatsförlagt utbildningsprogram 

framför akademiska studier. En förklaring till detta var att många sjuksköterskor upplevde att 

personal ute i verksamheten som saknar akademisk utbildning trots detta ofta är mycket kliniskt 

skickliga särskilt i praktiska göromål som kräver lång träning. Artikelförfattarna studie visar på 

att sjuksköterskorna i första hand upplever att de lär genom sin egen erfarenhet men att de också 

lär i samtal med andra och genom att iaktta hur andra mer erfarna sjuksköterskor hanterar olika 

svårigheter. Inför den sistnämnda uppfattningen vill författarna poängtera risken med denna typ 

av oreflekterat lärande särskilt om personalen inte har någon akademisk utbildning att vila på i 

sitt handlande. Det kan i detta fall finnas en viss farhåga, menar Tabari Khomerian et al., för att 

patientens säkerhet riskeras.  

 

                                                      

28 Tabari Khomerian, R., Yekta, Z. P., Kiger, A. M., & Ahmadi, F. (2006). Professional competence: 

factors discribed by nurses as influencing their development. International Nursing Review, 53, 

March, 66-72.  
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I en svensk-norsk studie hade man valt att följa svenska sjuksköterskor med en treårig 

akademisk sjuksköterskeutbildning från deras tid under utbildningen, som absoluta noviser i 

sjuksköterskeyrket och tre till fem år framåt.
29

 Det man hade intresserat sig för var 

sjuksköterskornas professionella självuppfattning och hur denna förhöll sig över tid. Studien 

visade att den kompetens som traditionellt sammankopplas med sjuksköterskeyrket skattades 

som väl bibehållen efter tre till fem år i yrket. Däremot utvärderades de kompetenser som hör 

till de nya professionskraven såsom kritiskt tänkande, reflektion, medvetenhet om användande 

av aktuell forskning etc. i en negativ riktning. Även ledarskapsförmågan skattades lägre vid en 

jämförelse mellan studenttiden och i rollen som erfaren sjuksköterska. Författarna såg här en 

allvarlig trend att studera vidare då ledarskapet är en viktig förutsättning för arbetet mot en 

evidensbaserad vård. Tankar fördes fram kring behovet av ett ökat samarbete mellan 

sjuksköterskeutbildning och vårdsektor då sjuksköterskornas arbete även innefattar handledning 

av studenter. 

 

Tre finska forskare har tagit fram ett speciellt mätinstrument för att belysa sjuksköterskans 

kompetensutveckling.
30

 De kallar detta verktyg för nurse competence scale och det är uppbyggt 

utifrån Benners referensram kring kompetensutveckling från novis till expert. Tanken med 

denna kvantitativa metod var enligt författarna att finna ett instrument för att mäta 

sjuksköterskornas självskattade kompetens vid upprepade tillfällen över tid. Mätresultaten var 

därefter tänkta att användas för planering av kompetensutveckling i förhållande till exempelvis 

karriärmöjligheter hos den kliniska sjuksköterskan. Enligt den refererade studien så visade dessa 

mätningar att en hög frekvens av kompetensutnyttjande även gav en högre självskattad 

kompetensnivå. Däremot hade faktorer som ålder och tid i yrket en positiv men inte särskilt 

stark koppling till den aktuella kompetensnivån.  

 

Ett annat sätt att se på kompetensutveckling är att presentera denna i form av kompetens och 

skicklighet, capability.
31

 I denna studie från Australien och Nya Zeeland gör författarna denna 

differentiering för att belysa en sjuksköterskas möjliga kompetensutveckling. Begreppet 

kompetens innehåller i detta fall kunskap och färdighet, knowledge och skill, vilka är förmågor 

som anses nödvändiga för att fungera i sjuksköterskeyrket. Capability står i detta sammanhang 

för de kännetecken som kan påvisa ett mer avancerat yrkesutövande. Några exempel på dylika 

kännetecken är faktorer som självförtroende, tålamod och uthållighet, risktagande och testvilja, 

lust att lära samt problemlösningsförmåga. Författarna vill med sin artikel föra fram tankar om 

vikten av att ta hänsyn till såväl kompetens som skicklighet när man försöker förstå 

sjuksköterskans komplexa kliniska yrkesroll. Detta föreslås gälla inom såväl 

sjuksköterskeutbildning som klinisk praktik.  

                                                      

29 Björkström, M. E., Athlin, E. E., & Johansson, I. S. (2008). Nurses’ developement of professional 

self – from being a nursing student in a baccalaureate programme to an experienced nurse. 

Journal of Clinical Nursing. 17, 1380-1391. 

30 Meretoja, R., Isoaho, H., & Leino-Kilpi, H. (2004). Nurse Competence Scale: development and 

psychometriv testing. Journal of Advanced Nursing. 47(2), 124-133. 

31 Gardner, A., Hase, S., Gardner, G., Dunn, S. V., & Carryer, J. (2007). From competence to 

capability: a study of nurse practitioners in clinical practice. Journal of Clinical Nursing.17, 250-

258. 
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I följande artikelpresentation utifrån en amerikans studie av Schriner görs en koppling av 

akademisk kompetensutveckling till såväl klinik som akademi. 
32

 Författaren beskriver 

skärningspunkten mellan klinisk sjuksköterskeroll och akademisk roll. I studien, vilken har 

genomförts genom både intervjuer, observationer och en dokumentgenomgång, har intervjuerna 

riktats mot lärare verksamma inom akademin sedan minst tre år tillbaka. Respondenterna tar 

bl.a. upp den skillnad i värdering av akademisk utbildning som finns mellan klinik och akademi. 

Att som klinisk sjuksköterska ha en mastersutbildning värderas mycket högt medan inom 

akademin ligger miniminivån för utbildning på doktorsnivå. En av de slutsatser man drar av 

studien är att det råder en stor kulturell dissonans mellan klinisk omvårdnad och akademisk roll. 

Det framkommer ett stort behov av att för de blivande sjuksköterskorna tydliggöra vilka 

förväntningar och värderingar som råder ute på det kliniska fältet och att dessa inte alltid 

stämmer överens med det studenterna lär i akademin. Studiens huvudresultat uppges visa på 

behovet av att specifik utbildning krävs för nya utbildare inom sjuksköterskeutbildningen. 

Nyckelfrågan blir att öka såväl tillgång som åtkomst till studier på avancerad nivå med 

inriktning mot pedagogik särskilt anpassad för sjuksköterskeutbildningen. I studien 

framkommer också behovet av en resursökning till de kliniskt verksamma utbildarna då denna 

kategori har visat sig vara den som får kämpa hårdast för att hålla sin nya akademiska position. 

Här föreslås åtgärder som förbättrar åtkomligheten till resurser gällande utbildningsfärdighet, 

utvärderingsmetoder och kliniska instruktioner. Författaren anser att det inte enbart är den 

kliniska verksamheten som skall anpassas till akademin utan att de institutionella värderingarna 

vid universitetet också behöver vara reflekterade i förhållande till sjuksköterskeprofessionen.  

Motivationsinriktad forskning  

Aktuell forskning riktad mot sjuksköterskors studiemotivation innehåller framför allt 

forskningsstudier som berör olika motivationsfaktorer, såväl inre som yttre. En relativt 

nypublicerad artikel tar dessutom upp frågan om sjuksköterskors motivation att vårda och syftar 

då på de motivationsfaktorer som leder in sjuksköterskan på hennes yrkesbana men också vad 

som motiverar henne att stanna kvar i yrket under sin yrkeskarriär.
33

 Denna studies syfte 

handlade i första hand om att kartlägga dessa motivationsfaktorer kring vårdandet då 

sjuksköterskor tenderar att bli en bristvara över hela världen. Faktorer som ”en känsla av 

prestation”, uppskattning, ”att ha omsorg om” och ”en önskan om att hjälpa” var de faktorer 

som presenterades utifrån sjuksköterskans vårdmotivation. Dessa faktorer kan tänkas ha ett visst 

intresse för sjuksköterskans studiemotivation då patientvården är en central del i den kliniska 

sjuksköterskans vardag. 

 

                                                      

32 Schriner, C. L. (2007). The Influence of Culture on Clinical Nurses Transitioning into the Faculty 

Profession. Nursing Education Perspektives. Vol.28, no.3, 145-149.  

33 Newton, J. M., Kelly, C. M., Kremser, A. K., Jolly, B., & Billett, S.(2009). The motivations to 

nurse: an exploration of factors amongst undergraduate students, registered nurses and nurse 

managers. Journal of Nursing Management. 17, 392-400. 
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I en artikel av Davey och Murrells med den slagkraftiga titeln” To get a better job or to do the 

job better…” ges en viss antydan om vad motivation till studier ofta handlar om.
34

 Denna artikel 

bygger på en större brittisk studie där man i ett längre perspektiv följer en grupp om drygt sex 

hundra sjuksköterskor som tog examen enligt en äldre icke-akademisk studiegång 1990/91. De 

har tillfrågats om föreliggande motiv till akademisk kompetensutveckling. Bland motiven ses 

faktorer som önskan om att byta arbete, planer för en yrkeskarriär, intellektuell stimulering, en 

önskan om bättre självförtroende och förbättrad klinisk kompetens. En av slutsatserna i denna 

studie var att en tredjedel av informanterna såg motivet till förbättrad klinisk kompetens som 

överordnat motivet att byta arbete. 

 

I en irländsk studie om sjuksköterskors högre akademiska studier har forskaren funnit att alla 

motivationsfaktorer till trots så uppfattar de deltagande informanterna den påverkan som 

studierna ger på deras personliga livsförutsättningar och på arbetslivet som större än 

omfattningen av deras studiemotivation.
35

 Därför menar författaren att det är viktigt att 

arbetsledningen möjliggör för de sjuksköterskor som ägnar sig åt akademisk 

kompetensutveckling att utöva sina nya kunskaper på arbetsplatsen. 

 

Megginson har i sin studie tittat på motivation för akademisk kompetensutveckling ur såväl ett 

motivationshöjande som ett hindrande perspektiv. 
36

 Författaren presenterar ett flertal fynd 

relaterade till amerikanska förhållanden men som möjligen även kan ses ur ett mer allmänt 

kompetensutvecklingsperspektiv. De motivationshöjande faktorerna för studier handlade om: ” 

att vara vid rätt tidpunkt i livet”, ”en möjlighet till annat arbetsinnehåll”; i detta sammanhang 

gjorde vissa av sjuksköterskorna en koppling till att de i framtiden inte skulle orka med det 

krävande kliniska vårdarbetet; ”att uppnå personliga mål”, ”att akademisk kompetensutveckling 

möjliggör en trovärdig yrkesidentitet”, ”uppmuntran från tidigare studenter” samt ”möjlighet att 

validera tidigare studier in i aktuella utbildningsprogram”. De studiehinder som beskrevs 

utgjordes framför allt av tidsbrist, rädsla, brist på uppskattning för tidigare utbildnings- och 

livsinsatser, ingen särbehandling trots lägre akademisk utbildningsnivå och tidigare negativa 

erfarenheter av studier på avancerad nivå.  

 

I en studie genomförd på ett irländskt enkätmaterial presenterades likaledes såväl motiverande 

som försvårande faktorer för kontinuerlig kompetensutveckling.
37

 Här påvisades framför allt en 

ökad självkänsla och en ökad möjlighet till befordran som motivationshöjande faktorer. 

                                                      

34 Davey, B., & Murrells, T. (2002). To get a better job or to do the job better: motivations of 

registered general nurses to participate in post-registration degrees. Learning in Health and Social 

Care, I, 3, 139-149. 

35 Clodagh Cooley, M. (2008). Nurses’ motivations for studying third level post-registration nursing 

programmes and the effects of studying on their personal and work lives. Nurse Education Today. 

28, 588-594. 

36 Megginson, L. A. (2008). RN-BSN education: 21st century barriers and incentives. Journal of 

Nursing Management. 16, 47-55. 

37 Murphy, C., Cross, C., & McGuire, D. (2006). The motivation of nurses to participate in 

continuing professional education in Ireland. Journal of European Industrial Training. Vol. 30, No. 

5, 365-384. 
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Bristande stöd från arbetsgivaren och problemet med att finna balans mellan privatliv, arbete 

och studier uppgavs som de avgörande studiehindren i denna undersökning. 

 

Avslutningsvis presenteras några fynd ur en australiensisk studie där man har undersökt en 

grupp Malaysiska sjuksköterskor vilka har tillägnat sig akademisk kompetensutveckling via ett 

samarbete med ett australiensiskt universitet.
38

 En grundförutsättning för dessa sjuksköterskor 

var den i hemlandet allmänt positiva inställningen till högre studier. Då dessa inte fanns att 

tillgå i det egna landet sökte sjuksköterskorna sig till alternativa utbildningsmöjligheter. Det 

beskrivna samarbetet innebar att de endast behövde var hemifrån under fyra veckor, vilka de 

tillbringade i Australien, då resten av de tvååriga studierna kunde genomföras på distans. Bland 

sjuksköterskorna i denna studie sågs den förväntade personliga och professionella utvecklingen 

som överordnad motivationsfaktor även om de efter studierna inte skulle komma att ersättas i 

förhållande till deras nya professionsstatus. Att tvingas resa till ett campus i Australien under 

fyra veckor upplevdes som attraherande på potentiella studenterna. 

Sammanfattning av bakgrund 

Sjuksköterskeyrkets akademisering är av ett förhållandevis sent datum. Först under 1970-talets 

senare del kom den reform Vård-77 som för alltid skulle förändra sjuksköterskeyrket och 

samtidigt underlätta för detta yrkes akademisering och professionalisering. Det egna 

kunskapsområdet fastställdes att bli omvårdnad. Denna förändring kom att innebära att 

sjuksköterskor inte bara förväntades vara aktiva i den kliniska vården utan också ta del av samt 

producera egen forskning med därpå följande doktorsexamen. Detta forsknings- och 

utvecklingsarbete fick en annan karaktär än det rent mediciniska då dess syfte framför allt skulle 

vara att förbättra det direkta omvårdnadsarbetet. Den idag tillgängliga forskningen kring 

akademisk kompetensutveckling för sjuksköterskor inom den egna professionen är begränsad. 

Oftast har den handlat om sjuksköterskestudenternas väg in i det nya yrket och inte i samma 

omfattning om redan verksamma sjuksköterskors utveckling. Den forskning som ändå kan anses 

kopplad till denna kompetensutveckling hos kliniska sjuksköterskor har främst studerat den 

allmänna kompetensutvecklingen vilken ofta genomförs på den egna arbetsplatsen. Det 

förekommer studier som knyter an till akademin men i detta fall har man vänt sig till lärare och 

inte sjuksköterskor med sina frågor i ämnet. Motivationsinriktad forskning har främst inriktat 

sig på problemställningar som kan kopplas till den av Davey och Murrells så slagkraftiga titeln 

”To get a better job or to do the job better”.
39

 Här beskrivs motivationsfaktorer till akademisk 

kompetensutveckling som beroende av ett flertal av livets dimensioner och inte enbart 

möjligheten att få ett bättre arbete. Att befinna sig vid rätt tidpunkt i livet, att ha en önskan om 

ett annat arbetsinnehåll eller att skaffa en förbättrad klinisk kompetens som ett led i att förbättra 

den egna självkänslan var faktorer som nämndes i de presenterade artiklarna. Hinder för studier 

                                                      

38 Chiu, L. D. (2005). Motivation for nurses undertaking a post-registration qualification in 

Malaysia. International Nursing Review. 52, 46-51. 

39 Davey., & Murrells. (2002). s.139-149. 
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var framför allt bristande stöd hos arbetsgivaren och svårigheter att få en balans mellan 

privatliv, studier och arbetsliv. Utifrån denna forskningsöversikt menar jag att det finns ett 

tydligt behov av att studera hur sjuksköterskor ser på den egna akademiska 

kompetensutvecklingen. Här finns utrymme för frågeställningar kring den egna 

professionsutvecklingen utifrån sjuksköterskornas tankar kring motivation, kunskap och 

kompetens. 

Teoretisk anknytning 

Denna del av uppsatsen beskriver den teoretiska anknytning jag har valt för min studie. En teori 

kan sägas vara en modell av hur man ser på verkligheten, med egna förklaringsmodeller till 

orsaker och dess kontexter.
40

 Genom användandet av en teori fokuseras vissa centrala 

omständigheter inom ett valt område, i detta fall sjuksköterskors kunskapssyn, liksom på de 

konsekvenser detta tänkande eller handlande får i sjuksköterskornas praktik. Jag har valt att vila 

mitt teoretiska resonemang mot Aristoteles filosofi med indelning av kunskap i de tre områdena, 

episteme, techne och fronesis då jag upplevde mig se att alla tre sätten att se på kunskap utgör 

viktiga inslag i en sjuksköterskas praktik.
41

 Ytterligare två teoretiska begrepp kommer att 

beskrivas nedan. Det första är kompetens, då jag har funnit att detta begrepp är centralt för hur 

sjuksköterskor ser på det egna yrket och dess kunskapsinnehåll och – utveckling men även för 

hur yrkets tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, uttrycker önskade färdigheter i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning.
42

 Motivation utgör det avslutande teoretiska begreppet och är centralt för 

att förstå varför sjuksköterskorna väljer akademisk kompetensutveckling. Min förhoppning är 

och har varit att dessa tre övergripande begrepp kompetens – kunskap – och motivation 

tillsammans skulle kunna vara en hjälp att förklara eller förstå hur sjuksköterskor tänker i frågor 

kring den egna akademiska kompetensutvecklingen.   

Kompetens 

Ordet kompetens har sitt ursprung i senlatinets compete´ntia vilket betyder sammanträffande 

eller överensstämmelse och har idag fått betydelsen av kunnighet, skicklighet.
 43

 Andra begrepp 

                                                      

40 Boolsen. W., M. (2007). Kvalitativa analyser. Forskningsprocess, människa , samhälle. Malmö: 

Gleerups Utbildning AB. s.14. 

41 Gustavsson. (2000). s.15. 

42 Benner, P. (1993). Från novis till expert – mästerskap i talang i omvårdnadsarbetet.Lund: 

Studentlitteratur. s.40-42, 54-55; Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-

2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf   2009-08-28 16.03 

43 Nationalencyklopedin. (2009e). Kompetens. 

http://www04.sub.su.se:2075/lang/kompetens/228409 2009-09-11 10.15 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf
http://www04.sub.su.se:2075/lang/kompetens/228409%202009-09-11
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med liknande innebörd är kvalifikation och yrkeskunnande.
44

 Alla dessa tre har en gemensam 

grundinnebörd, men har även alla sitt eget mer specifika innehåll, och används alltid i 

förhållande till en viss uppgift, situation eller kontext. En individs kompetens kan ses som 

hans/hennes potentiella handlingsförmåga i relation till ett visst arbete. Kompetens ses utifrån 

individens förmåga att utföra en viss arbetsuppgift medan kvalifikation utgår från de krav som 

en viss uppgift kan tänkas ställa på individen. Detta kan i förlängningen innebära att individen 

är kompetent i ett flertal avseenden inom yrket men att han/hon samtidigt kan sakna vissa 

kvalifikationer som krävs för en särskild arbetsuppgift. Yrkeskunnande i sin tur kan enligt 

Ellström ges inte mindre än fem definitioner beroende av kontext. Han illustrerar detta med 

följande figur
45

: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Kompetens ______________ Kvalifikation 

 Formell kompetens  Efterfrågad kompetens 

 | Utnyttjad kompetens | 

 Faktisk kompetens          ______________ Den kompetens som arbetet

   kräver   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dessa definitioner sätts i relation till kompetens- och kvalifikationsbegreppen och i mittpunkten 

ses den utnyttjade kompetensen vilken jag tolkar som det sammanförda resultatet av individens 

för tillfället aktuella yrkeskunnande. I detta sammanhang uppfattar jag att begreppen 

kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande i någon mening tangerar att bli varandras 

förutsättningar . 

 

Det av Ellström definierade kompetensbegreppet används såväl inom den pedagogiska 

forskningen
46

 som inom arbetslivsforskningen. 
47

 Hans kompetensdefinition utgår från fem olika 

förmågor: den psykomotoriska, den kognitiva, den affektiva, den personlighetsrelaterade och 

den sociala förmågan.
48

 I den psykomotoriska förmågan ryms sådant som handlag och handens 

kunskap dvs. perceptuella och manuella färdigheter. Den kognitiva förmågan kännetecknas av 

problemlösningsförmåga och beslutsförmåga medan den affektiva förmågan ser till engagemang 

och värderingar vilka grundar sig i viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar. 

Personlighetsrelaterad förmåga har sitt ursprung i den handlingsberedskap som de egna 

personlighetsdragen bidrar med exempelvis den egna självuppfattningen och det egna 

självförtroendet. Slutligen är den sociala förmågan relaterad till sådant som samarbete, 

kommunikationsförmåga och ledarskap.  

                                                      

44 Ellström, P-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: Publica. s.19-

31. 

45 Ibid. s.38. 

46 Törnqvist, A. (2004). Vad man ska kunna och hur man ska vara. – En studie om enhetschefers 

och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. 

Doktorsavhandling. Stockholm: HLS Förlag. s.46-47.; Granberg, O. (2004). Lära eller läras. Om 

kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. s.92-93. 

47 Hansson, M, (2004). Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens. 

Doktorsavhandling. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.s.34-35. 

48 Ellström. (1992). s.21. 
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Yrkeskompetens 

Ellström definierar en individs yrkeskompetens som det yrkeskunnande som tar sin 

utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter som en viss person besitter.
49

 Kompetensbegreppet 

är intimt förknippat med vissa speciella yrken där en viss kompetens krävs för yrkesutövning. 

Inom ett flertal vårdyrken såsom exempelvis läkar- och sjuksköterskeyrket finns som mått på 

denna kompetens en koppling till ett formellt legitimationskrav.
50

 Denna formella kompetens 

skall kunna dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller liknande och avser således en 

kompetens som förvärvats genom formell utbildning.
51

 Den är därefter ofta livslång såvida 

individen inte missbrukar sitt förtroende eller handlar utanför lagens ram. Även andra yrken 

t.ex. elektriker styrs av formella kompetenskrav kopplade till ett praktiskt yrkeskunnande.
 52

  

Inom läraryrket finns ännu ingen legitimation som reglerar yrkesutövningen men däremot ett 

krav på en viss pedagogisk utbildning för att läraren skall få möjlighet till en fast anställning. Då 

den formella kompetensen oftast har ett eget ansvar knutet till yrkesutövningen finns även en 

kontrollmyndighet, ansvarsnämnd eller liknande, vilken vid behov kan utmäta påföljder av olika 

slag såsom varning eller indragning av legitimation, certifikat, auktorisation eller motsvarande.   

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling inom en viss verksamhet kan beskrivas som det behov av utvecklat 

yrkeskunnande som existerar om de faktiska eller förelagda kvalifikationskraven är högre än 

den reella kompetens som personalen förfogar över.
53

 Inom utbildnings- och 

arbetsmarknadssfären är kompetensutveckling ett förhållandevis nytt begrepp.
 54

 Det kom att 

användas först under början av 1980-talet och hade i tidigare publikationer ersatts av begrepp 

som personalutveckling eller personalutbildning. Begreppets engelska motsvarighet är närmast 

human resource developement.
55

 Denna formulering visar att personalen i en organisation är 

viktig då den utgör det humankapital vars kompetens har betydelse för företagets 

konkurrensmöjligheter. När man tidigare använt begreppet personalutbildning så har detta ofta 

varit förknippat med utbildningsaktiviteter som planerats, organiserats och även bekostats av i 

första hand arbetsgivaren.
56

 Dessutom har denna utbildning framför allt varit arbetstidsförlagd. 

Idag kan det även finnas andra finansiärer och utbildningsanordnare inom det område som allt 

oftare benämns som kompetensutveckling.  

 

Vi skall nu gå vidare mot nästa begrepp i min teoretiska referensram, kunskap. Denna utgör 

grund för det lärande som hör samman med kompetensbegreppet och därmed även 

                                                      

49 Ellström. (1992). s.20. 

50 Granberg, O. (2004). Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. 

Lund: Studentlitteratur. s.92-95. 

51 Ellström. (1992). s.39. 

52 Granberg. (2004). s.92-95. 

53 Ellström. (1992). s.43. 

54 Granberg. (2004). s.91-93. 

55 Törnqvist. (2004). s.48. 

56 Granberg. (2004). s.99. 
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kompetensutveckling. Jag skall nedan försöka att visa några perspektiv på hur vi kan förstå och 

beskriva kunskapsbegreppet.  

Kunskap 

Kunskapens början är människans undran (Aristoteles).57 

Det finns en slags mytologisk företeelse vilken förmedlar tankar om att kunskap är något vi alla 

är överens om.
58

 Säljö poängterar att ingen konsensus finns och att denna kunskapsuppfattning 

är just en myt. Inom filosofin finns en huvudgren som är inriktad mot grundläggande 

frågeställningar kring framför allt kunskapens natur, kunskapens objekt och dess källor, 

nämligen epistemologin eller kunskapsteorin.
59

 Denna filosofiska gren har bl.a. intresserat sig 

för ovanstående fråga och för frågor kring om vår kunskap ytterst vilar på det sunda förnuftet 

eller på det som vi förnimmer via våra sinnen. Ordet kunskap är idag flitigt använt inte bara i 

utbildningssammanhang utan i allt från politik till reklamaffischering.
60

 Det innehåller två 

betydelser, dels ”att kunna” dels ”att skapa”, och är således både aktivt och kreativt. Gustavsson 

beskriver inhämtandet av kunskap som en ständig process vilken sker både på ett personligt och 

ett socialt plan. Han menar att kunskap kommuniceras dvs. att den förmedlas och gror vid 

samtal människor emellan. Kunskap finns i flera sammanhang både i det mänskliga, i det 

sociala och i det kulturella sammanhanget och den hjälper oss att bättre förstå omvärlden genom 

djupare insikter och en ökad överblick.  

 

Jag ser här en koppling till min vårdpedagogiska forskningsfråga och för att försöka att bättre 

förstå denna presenterar jag nedan närmare de tre aristoteliska kunskapsbegreppen, episteme, 

techne och fronesis. Dessa begrepp har sitt ursprung i Aristoteles bok om etik, Den 

nichomakiska etiken. Jag kommer att inrikta mig på de delar inom respektive begrepp som kan 

anses värdefulla för kunskapsförståelsen ur ett vårdpedagogiskt perspektiv. 

Episteme 

Aristoteles gav episteme innebörden av vetande och avsåg då att kunskap består i att både känna 

till hur något förhåller sig och vilka orsakerna är till detta.
 61

 Denna del av begreppet kunskap är 

traditionellt teoretiskt inriktad och knuten till forskning. Genom forskning får man möjlighet att 

undersöka olika sidor av verkligheten som tidigare inte varit kända vilket i förlängningen leder 

fram till skapandet av ny kunskap. På så vis växer den totala kunskapsmassan genom att ny 

kunskap läggs till gammal. Detta kan även ske genom att en viss kunskap ses ur ett nytt 

perspektiv. Varje ämnesområde inom forskningen har mer eller mindre sin egen uppfattning om 

                                                      

57 Gustavsson. (2000). s.19. 

58 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken, Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. s.27. 

59 Nationalencyklopedin. (2009:1). Kunskapsteori. 

http://www04.sub.su.se:2075/lang/kunskapsteori 2009-09-11 10.23 

60 Gustavsson. (2000). s.13-34. 

61 Ibid. s.34-35. 

http://www04.sub.su.se:2075/lang/kunskapsteori%202009-09-11
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vad som vilar i begreppet vetenskaplig kunskap. Här ses traditionellt framför allt två stora 

grupperingar nämligen den naturvetenskapliga/tekniska respektive den 

samhällsvetenskapliga/humanistiska traditionen. Inom västerländsk forskning går dessa båda 

riktningar under benämningen, ”de två kulturerna”. Båda dessa traditioner finns idag 

representerade inom sjuksköterskeprofessionen.
62

 Sjuksköterskans vetenskapliga 

kunskapsområde, med karaktärsämnet omvårdad, vilar på en humanistisk människosyn men för 

att möjliggöra sjuksköterskans direkta yrkesutövning krävs även kunskaper i bl.a. medicinsk 

vetenskap och folkhälsovetenskap. Omvårdnad beskrivs av Heyman som beläget i 

skärningspunkten mellan en objektivt seende naturvetenskap, där hårddata och skärpa anger 

tonen, och den humanistiska vetenskapen, där förståelse, upplevelse och individualisering har 

företräde.
63

  

 

När vi inser syftet med det vi gör och vi kan förklara och ange orsakerna till varför vi gör som 

vi gör, då uppfyller vi kriterierna för det som Platon ansåg vara den riktiga kunskapen.
64

 Han 

gör jämförelsen mellan kokkonst och läkekonst där han placerar kokkonsten som icke-riktig 

kunskap och läkekonsten som riktig kunskap då denna har sann insikt i vad som sker och varför 

detta sker. Här kan göras en direkt koppling till sjuksköterskeprofessionen i förhållande till 

riktig och icke-riktig kunskap. Under lång tid skedde omvårdnad i enlighet med det som 

förmedlades genom muntlig tradition.
65

 En stor kunskapsmassa fanns men den vilade inte på 

befästa vetenskapliga kriterier varför den uppfattades som icke-riktig kunskap. Så småningom 

inrättades en formell sjuksköterskeutbildning och på 1970-talet inleddes även forskning inom 

det egna karaktärsämnet omvårdnad. Den första sjuksköterskan disputerade 1974 men då inom 

medicinsk vetenskap.
66

 Detta var inte helt oväntat då det inom den egna professionen inte fanns 

någon handledning eller examinator att tillgå. Inom karaktärsämnet omvårdnad skedde den 

första disputationen 1978. Genom att delta i det vetenskapliga etablissemanget och följa dess 

regelverk har även omvårdnad idag hamnat inom den del av kunskapen som med Platons ord 

kan benämnas som riktig kunskap.  

 

De vetenskapliga traditionerna beträffande kunskap har framför allt haft två inriktningar, den 

empiristiska – erfarenhetsbaserade, och den rationalistiska – vilken grundar sig i förnuft och i 

kunskapens teoretiska dimension.
67

 Inom omvårdnadsforskning av dagens datum används båda 

dessa bärande traditioner för att befästa ny kunskap inom det som benämns EBV (Evidens 

Baserad Vård)/EBN (Evidenced Based Nursing). Detta kan sägas ha förändrat sjuksköterskans 

handlande från att agera utifrån tro till att agera utifrån vetande. Med Platons sätt att uttrycka 

                                                      

62 Svensk sjuksköterskeförening. (2009). 

63 Heyman, I. (1994). Omvårdnad och omvårdnadsforskning. i Holmberg, B. (1994). 

Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnadsdoktor. Stockholm: Liber. s.248. 

64 Gustavsson. (2000). s.38-42. 

65 Holmdahl. (1994). s.16-18. 

66 Heyman, I. (1994). s.247-265. 

67 Gustavsson. (2000). s.39. 
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samma sak har sjuksköterskorna nu en kunskap som är objektivt säkerställd och inte enbart 

vilande på åsikter och tyckande.
68

   

 

Genom filosofin väcks nya tankar kring hur vi ser på och använder vår kunskap. Vi ska nu gå 

vidare till det kunskapsbegrepp som av Aristoteles fick innebörden av kunnighet nämligen 

techne.
69

 

Techne 

Techne har innebörden av en praktisk-produktiv kunskap med filosofisk idégrund i 

pragmatismen.
70

 Enligt denna kunskapstradition är handlandet och människans reflektion över 

detta utgångspunkten för hur kunskap genereras.
71

 Begreppet techne skall inte missförstås som 

en synonym till ordet teknik och enbart förstås som teknisk kunskap. Den kan snarare betecknas 

som instrumentell kunskap där kunskapen ses som ett medel vars avsikt befinner sig utanför 

själva handlingen. Aristoteles avsåg inom denna kunskapsform den form av handling vilken är 

inriktad på produktion, skapande och tillverkning och med hans egna ord benämnd poiésis. – 

Hur kan man förhålla sig till denna kunskapsform där händernas kunskap befinner sig i främsta 

ledet? och – Hur kan man beskriva den kunskap som finns inom en yrkespraktik? Detta är svåra 

frågor och de har inga entydiga svar. 

 

Gustavsson beskriver den engelske filosofen Ryles sätt att förstå techne utifrån begreppen 

”knowing-how” veta hur respektive ”knowing-that” veta att.
72

 Att ”veta hur” innebär med Ryles 

tankesätt att ha förmåga att utföra vissa handlingar eller att inneha vissa färdigheter. Med 

begreppet ”veta att” skall förstås att ha kännedom om  hur saker och ting uppträder dvs. vad vi 

vet om olika företeelser. Ryle ger därmed en mer teoretiserande innebörd åt ”veta att” och ett 

mer praktiskt perspektiv på ”veta hur”.  Hans tankar från sent 1940-tal kring uppkomsten av 

förståelse ligger i själva görandet dvs. att vi förstår vad vi gör genom våra handlingar. När vi 

”vet hur” vi skall göra har vi både förmågan att handla och att förstå vad vi gör och vi handlar 

enligt Ryle avsiktligt. Han gör ytterligare en distinktion mellan kunskap och icke-kunskap och 

förklarar detta med ”intelligent praktik” respektive” vanemässig praktik”. Inom den intelligenta 

praktiken sker saker inte enbart med vanans hand utan genom ständig reflektion och vilja till 

förändring. Här ses grunden till det vi idag benämner kompetensutveckling.   

 

Ytterligare ett sätt att finna förklaring till begreppet techne kan vara att använda Schöns tankar 

kring den reflekterande praktikern. Enligt Schön ligger vårt vetande i våra handlingar.
73

 Detta 

                                                      

68 Gustavsson. (2000). s.40. 

69 Ibid. s.34. 

70 Pragmatismen är en kunskapsfilosofi med sitt språkliga ursprung i pragma som betyder handling 

eller gärning vilken avser att kunskap tar sin utgångspunkt i människans handlingar. Källa: 

Gustavsson s.31.  

71 Gustavsson. (2000). s.101-103. 

72 Ibid. s.104-106. 

73 Schön, D. A. (2006). Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle taenker, når de 

arbejder. Danmark: Klim. s.51-68. 
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var på 1980-talet smått revolutionerande tankar kring kunskap. Han avser att vetande finns 

inbyggt i en intelligent handling och placerar Ryles ”veta hur” som något som är placerat i 

handlingen, knowing-in-action. Några karakteristika för denna kunskapsform är att den finns i 

våra handlingar och bedömningar utan att vi på förhand behöver tänka igenom dessa, att vi utför 

handlingar utan att tänka kring hur vi lärde oss att utföra dem och att vid vissa tillfällen har 

kunskap blivit internaliserad och vi tänker då inte längre på varför eller hur vi gör på ett visst 

sätt. Reflektion är ett centralt begrepp för Schön som menar att vi kan reflektera dels i-handling, 

reflection-in-action, dels på-handling, reflection-on-action. Den första reflektionsformen sker 

ofta då vi överraskas under tiden vi utför en handling och tvingas förändra vårt görande till den 

aktuella situationen. Här öser vi ur vår tidigare erfarenhet och är hela tiden i görandet. 

Tidpunkten för reflektion-i-handling kan variera och behöver enligt Schön inte ske momentant. 

Denna tidsrymd, vilken kan vara allt från några minuter till flera månader, kallar han action-

present ”handlingsnuet”. Inom denna tidszon finns det fortfarande en möjlighet för en handling 

att förändra den aktuella situationen. När vi reflekterar-på-handling inträffar detta däremot i 

efterhand och på en mer medveten nivå. Även då kan vi koppla till vår tidigare erfarenhet med 

tillägget att vi genom reflektionen ger denna ett delvis nytt utseende till följd av vår nyvunna 

erfarenhet. Vi har genererat ny kunskap vilken är reflekterad ur såväl teori som praktik. Hela 

detta tankesätt bygger på att vi utnyttjar vår förmåga till problematisering ute i vår yrkespraktik.  

 

Tacit knowledge, ”tyst kunskap”, är ännu ett begrepp som används för att förstå praktisk 

kunskap.
 74

 Det är en förhållandevis vanlig förklaringsmodell inom den kunskapsteoretiska 

diskussionen. Färdigheter som att cykla eller att simma brukar beskrivas som typiska exempel 

på tyst kunskap, vi vet hur vi gör men kan inte exakt förklara hur, det sitter i kroppen. 

Gustavsson för fram den engelske filosofen Michael Polaynis idéer om att all kunskap har en 

tyst dimension och för i samma andetag fram det omvända, att ingen kunskap är helt tyst. Han 

menar att det finns kunskap som är dold för människan och att det är där, i det fördolda, som 

ursprunget till all annan kunskap finns. I den praktiska verkligheten är det i själva görandet som 

den tysta kunskapen finner sin grund. Polayni karaktäriserar kunskap som personlig då den 

finns i människors kroppar, ett synsätt som han hämtat hos kroppsfenomenologen Merleau-

Ponty. Polayni ser dessutom kunskap som en aktivitet då den nyttjas och används. Han 

använder hellre ordet knowing än knowledge, dvs. hellre kunskapa än kunskap, då detta ordval 

på ett bättre sätt anger begreppets aktiva form.  

 

Gustavsson redogör för den tredelning av kunskapen som de båda, inom arbetslivsforskningen 

verksamma, norska filosoferna Johansen och Nordenstam har genomfört för att ytterligare 

belysa skillnaden mellan det sägbara och det osägbara.
75

 De båda arbetslivsforskarna gör en 

uppdelning mellan påståendekunskap, vilken är sägbar och ofta likställs med teoretisk kunskap, 

färdighetskunskap, vilken är i paritet med ”veta hur” dvs. att praktiskt kunna utföra olika saker 

samt förtrogenhetskunskap, vilken bygger på lång erfarenhet inom en speciell praktik eller inom 

en särskild sysselsättning. Att besitta förtrogenhetskunskap innebär att man är förtrogen även 

med den samlade tysta erfarenheten och de villkor som styr en viss praktik. 

 

                                                      

74 Gustavsson. (2000). s.103-123. 

75 Ibid. 
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Den amerikanska forskaren Lave beskriver enligt Gustavsson praktisk kunskap som kommet ur 

situated cognition, situerat lärande, och knyter därmed kunskap till en viss situation eller 

praktik.
76

 Lave anser att kunskap inte kan reduceras till enbart faktakunskap utan behöver 

knytas till en praktisk verksamhet, ett socialt sammanhang. Med detta synsätt blir såväl lärande 

som kunskap kontextualiserat. Många har ifrågasatt dessa tankar vilka har sitt ursprung inom 

den sociokulturella traditionen. Bland kända pedagoger inom denna tradition ses Lev Vygotsky 

som avvisade det dualistiska tänkandet inte bara kring kropp och själ utan även kring människan 

och människans värld.
77

 Hans idéer kring kunskap innehöll tankar om att kunskap blir till inte 

bara i människan utan i hennes förhållande till omvärlden, en slags social transformering.
78

 

Dessa tankar är överförbara på det mäster-lärlingsystem som under lång tid var förhärskande 

inom den praktiska yrkestraditionen. Inom vårdutbildning har detta system tillämpats i alla 

tider, så även idag, men då med tillägg av reflektion och kritiskt tänkande. 

 

Techne som kunskapsform, har, trots sitt filosofiska ursprung redan i antiken, nått sin ställning 

med påverkan inom samhällsutvecklingen först under 1980-talet.
79

 För att få en helhetsbild av 

de aristoteliska kunskapsbegreppen övergår vi nu till kunskapens tredje ben, fronesis.  

Fronesis                                   

I detta kunskapsbegrepp placerade Aristoteles klokheten.
80

 Denna såg han varken som vetande 

eller kunnighet utan som en förmåga att tankemässigt handla i enlighet med det som är gott eller 

ont för människan. Epitet som denna kunskapsform har fått sig tilldelat är politisk-etisk kunskap 

och praktisk klokhet. Fronesis hör tillsammans med techne till de praktiska kunskapsformerna 

och representerar handlingar vilka tar sitt ursprung i ändamål och syfte, det som Aristoteles 

definierade som praxis.
 81

 Invävt i detta kunskapsbegrepp finns normer och värderingar som en 

naturlig del.  

 

För att förstå innebörden i epitetet ”praktisk klokhet” skall jag i korthet redogöra för de olika 

aristoteliska hållningarna till hur människan kan förstå sanning. Det första synsättet är vetandet 

vilket beskrivits ovan och som kan likställas med episteme.
82

 Här handlar sanningen om sådant 

vi kan bevisa och vetande består således av inlärd och tillägnad kunskap. Kunnandet är däremot 

förknippat med handlingar vars syfte befinner sig utanför själva verksamheten och motsvaras av 

techne. Nästa sanningsform är klokheten vilken kan ses som en förmåga att handla i enlighet 

med tankar om vad som är ont och gott för människan. Här ses själva gärningen i ljuset av det 

goda handlandet och har därigenom ett självändamål. Insikten handlar om de förutsättningar 

                                                      

76 Gustavsson. (2000). s.128-130. 

77 Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Nordstedts Akademiska Förlag. s.18-19. 

78 Gustavsson. (2000). s.130-135. 

79 Ibid. s.101. 

80 Ibid. s.33-34. 

81 Ibid. s.159-166. 

82 Ibid. s.169-172. 
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som finns för vetandet och karakteriseras av att den vise människan har bevis för sina 

påståenden. Avslutningsvis kommer visdomen vilken enligt Aristoteles är den mest fullkomliga 

formen för att förstå sanning. En vis person har kunskap som består i både insikt och vetande 

men behöver för den delen inte vara klok. I det aristoteliska klokhetsbegreppet ligger tanken om 

en praktisk anknytning av kunskapen till faktiska situationer dvs. att människan besitter en 

förmåga att konfrontera nya situationer med såväl lyhördhet som uppfinningsförmåga. Härur 

skall beskrivningen praktisk klokhet ses vilken med ovanstående resonemang får en tydlig etisk 

kunskapsprägel. 

 

Ett annat sätt att uttrycka fronesis är att beskriva den som en kunskap som bärs av kroppen, en 

kunskap som vi har förvärvat genom lång erfarenhet av en viss praktik.
83

 Aristoteles gjorde 

ingen åtskillnad mellan kropp och själ varför jag tolkar detta synsätt så att det inte enbart 

innefattar handens kunskap utan även den erfarenhetskunskap vi bär på beträffande etiska 

dilemman, problemlösning etc.  

 

I modern tid har fronesis använts för att förstå olika sysselsättningars ändamål, mening och 

syfte.
84

 För att exemplifiera detta kan sägas att inom den juridiska praktiken är lagen förknippad 

med episteme medan tolkningen av lagen hör till fronesis. Detta förstår jag överfört till en 

vårdkontext som att den delen av sjuksköterskeprofessionen som rör medicinsk vetenskap
85

 är 

förknippad med episteme medan omvårdnadskunskapen hör till fronesis. I det dagliga 

vårdarbetet behöver sjuksköterskan i sin professionsutövning olika former av kunskap då dessa 

utgör byggstenar för hennes kompetens. Att vårda kräver såväl kunskaper i medicinsk vetenskap 

som i omvårdnad. För att exempelvis förstå en sjukdoms uppkomst, förlopp och prognos krävs 

medicinska förkunskaper, episteme, vilka i sjuksköterskans direkta vårdarbete behöver 

kompletteras med inlevelseförmåga och reflektion för att möjliggöra en korrekt tolkning av en 

viss situation och därmed skapa fronetisk kunskap. Här utgör den samlade 

omvårdnadserfarenheten, dvs. både den enskilda och den yrkeskollektiva, en viktig roll för 

utvecklandet av praktisk klokhet. Sjuksköterskans egen vårderfarenhet kompletterad med 

aktuell forskning utgör här fronesis där fokus ofta vilar på patientens upplevelse av vård och på 

mötet mellan vårdare och vårdtagare. Att såväl sjuksköterskor som läkare även behöver besitta 

handens kunskap, vilken faller under teche, både vad gäller tekniska moment och i det nära 

omvårdnadsarbetet anses i dagens samhälle närmast som en självklarhet. 

 

Vad är det som driver olika personer inom ett och samma yrke att handla på helt olika sätt i 

frågan om akademisk kompetensutveckling? Denna fråga kan eventuellt förstås i ljuset av 

motivation vilket är det tredje och avslutande begreppet inom min teoretiska referensram. Jag 

har valt att presentera detta begrepp sist i ordningen då jag finner en logisk koppling till att 

kompetens och kunskap begreppsmässigt föregår vår förståelse av motivation.   

                                                      

83 Gustavsson. (2000). s.191-200. 

84 Ibid. s.169-193. 

85 Med medicinsk vetenskap avser jag här det ämnesområde inom sjuksköterskeutbildningen där 

anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi etc. ingår vilket inte skall förväxlas med läkarkårens 

yrkesutövning vilken rymmer en betydligt större komplexitet. 
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Motivation 

Vid studier av motivation så är utgångspunkten de frågor som handlar om ”varför någon gör 

något”. 
86

 Motivation beskrivs ofta som en mänsklig drivkraft till olika former av handlande.
87

  

Begreppet kan härledas från latinets motivum, som har att göra med rörelse, och från motiv, 

vilket ibland används liktydigt med motivation, där motivation kan ses som de processer som 

initierar, bevarar och riktar ett beteende.
 88

 I den sistnämnda förklaringen finns en tydlig 

anknytning till den psykologiska terminologin där man vanligtvis delar in motivation i en 

primär och en sekundär variant. Den primära motivationen antas vara biologiskt betingad och 

kan exemplifieras med att människan skaffar mat pga. hunger eller gör nya upptäckter av sin 

omgivning via nyfikenhet. Den sekundära motivationen antas vara socialt och kulturellt 

betingad och bygger på att den primära motivationen har blivit socialiserad och då utgår från ett 

syfte eller en avsikt utanför individen själv. Detta sätt att resonera kan jämföras med en annan 

vanligt förekommande indelning av motivationsbegreppet i en inre och en yttre motivation. Här 

ses den inre motivationen som det behov människan har av kompetens och självbestämmande 

och är intimt förknippat med intresse, glädje och självtillfredsställelse.
 89

 Detta begrepp 

innefattar den i organismen medfödda drivkraften som stimuleras av uppnådd effekt och 

självständighet. Vid vissa tillfällen kan denna drivkraft även förstärka eller försvaga de egna 

drifterna eller det sätt på vilket den enskilde personen tillfredsställer dessa drifter. Den yttre 

motivationen är istället kopplad till sådant som händer utanför individen själv t.ex. krav eller 

belöning och sociala eller kulturella förväntningar. Denna form av motivation hänförs således 

till ett beteende där orsaken till ett visst agerande ligger utanför intresset av själva handlingen. 

Dessa båda former behöver inte nödvändigtvis ses som åtskilda utan ibland sammanfaller ett 

krav också med ett personligt intresse.
90

 

 

Motivationsbegreppet kan också ses ur olika perspektiv. Ett flertal teorier kring motivation finns 

att tillgå, framför allt inom psykologin och arbetslivsforskningen, men det var först under senare 

delen av 1980-talet som motivationsforskningen kom att användas inom det pedagogiska fältet. 
91

 Jag kommer nedan mycket kortfattat att redogöra för ett urval av teorier i vilka jag kan se en 

möjlig koppling till min studie om sjuksköterskors kompetensutveckling. 
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Förväntan-valensteorin 

Den första teorin jag valt att beskriva är förväntan-valensteorin 
92

. Denna teori utgår från de 

subjektiva och rationella val som individen gör och riktar sig mot uppnåelse av önskade resultat 

och från oönskade dito.
93

 Detta tankesätt har sitt ursprung i hedonismen som menar att 

människans beteende riktar sig mot tillfredsställelse och från smärta.
94

 Vroom definierar 

begreppet förväntan som en tillfällig övertygelse om sannolikheten att en viss handling skall 

generera ett visst utfall. Detta kan också uttryckas som att en individ tror sig ha förutsättningar 

för att genomföra en viss aktivitet, t.ex. studier, och samtidigt ha en förväntan på vad dessa skall 

leda till för konsekvenser.
95

 Vidare definierar Vroom begreppet valens som en känslomässig 

inriktning mot särskilda resultat vilket kan uttryckas i såväl positiva som negativa värden.
96

 När 

en person hellre önskar uppnå än inte önskar uppnå ett resultat sägs detta ha en positiv valens. 

Begreppet valens skall inte jämställas med begreppet värde som betecknar en form av 

tillfredsställelse för en viss person vid en aktuell tidpunkt. Valensen utgör istället den 

förväntade tillfredsställelsen inför ett visst utfall av en handling vilket ännu inte är känt. Om 

detta översätts till studiemotivation så kan valens sägas handla om det värde av studierna som 

den studerande uppfattar i förhållande till de egna anspråken eller behoven.
97

 Vroom presenterar 

i sin teori även ett tredje begrepp, the Concept of Force, vilket jag förstår som den 

handlingskraft som uppstår som en följd av produkten av förväntan och valens för ett visst 

resultat.
98

 För att i någon mån tydliggöra detta resonemang presenterar jag nedan delar ur 

Vrooms teoretiska modell
99

: 

 

 X  =   

 

 

Denna modell speglar, enligt Vroom, den ömsesidiga påverkan som dessa tre variabler, valens - 

förväntan - och handlingskraft kan utöva på varandra. 

 

Inom förväntan-valensteorin anses beslutsfattandet ske inom individen och bygga på 

individuella önskemål och företräden.
100

 Här ses de personliga valen som medvetna och med en 

tydlig målsättning för den aktuella handlingen. Genom denna målsättning upplever sig 
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individen motiverad då han/hon förväntar sig ett visst utfall efter avslutad utbildning exempelvis 

nytt arbete eller högre lön. Vroom påpekar att ekonomiska faktorer inte är det enda som 

påverkar motivationen och tar exemplet med den arbetslöse som kan uppleva en depression trots 

att han/hon ersätts ekonomiskt. 
101

Arbetet tycks ha en större funktion än endast som 

inkomstkälla. Detta kan även sättas i relation till en persons hela livssituation då denna skiftar 

genom livet vilket medför att en persons motivation för studier eller motsvarande således inte 

behöver vara densamma över tid. Även tidigare erfarenheter, såväl goda som dåliga, kan vara 

avgörande för motivationen att börja studera eller att byta arbetsplats. Kritiker av denna teori 

har framfört tankar om att människan likaväl som att handla medvetet och målinriktat kan 

handla i enlighet med de förväntningar som ställs på henne vilka inte behöver finnas på ett för 

individen medvetet plan. 
102

 

Work-design-teorin 

Work design-teorin ser motivation utifrån ett samspel mellan individens upplevelse av sitt 

arbete, innehållet i arbetet men även de mer personliga erfarenheterna som var och en bär med 

sig.
 103

 Denna teoris grundtankar finns i devisen att för att nå ett gott arbetsresultat behöver inte 

endast arbetstagaren anpassas till sitt arbete utan i lika hög grad behöver det motsatta ske dvs. 

att arbetet anpassas till arbetstagaren.
104

 Hackman och Oldham formulerar detta som ”work 

design”, vilket jag tolkar som hur ett arbete utformas. Denna teori präglas framför allt av fem 

karakteristika, job characteristics, med tre olika målinriktningar.
105

 De tre första kännetecknen 

hör till den målinriktning som handlar om ”att uppleva meningsfullhet”. Här ses arbetsvariation, 

uppgiftsidentitet och uppgiftsbetydelse som de tre viktigaste motivationsfaktorerna. Med 

arbetsvariation avses att olika arbetsuppgifter kräver olika kompetenser hos den anställde, 

faktorn uppgiftsidentitet innefattar förmågan hos den anställde att genomföra och slutföra en 

påbörjad uppgift (helhetstänkande) och uppgiftsbetydelse syftar till att den anställde skall kunna 

se en uppgift som meningsfull i bemärkelsen att den påverkar andra människors livssituation i 

stort eller smått. Nästa målinriktning utgörs av ”ökat ansvarstagande” där autonomi över den 

egna arbetssituationen, såväl när det gäller planering som beslutsfattande, är den största enskilda 

motivationsfaktorn. Den tredje och sista målinriktningen pekar mot ”resultatkunskap” och där är 

feedback eller återkoppling den motivationsfaktor som har störst enskild betydelse. I denna 

återkoppling skall ges direkt och tydlig information, vilket ibland sker genom saken själv, i 

samband med en reparation eller liknande, och ibland via en annan person, så att ett 

erfarenhetslärande möjliggörs. Dessa arbetskarakteristika kan i sin tur sättas i relation till mer 

individuella förutsättningar för motivationspåverkan. Hackman och Oldham visar på särskilda 

modererande faktorer, såsom individens kompetens, bestående av kunskap och färdighet, 

omfattningen av det individuella utvecklingsbehovet samt tillfredsställelsen med den för 

individen aktuella arbetskontexten vilka alla kan påverka förhållandet mellan 
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arbetskarakteristika och inre motivation. Även denna teori har fått ta emot kritik i form av 

likriktningstänkande.
106

 Kritikerna menar bland annat att alla inte upplever variation i 

arbetsuppgifter som positivt utan att vissa personer istället kan uppfatta det som stressande och 

föredrar uppdrag av mer rutinkaraktär. Viss yrkesutövning kräver dessutom en hög grad av 

rutinmässighet för att säkerställa säkerhetsaspekter (kirurgi, flygning m.m.) eller liknande.  

Motivation ur ett kontextuellt perspektiv 

Ett tredje sätt att se på motivation kan vara ur vad som kallas för ett kontextuellt perspektiv.
107

 

Detta perspektiv innebär ett förhållandevis nytt sätt att se på motivation och befinner sig inom 

det område inom den motivationsteoretiska forskningen som ibland benämns new faces i 

motsats till de båda tidigare beskrivna teorierna vilka återfinns inom området old friends.
108

  

Här är det framför allt kontexten, det sociala sammanhanget, som utgör fokus för 

motivationsgraden.
109

 Utseendet på den praxisgemenskap som den enskilde individen deltar i 

präglar till stor del hur han/hon ser på olika fenomen.
110

 I en praxisgemenskap finns ofta en 

slags tyst konsensus vilken kan styra deltagarnas motivation i en eller annan riktning. Den 

motivation en individ erfar har ur ett kontextuellt perspektiv både en individuell och en social 

dimension.
111

 I det pedagogiska sammanhanget utgör detta perspektiv en dynamisk konstruktion 

vilken kan förstås både som en psykologisk och en social företeelse. Detta innebär att olika 

individer kan uppfatta en och samma kontext på vitt skilda sätt.  

 

Enligt Baumgarten, verksam inom arbetslivsforskningen, är det sammanhanget och de samlade 

erfarenheter en person har av såväl görande som vetande som skapar och omformar hans/hennes 

motivation.
112

 Hon anser vidare att det inte är så enkelt som att en person i en viss situation 

antingen är motiverad eller omotiverad utan att det finns nyansskillnader. Däremot ser hon ett 

användningsområde för motivationsteorier för att förstå varför olika individer på en och samma 

arbetsplats eller i ett och samma yrke kan ha så varierande uppfattning och följsamhet till 

exempelvis arbetsplatsförlagda studier. Jag ser här en möjlighet att med hjälp av dessa teorier 

eventuellt finna samband eller förklaringar till vad som är motivationsskapande för 

sjuksköterskans akademiska kompetensutveckling. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor med kompletterande studier i 

vårdvetenskap ser på akademisk kompetensutveckling. De frågeställningar som kommer att 

fokuseras är: 

 

 Vad har kompetensutvecklingen inneburit för sjuksköterskorna?  

 Vad är det för kunskap de vill utveckla och varför?   

 Vilka drivkrafter har motiverat sjuksköterskorna till kompetensutveckling?  

 Vilka faktorer uppfattar sjuksköterskorna har möjliggjort deras kompetensutveckling? 

Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning då studiens syfte var att försöka få fram 

sjuksköterskors tankar och föreställningar kring den egna akademiska kunskapsutvecklingen. I 

min studie har jag ställt frågor till sjuksköterskor kring hur de förstår de egna valen av 

akademiska studier och kompetensutveckling. Denna typ av berättande kunskap kan vara svår 

att fånga med ett kvantitativt perspektiv då dess syfte inte är att mäta, kvantifiera, utan att söka 

den underliggande meningen av sjuksköterskornas aktiva eller passiva, medvetna eller 

omedvetna studieval. Genom att vid forskning använda sig av en kvalitativ ståndpunkt riktas 

fokus mot kulturella, vardagliga och situationsbundna perspektiv av hur människor lär, tänker, 

kan, handlar eller uppfattar sig själva som personer.
113

  Via valet av en kvalitativ metod är målet 

att uppnå en beskrivande objektivitet vilken är trogen respondenternas berättelser. Detta kan 

dock vara svårt att leva upp till då det möte som sker i exempelvis en intervjusituation oftast 

tappar sin levande dimension i samma ögonblick som detta nedtecknas i skrift.
114

 

 

Med utgångspunkt i denna allmänkvalitativa ansats har jag mött tio sjuksköterskor och deras 

tankar kring den egna kompetensutvecklingen i formen av halvstrukturerade intervjuer. Detta 

val fann jag stöd för i Kvale och Brinkmanns litteratur kring kvalitativa intervjuer som ett sätt 

att studera människors uppfattningar av sina egna levda liv.
115

 Kvale och Brinkmann beskriver 

intervjuförfarandet som ett samtal, en ömsesidig handling där något sker mellan intervjuaren 

och respondenten.
116

 De har valt att förklara det som sker vid intervjutillfället genom att beakta 

den semantiska definitionen utifrån det engelska begreppet ”inter views - det som sker mellan 

två seenden”. Med denna utgångspunkt blir den kunskap som framkommer vid intervjun inte 

                                                      

113 Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

s.28. 

114 Ibid. s.193-194. 

115 Ibid. s.133. 

116 Ibid. s.18-19. 
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enbart envägsförmedlad utan konstruerad i ett samspel mellan de i samtalet deltagande 

personerna. Trost har ett annat sätt att se på intervjuförfarandet och han är kritisk till Kvale och 

Brinkmanns idéer om att det sker någon form av utbyte av synpunkter, en interaktion, mellan 

deltagarna i en intervjusituation.
117

 Istället är Trost mycket noga med att påpeka det ansvar 

intervjuaren har i att hålla kommunikationen på en rimlig nivå då det är han/hon som för i 

dansen och respondenten som följer efter. Jag har haft som målsättning vid intervjuförfarandet 

att ta till mig av såväl Kvales och Brinkmanns som Trosts tankar och har tolkat min roll som 

intervjuare på så vis att jag i någon mån riskerar att påverka min respondent medvetet genom de 

frågor jag valt att ställa eller omedvetet genom att dela en eller flera gemensamma kontexter. 

Urval 

Eftersom min forskningsfråga handlar om hur sjuksköterskor med kompletterande studier i 

vårdvetenskap ser på sitt behov av akademisk kompetensutveckling föll sjuksköterskor som valt 

att inte studera med automatik utanför studiens ram. De legitimerade sjuksköterskor som 

tillfrågades om deltagande i studien hade alla pågående eller avslutade akademiska studier inom 

professionens huvudområde vårdvetenskap. Deras studier omfattade kandidatnivå eller 

magisternivå. Syftet med studierna skulle vara kompetensutveckling inom den egna 

yrkesprofessionen som sjuksköterska. De tillfrågade sjuksköterskorna skulle dessutom ha minst 

två års yrkeslivserfarenhet. Min motivation till detta var att sjuksköterskorna inom denna tid 

haft en rimlig chans att komma in i sin nya yrkesroll och därför vara mogna att se framåt och 

även att efterfråga kompetensutveckling. Då jag önskade en viss variation hos respondenterna 

för att möjliggöra ett större djup i studien lade jag mig vinn om att inkludera både 

sjuksköterskor med pågående och sjuksköterskor med avslutade akademiska studier. Min 

förhoppning var att genom detta förfarande få dels ett pågående perspektiv dels ett återblickande 

perspektiv på sjuksköterskornas akademiska utbildning. Tankar kring möjligheten att 

implementera de nyvunna kunskaperna kunde tänkas förekomma i större utsträckning i den 

grupp som hade avslutat sina studier varför jag såg denna grupp som viktig att inkludera i 

studien. 

Genomförande 

För att få tillgång till intervjupersoner tog jag i början av hösten 2009 kontakt med sektionschef 

och ansvariga studierektorer vid den aktuella högskolan. När dessa hade godkänt 

intervjuundersökningen fick jag access till intervjupersoner via högskolans elektroniska 

lärarportal. Utifrån dessa elektroniska dokument kontaktade jag därefter möjliga respondenter 

via e-post; de som hade pågående studier; eller brev; de vars studier var avslutade. Mitt urval 

begränsades i detta skede till att gälla inom det egna länets gränser för att inte förlora för mycket 

tid till studien genom långa restider och ökad ställtid.  I ett första skede kontaktade jag totalt 

sexton personer. Detta antal utökades allt eftersom då några tackade nej till deltagande men 

framför allt då det var en mycket dålig svarsfrekvens. Ett antal påminnelser skickades ut och så 

småningom kom materialet att innehålla tio stycken intervjuer att jämföra med ett planerat antal 

om åtta stycken. Efter min provintervju, vilken föll väl ut, gjordes inga justeringar av 

                                                      

117 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s.30-35. 
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intervjuguiden då frågorna kändes relevanta och genererade svar på de frågeställningar jag tagit 

upp i samband med mitt syfte. Respondenterna inkluderades i studien allt eftersom de tackade ja 

till att delta och en lämplig tidpunkt för intervjun gick att finna.  

 

Genom en intervjuguide
118

 med öppna frågor fick såväl respondenterna som jag själv en röd tråd 

och hjälp vid själva intervjutillfället utan att för den skull vara alltför styrda i vårt samtal. Denna 

guide lämnades ut via e-post cirka en vecka innan intervjugenomförandet då min tanke var att 

intervjupersonerna skulle få tid att fundera kring de aktuella frågeställningarna och därigenom 

känna sig mer trygga inför kommande intervjusituation. Varje intervju tog ca 45 minuter och 

genomfördes på en gemensamt överenskommen plats i enlighet med respondentens önskemål. 

Detta innebar att vissa intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplats, på intervjuarens 

arbetsplats samt i ett fall på neutral plats. Vid samtliga tillfällen tillsågs att ostördhet 

respekterades beträffande såväl fysiska personer som telefonsamtal. Intervjuerna spelades in på 

band och då studien är avslutad och examensarbetet godkänt kommer bandmaterialet liksom 

elektroniskt material att raderas.  

Databearbetning och analys 

Att överföra tal till skrift är en inte helt okomplicerad uppgift vilken enligt Kvale och 

Brinkmann beskrivs som en tolkande process.
119

 Vid detta arbete, som närmast kan liknas vid en 

översättning, görs enligt författarna en rad bedömningar med tillhörande beslut. Att transkribera 

innebär att ändra något från en form till en annan, i detta fall från tal till skrift, och under denna 

process riskerar den levande sociala interaktionen som fanns vid intervjutillfället att gå förlorad. 

Jag tog fasta på Kvale och Brinkmanns tankar om att man vid transkription på egen hand i viss 

mån bär med sig emotionella och social aspekter från intervjusituationen och att man därför 

påbörjar analysarbetet i samma stund som respondenternas utsagor förs ned i skrift. Därför 

valde jag att göra transkriptionen av mina intervjuer på egen hand och jag upplevde under 

arbetet med utskrifterna att jag gjorde min första mentala analys av materialet. När jag lyssnade 

till banden mindes jag stämningar vilket gav ytterligare en dimension vid arbetet med den 

skriftliga analysen. Efter varje intervju lade jag mig vinn om att transkribera denna i så snar 

anslutning som möjligt till intervjutillfället då jag fortfarande mindes den intervjuades 

ansiktsuttryck och gester. Intervjuerna skrevs ut ord för ord inklusive tvekan, skratt eller 

liknande. 

 

 I samband med presentation av citat i resultatdelen har jag valt att göra vissa smärre justeringar 

av språkbruket i de fall språket har en alltför uttalad talspråkskaraktär. Detta fyller en dubbel 

funktion då det gör texten mer läsvänlig genom en bättre språklig rytm samtidigt som den 

intervjuades utsagor inte uppfattas som alltför osammanhängande eller repetitiva.
120

 I de fall där 

jag har klippt bort delar av intervjun eller där den intervjuade har gjort längre pauser har jag 

markerat med tre på varandra följande punkter… När jag har klippt material ur flera utsagor 

från samma person har jag gjort en markering enligt följande /. Då alla intervjuerna var 

                                                      

118 Bilaga 2. Intervjuguide. 

119 Kvale., & Brinkmann. (2009). s.193-204. 

120 Ibid. s.193-204. 
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transkriberade läste jag först igenom hela materialet en gång för att bilda mig en första 

uppfattning om materialet i sin helhet. Jag kunde vid genomläsningen fortfarande höra 

sjuksköterskornas röster inom mig vilket underlättade läsningen samt gav ett större djup åt 

denna första analys. 

 

I detta skede kunde jag urskilja vissa huvudspår men för att inte förlora information eller gå 

händelserna i förväg valde jag att ta del av Boolsens tankar kring kvalitativ innehållsanalys.
121

 

Boolsen beskriver att ett kodningsförfarande är en form av klassificering och jag har försökt ta 

till mig av hennes tankar om att en god kvalitativ analys överskrider den tekniska metodnivån. 

Efter ytterligare en genomläsning av materialet i sin helhet fortsatte jag min bearbetning efter 

inspiration från Granheim och Lundmans modell för innehållsanalys.
122

 Jag har ur mitt 

omfångsrika material först plockat meningsenheter, där jag har valt längre meningar eller 

kortare stycken att utgå ifrån för att behålla utsagans ursprungliga intention så långt det var 

möjligt. Därefter har jag kondenserat meningsenheterna och slutligen sammanfört dessa till 

olika koder. Genom att använda enklare matriser, vilka anpassats efter det skeende av 

kodningen som jag har befunnit mig i, har detta arbete tydliggjorts och blivit hanterbart. I ett 

första skede följde matrisen uppdelningen meningsenhet, kondenserad meningsenhet samt kod. 

Här följer ett exempel på hur det kunde se ut under arbetsprocessen (siffran inom parentes anger 

intervjuns nummer): 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

… man hade ju velat, det var så lätt för 

de (studenterna) att ibland hänvisa till 

saker och ting och till referenser och de 

sökte och så där… jag kände att det 

ville man ju förstå sig på. Det har ju 

hänt ganska mycket sedan man 

studerade… det är ju över 20 år sedan. 

(8) 

Lätt för de (studenterna) att 

ibland hänvisa till referenser och 

de sökte och så där… jag kände 

att det ville man ju förstå sig på. 

Studenternas 

kunskaper 

inspirerar till 

akademiska 

studier. 

 

Vid nästa skede av bearbetningen följde matrisen istället uppdelningen kod, underkategori samt 

kategori. Denna del får exemplifieras med följande modell
123

:  

 

Kod Underkategori  Kategori  

Studenternas kunskaper inspirerar till 

akademiska studier. (8) 

 

 

 

 

                                                      

121 Boolsen. (2007). s.86-125. 

122 Granheim Hällgren, U., & Lundman, B. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. i Granskär, M., & 

Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur. s.159-172. 

123
 De i tabellen presenterade koderna utgör endast exempel på koder som förekom i analysarbetet då 

den fullständiga förteckningen skulle tagit alltför stort utrymme i denna del av texten. 
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Studentkontakten medvetandegjorde 

brister i akademisk kompetens. (9) 

Handledningsfunktion  

 

 

Drivkrafter  

 

 

 

 

 

 

Huvudhandledarskap kräver 

magisterkompetens. (2) 

 

Behörighet 

Kompletterande kunskaper för 

behörighet. (9) 

Att växa som människa och nå mognad 

inom yrket. (1) 

 

Personlig utveckling 

Göra något för sig själv. (10) 

 

Under detta arbete blev ett flertal kategorier och så småningom även underkategorier synliga för 

mig vilket har underlättat min resultatredovisning. Jag samlade alla mina koder i ett dokument 

och förde därefter över dessa till de olika huvudspår som jag hade funnit vid den första 

kodningen. I detta analysskede pendlade analysen till stor del mellan vad som kunde anses vara 

en kategori och vad som kunde falla under rubriken underkategori. De ursprungliga 

huvudspåren omtolkades under denna process och kom att utgöra dels kategorier dels 

underkategorier samtidigt som nya kategorier och underkategorier kom till. Den sista delen av 

databearbetningen har handlat om tolkning och till hjälp för denna har jag tillämpat de 

perspektiv som finns beskrivna under den teoretiska anknytningen. Att det vid ett 

analysförfarande finns ett visst mått av omedveten tolkning vilken sker under arbetets gång 

ingår i den analysprocess som enligt Trost skall präglas av nyfikenhet.
124

 Genom detta arbetssätt 

finns en öppenhet och mitt mål har varit att för läsaren kunna presentera ett översiktligt och 

begripligt resultat representativt för studiens innehållsrika intervjumaterial utan att 

intervjupersonernas berättelser gick förlorade.  

Etiska aspekter 

I samband med humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns en rad etiska riktlinjer 

fastlagda för att nå en god avvägning mellan forskningskrav och ett gott skydd åt den i studien 

enskilde deltagaren.
125

 Dessa riktlinjer rör informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav, nyttjandekrav samt ett antal rekommendationer. De personer som valde att 

delta i intervjuundersökningen erhöll ett skriftligt dokument i vilket betonades möjligheten att 

när som helst avbryta deltagandet i studien och att all information som framkom genom 

intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt.
126

 Trost förklarar skillnaden mellan anonymitet och 

konfidentialitet och betonar att när information samlas in vid en intervjustudie så kan det inte 

innebära en total anonymitet för respondenten då hon/han träffar intervjuaren in persona.
127

 

Däremot förblir respondenten anonym för läsaren då intervjumaterialet avkodas och inte förs 

                                                      

124 Trost. (2005). s.125-126. 

125 Helander, K. (red.).(2008). Forskningsetiska principer. (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8642&a=32230  2009-11-20 10.45 

126 Bilaga 1. Information till deltagare i intervjustudien. 

127 Trost. (2005). s.41. 

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8642&a=32230
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vidare i obearbetat skick. För att uppnå absolut samtycke tog jag kontakt med tänkbara 

respondenter via e-post eller traditionell post för att var och en skulle få betänketid samt inte 

känna någon press att tacka ja vilken lätt kan uppstå om man konfronteras personligen eller via 

telefon. Det elektroniska respektive traditionella brevet innehöll samma information som den i 

bilaga 1 delgivna avtalsinformationen med tillägg av förslag på mötestider för eventuell intervju 

samt möjlighet att lämna egna förslag på intervjutider. Respondenterna informerades om hur 

uppgifterna skulle komma att användas samt gavs besked om att de skulle bli meddelade när 

studien var klar för att få tillgång till det slutgiltiga examensarbetet. Genom detta förfarande var 

förhoppningen att nå upp till de etiska principerna för denna typ av studie 

Resultat  

Under denna rubrik kommer jag inledningsvis, utifrån mina i intervjuguiden mer allmänt 

formulerade frågor, att presentera den grupp sjuksköterskor som valt att delta i min studie. 

Tanken med detta är att ge en bild av respondentgruppens konstruktion och bakgrund för att öka 

läsarens förståelse för de svar och det resultat som studien visar. Därefter följer den egentliga 

resultatredovisning vilken motsvarar studiens syfte och tillhörande frågeställningar.  

 

Alla tio respondenterna var kvinnor med en medelålder av 39,9 år varav den yngsta var 31 och 

den äldsta 50 år fyllda. Deras yrkeserfarenhet sträcker sig från 3½ till 26 år med ett medelvärde 

av fjorton tjänstgöringsår. Sjuksköterskorna hade sin anställning inom ett flertal discipliner med 

allt från intensivvård (3), kirurgi (2), medicin (2), kommunal äldrevård (2) till distriktsvård (2). 

Förutom den för studien inkluderande sjuksköterskeutbildningen och akademiska 

kompetensutvecklingen inom vårdvetenskap har hela gruppen ägnat sig åt ytterligare någon 

form av eftergymnasiala studier. Dessa studier har innefattat ett mycket brett spektrum med allt 

ifrån vårdanknutna utbildningar så som specialistsjuksköterskeutbildning inom öppen vård, 

barnhälsovård eller intensivvård och enstaka kurser inom smärta, handledning, kardiologi, 

thoraxkirurgi m.fl. till utbildningar av mer allmän karaktär såsom studier i psykologi, svenska 

språket, historia, engelska och etnologi. Inom gruppen var den aktuella examensnivån fördelad 

enligt följande: magister D-nivå (1), kandidat C-nivå (6), B-nivå (2) och en respondent läste sin 

första termin på B-nivå. Åtta av tio respondenter hade pågående studier varav sex på D-nivå, en 

på C-nivå och en på B-nivå. Av de båda som för tillfället hade studieuppehåll hade en person 

just slutfört sina magisterstudier medan den andra personen snart skulle vara föräldraledig med 

sitt andra barn. 

 

Vid analysen av mitt intervjumaterial har det utkristalliserats fyra kategorier vilka kan sägas 

spegla sjuksköterskornas syn på akademisk kompetensutveckling. Dessa fyra är följande: 

 drivkrafter  

 förutsättningar  

 kompetenser och 

 konsekvenser . 
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Jag kommer nedan att utgå från dessa fyra kategorier med början i de drivkrafter som hade 

stimulerat sjuksköterskorna till kompetensutveckling. Därefter presenterar jag respondenternas 

tankar kring förutsättningarna för sina studier. Jag går sedan vidare med att beskriva de 

funderingar respondenterna hade kring sjuksköterskans kompetenser för att avslutningsvis föra 

fram de konsekvenser som utgör resultatet av de pågående eller avslutade akademiska studierna. 

Under respektive kategori kommer jag även att beskriva ett antal underkategorier vilka är tänkta 

att spegla innehållet i sjuksköterskornas utsagor . Efter varje kategori gör jag en sammanfattning 

av den redovisade resultattexten samt analyserar den utifrån min teoretiska referensram. Jag har 

valt att benämna de intervjuade omväxlande med sjuksköterska, respondent, informant och 

intervjuperson för att göra texten mindre enformig för läsaren. De namn som är kopplade till 

respektive informant är fiktiva och valda för att ge en större närvaro åt texten än om respektive 

person endast hade angivits i form av en siffra.  

Drivkrafter 

De ”gamla” sjuksköterskorna vet inte vad de nya lär sig och förstår inte hur deras utbildning är 

upplagd. De anser ofta att de nya inte har några kunskaper med sig och de syftar då på praktiska 

kunskaper men ibland även på kunskaper kring speciella läkemedel etc. Däremot ser de att ”de 

nya” lätt kan söka kunskap, läsa artiklar och inte är främmande för forskning. Deras ambitioner 

är ofta höga trots att de inte har arbetat kliniskt under någon längre tid. De drivkrafter för studier 

som sjuksköterskorna beskrev var av skiftande natur och kan sammanfattas i underkategorierna 

handledningsfunktion, behörighet och personlig utveckling.  

Handledningsfunktion 

Ett flertal av informanterna hade utveckling av denna funktion som motiv till sina 

vårdvetenskapliga studier. I intervjuerna framkom vikten av akademisk kompetensutveckling i 

kontakten med studenter. För många visade sig behovet av denna kompetensutveckling även i 

mötet med nyutbildade kollegor. Att dessa kunskaper är av vikt i handledningsfunktionen var en 

ny insikt som hade väckts i kontakten med den ”nya akademiska kulturen” inom 

sjuksköterskeutbildningen och beskrevs bl.a. som en ”kulturkrock”. Många hade i kontakten 

med dessa båda grupper blivit varse att de saknade redskap inom vetenskapsmetodik och även 

att de saknade förståelse för de vårdvetenskapliga resonemang som fördes.  

Metodkunskap 

I studentkontakten upplevde många att de hade halkat efter när det handlade om vetenskapliga 

metodkunskaper exempelvis kunskapssökning. Detta gav studiemotivation och en önskan om att 

vara på samma våglängd som studenter och nyutbildade kollegor: 

… Det var så lätt för dem att ibland hänvisa till saker och ting och till referenser och de sökte 

och så där… Jag kände att det ville man ju förstå sig på. Det har ju hänt ganska mycket 

sedan man studerade… det är ju över 20 år sedan. (Charlotte) 

… Man märkte ju innan man började läsa att man hängde ju inte med riktigt när studenterna 

pratade om att söka artiklar och det ena med det 23:e. Man hängde inte med där. Men idag 

så gör jag faktiskt det och jag kan hjälpa dem när de pratar om sådana saker... Jag kan visa 

dem hur de skall göra, för det är jag ganska duktig på… (Lisa) 
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Vårdvetenskap 

Insikten om bristande förståelse handlade framför allt om själva ämnesområdet, vårdvetenskap, 

men även om hur kunskaper inom detta ämne kan användas i det kliniska arbetet och deras 

tillämpning inom dagens sjuksköterskeutbildning. Här sågs ett behov av kompetensutveckling 

för att bättre möta studenterna och akademin ute i den kliniska verksamheten. Sjuksköterskorna 

uttryckte en önskan om att kunna föra vårdvetenskapliga diskussioner med studenter och 

nyutbildade kollegor. De flesta av respondenterna hade inte läst vårdvetenskap i sin grund- 

och/eller vidareutbildning och jag låter först två röster från respondenter ur denna grupp komma 

till tals. Som tredje citat presenteras tankar från en relativt nyutbildad sjuksköterska med en 

kombinerad yrkes- och akademisk examen inom vårdvetenskap på kandidatnivå.  

Alltså för mig så är ju det här med vårdvetenskap så himla nytt och så… Det som jag kan ta 

med mig till mitt arbete det är att jag handleder ju många och att jag på något sätt ändå kan 

möta dem på ett annat sätt. Det tycker jag är rätt viktigt i förståelsen i hur de har utbildats 

eftersom det är så himla olika. Det känner jag att jag har saknat. Jag kan inte alltid förstå 

riktigt hur de tänker… för det är ju ett glapp mellan utbildningarna. (Stina) 

… men jag kunde känna under sista åren innan här om man hade studenter… just när det 

gällde vårdvetenskapen så var de ju snäppet över mig… Och det kunde jag känna som en 

tråkig brist hos mig själv… Men det var ju liksom inget man pratade om utan det var ju mera 

en känsla man hade, att de pratade på en annan nivå. (Kerstin) 

… Jag fick frågan om jag ville ha studenter, och då kände jag att det vill jag inte. Av den 

anledningen att jag inte hade den kunskapen så att jag kunde handleda dem på ett bra sätt, 

det kände jag. Och jag tror att det är jätteviktigt att man har magisterutbildning med sig om 

man skall kunna handleda studenter i vidareutbildningen. Jag har aldrig haft någon 

handledare själv som har haft den utbildningen… Så det kände jag verkligen att jag saknade. 

(Linda) 

Behörighet 

Att ta en akademisk examen för att få behörighet till studentansvar, kvalitetsarbete, forskning 

eller annan tjänstgöring var ytterligare en motivationsfaktor för studier.  

Studentansvar 

Några av informanterna hade tjänster som huvudhandledare för kliniska utbildningsenheter
128

 

där det efter Högskoleverkets granskning 2006
129

 kommit påbud om magisterexamen som lägsta 

                                                      

128 Klinisk utbildningsenhet= en vårdavdelning, inom landsting eller kommun, till vilken en klinisk 

adjunkt och en klinisk lektor från Högskolan är knutna. Målet för denna verksamhet är att ha ett 

gott samarbete mellan akademi och klinik med hög handledarekvalitet via allmänna krav på 

kandidatexamen och handledarutbildning.; Huvudhandledare= sjuksköterska med krav på 

magisterexamen, anställd vid aktuell vårdavdelning, och med ansvar för en klinisk 

utbildningsenhet.   

129 Högskoleverket.(2007). Rapport 2007:23R. Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård 

vid svenska universitet och högskolor. Del 2: Utbildningsbeskrivningar och bedömningar. 

Stockholm: Högskoleverket. s.379-381. 
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utbildningsnivå för denna typ av befattning. Då de trivdes med det ansvar och den stimulans 

detta arbete medförde såg de detta krav som en drivkraft för vidare akademiska studier. 

... ett krav… från jobbets sida kan man säga. Jag är huvudhandledare för en klinisk 

utbildningsenhet och då står det klart och tydligt att för att vara det skall man ha en 

magisterexamen och det är väl också ett av mina mål för att kunna ha kvar den positionen… 

(Sara) 

Andra uttryckte en önskan om att få bli eller fortsätta att vara handledare för studenter. Även i 

detta fall finns krav på akademisk examen med lägst kandidatnivå. 

… Egentligen var det så att det var Högskolan som gick ut och frågade och berättade om de 

nya reglerna som skulle komma för att få handleda studenter… har jag då ingen 

kandidatexamen så är det ju det jag måste ha… / Ja, jag vill ju handleda studenter och kunna 

göra dem intresserade av det yrke vi har. (Pernilla) 

Kvalitetsarbete 

En vanligt förekommande motivationsfaktor var en önskan om att delta i kliniskt kvalitetsarbete 

på den egna enheten eller avdelningen. För dessa sjuksköterskor är kvalitetsaspekten viktig i 

deras dagliga tjänstgöring och akademiska studier var ett sätt att möjliggöra ett aktivt deltagande 

i utvecklingen av en förbättrad vårdkvalitet. 

Utan det är intressant att se - Vad kan man göra på ett bättre sätt? Jag har alltid varit väldigt 

intresserad av kvaliteten och det är också det som har styrt vad jag har läst. /… Utan jag ville 

nog jobba på ett annat sätt. Så det är därför jag valde akademiska studier. Det var för att få 

arbeta med kvalitetsutveckling… Jag ser inga möjligheter att få arbeta med det om jag inte 

har en magister. (Mona) 

Det har ju varit att öka min kompetens, så att jag faktiskt kan arbeta lite med 

vårdutveckling, förbättringsarbete. Det är lite så jag har sett det… Och, det var ju mycket 

utifrån mitt arbete som distriktssköterska. Jag kände att jag initialt ville kliva ur för att 

reflektera och få tid över att fundera. Är det här bästa sättet att arbeta? Kan jag göra 

annorlunda? Hur hittar jag bäst information för att använda i mitt yrke? Och jag såg väldiga 

brister. (Charlotte) 

Forskningsberedskap 

Forskningsberedskap som drivkraft handlade framför allt om forskningskonsumtion men flera 

av informanterna önskade även en större kunskap kring forskningsproduktion. En hel del av 

detta kompetensutvecklingsbehov sades ha uppkommit till följd av tillgången till ny kunskap 

och den relativa tillgängligheten vilken är beroende av huruvida man kan använda de 

elektroniska sökredskap som finns till hands eller inte. Tanken om forskning låg hos flertalet på 

en lägre akademisk ambitionsnivå då det var den kliniska nyttan och kontakten man inte ville 

förlora. Andra informanter såg ett större perspektiv och vill gärna ta sig an doktorandstudier och 

så småningom disputera. Även hos dessa personer fanns en önskan om att kunna kombinera 

klinisk verksamhet och forskning. 

… för att kunna integrera forskning i verksamheten… Men nu håller målet på att ändras och 

nu är jag mer och mer inne på att jag skall doktorera… därför att jag kan ju nu se att… vad vi 

behöver ute i verksamheterna det är kompetens både till att bedriva forskning men framför 

allt att ha kunskap om den så att man kan använda den forskning som finns i verksamheten 

ute i kommunerna. (Sofia) 
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Och jag har ju hela tiden sneglat lite på det här med forskning och har ju tyckt att det är ett 

spännande område… att jag skulle vilja göra en studie på det här, och på det här och det 

här… (Charlotte) 

Annan tjänstgöring 

En annan motivationsfaktor för akademisk kompetensutveckling var att sjuksköterskorna 

behövde ytterligare studier för att få behörighet att söka andra typer av tjänster inom såväl vård, 

högskola som forskning. I något av fallen handlade det om att kunna söka vidare till en 

specialistutbildning, i andra fall om att få möjlighet att söka en tjänst med ett större 

forskningsinnehåll och i ytterligare något fall om att söka sig till högskolan för att verka som 

lärare på sjuksköterskeprogrammet. 

… en möjlighet att avancera inom yrket. (Linda) 

… Från början var min tanke distriktssköterska och då var jag ju tvungen att ha både 

folkhälsan och en del utav vårdvetenskapen och då var jag tvungen att läsa in … för att bli 

kompetent att söka till distriktssköterska. (Kerstin) 

Ett mål också är ju det här med att som sjuksköterska så kommer det ju att krävas mer och 

mer att du har magisterexamen för olika befattningar. / Sen… hoppas jag att, antingen om 

kirurgkliniken kan erbjuda något, att man kan få en annan tjänst. Att man kan göra så att 

man kan dela den med forskning på något vis… Jag hade egentligen också kunnat tänka mig 

någon form av vårdlärare. (Sara) 

Personlig utveckling 

För flertalet av informanterna var den personliga utvecklingen en avgörande drivkraft för att ta 

sig an akademiska studier. De var rädda för att stagnera och sökte hela tiden nya former av 

utmaningar.  Den personliga utvecklingen beskrevs i termer som ”att växa”, ”att göra något för 

sig själv” och ”den egna viljans betydelse”. 

”Att växa” 

Den akademiska kompetensutvecklingen förknippades med att växa som människa. 

Sjuksköterskorna närde en önskan att vidareutvecklas och att mogna dels som personer dels i 

sin yrkesroll. På detta sätt nådde man en ökad arbetstillfredsställelse. 

… Jag tycker om när det händer någonting och att ställas inför nya utmaningar och inför nya 

frågeställningar… Det handlar ju lite om att växa… att få nya infallsvinklar… Att man känner 

att man inte stagnerar utan att man hela tiden får utvecklas… får möjlighet att påverka sitt 

arbete så att man känner att vi är duktiga på den här arbetsplatsen. Vi kan vara stolta över 

vår verksamhet… Jag tror att det är viktigt att man få möjlighet till kompetensutveckling för 

att tycka att det är roligt att gå till jobbet varje dag. (Charlotte) 

Att man aldrig stannar upp. Man får aldrig tycka att man är nöjd. Sen skall man inte jaga 

hysteriskt men man skall ända rulla framåt… det här drivet, den här hungern efter kunskap 

hela tiden. Jag vill inte stanna upp så jag kommer nog att läsa när jag är 87 år och sitter på 

hemmet också. (Linda) 

Att vidareutvecklas och växa som såsom människa med ökade kunskaper. Att mogna i sitt 

tänkande, kan man väl säga, också inom det yrke man har valt… (Sara) 
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Att göra något för sig själv 

Tanken att göra något för sig själv uppfattades också som en motivationsfaktor. 

Sjuksköterskorna var beredda att delge såväl arbetsgivare som vårdtagare av sina nyvunna 

kunskaper men den yttersta motivationen fanns i den egna tillfredsställelsen av att erövra ny 

kunskap. 

Den är ju jätteviktig. Alltså att man känner att man tillför sig själv någonting. Det är ju 

egentligen för min skull. Visst, jag läser för att jag skall kunna ta det till min arbetsgivare och 

ut till mina vårdtagare men det är ju min egen personliga utveckling jag strävar efter. För att 

jag vill nå någonting. Man vill ju inte stagnera heller. (Pernilla) 

… Man gör något för sig själv och det är ju någonting man vill, man vill veta mer om 

någonting och man utvecklas som person också. Jag tycker nog att det är ganska viktigt… 

Efter några år så blir jag nyfiken på något annat … och det är väldigt viktigt för mig att göra 

något som jag trivs med och att jag känner att det ger mig någonting. Och det har ju med 

personlig utveckling att göra också, att det är något som driver en’. (Mona) 

Den egna viljans betydelse 

Några av respondenterna beskrev denna drivkraft som helt avgörande för att börja studera men 

framför allt för att orka slutföra studierna. Oftast skedde studierna parallellt med tjänstgöring 

som sjuksköterska vilket ställde särskilda krav på en inre motivation. Även om de yttre 

förutsättningarna var goda så var det ändå den egna vilja som var av störst betydelse. 

Sedan är det ju alltid en egen vilja att börja läsa. Det kommer man ju inte ifrån. Annars är 

man inte motiverad att genomföra det. (Sara) 

… Jag har ju insett att den var jätteviktig. Jag behövde ju det eftersom jag tog steget. Nu är 

det tråkigt här, nu måste jag utvecklas... Fast det måste ju komma från en’ själv, att man 

vill… Vi måste ju börja från B-nivån och det är ju en jättelång väg och då på halvfart kanske, 

eftersom man jobbar. (Kerstin) 

Men jag har ju hela tiden velat och sagt att det skulle vara roligt att prova på att ta en 

magister. Det är nog det egna egot alltså. Klarar jag av detta? Är jag tillräckligt smart?... För 

hade jag inte varit intresserad… De hade nog kunnat erbjuda mig hur mycket… Hade jag inte 

varit intresserad så hade jag inte gjort det. Även om det hade funnits det yttre. (Lisa) 

Sammanfattning och analys 

Drivkrafter för akademisk kompetensutveckling kan förstås som ett flertal motivationsfaktorer 

vilka kan ta sitt ursprung i olika företeelser riktade mot förväntan och valens. De svarar ofta på 

frågor om ”varför någon gör något”.
130

 Att nå en ökad kompetens i förhållande till studenter och 

nyutbildade kollegor ansågs av flertalet sjuksköterskor som en viktig motivationskälla för 

studier. Kompetensutvecklingen hade som mål att leda fram till bättre kunskaper i ämnet 

vårdvetenskap men även i förmåga till användande av vetenskaplig metodik. Genom studierna 

hoppades sjuksköterskorna nå en ökad kompetens i sitt handledarskap. Att ägna sig åt 

kompetensutveckling genom akademiska studier blir här ett tydligt subjektivt val, till följd av de 

                                                      

130 Deci. & Ryan. (1985). s.3. 
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i studentkontakten upptäckta kunskapsbristerna.
131

 I förhållande till Vrooms tankar i förväntan-

valensteorin följer sjuksköterskornas studier av en klart uttalad förväntan av att studierna skall 

leda till ett för handledaruppgiften adekvat kunskapsinhämtande.
132

 Dessutom kan studierna 

antas ha en positiv valens då dessa förväntas överensstämma med de anspråk och behov som 

sjuksköterskan ställer på den egna kompetensutvecklingen. Den handlingskraft som uppstår som 

produkten ur detta blir följaktligen stark då såväl styrkan i förväntan som den positiva valensen 

båda utgör motivationsstärkande faktorer.  

 

En annan drivkraft för akademisk kompetensutveckling var den behörighet som en akademisk 

examen kan innebära för tillträde till vissa typer av tjänster. Dessa kunde tänkas innefatta 

studentansvar, kvalitetsarbete eller forskning. Även tankar om att helt byta arbetsgivare för att 

arbeta med utbildning eller forskning förekom även om flertalet önskade behålla kontakten med 

den kliniska verksamheten. Då sjuksköterskeprofessionen även innefattar kopplingen till 

akademin, med ett eget kunskapsområde inom omvårdnad, aktualiseras behovet av akademisk 

kompetensutveckling i en mängd situationer. De sjuksköterskor som har önskemål om att arbeta 

med förändringsarbete eller önskar avancera inom yrket ser akademiska studier som en stark 

drivkraft. Detta kan förstås ur Work design-teorin där motivation kan förklaras som en viss 

målinriktning mot vissa arbetskarakteristika.
133

 I detta fall handlar det om ett flertal av dessa 

kännetecken. Sjuksköterskorna söker en arbetsvariation i sin nuvarande tjänst, knuten till deras 

olika kompetenser, även om det för flertalet fortfarande är patientarbetet som är centralt för 

deras arbetstillfredsställelse.  Några av respondenterna var inriktade mer direkt mot forskning 

som uppgiftsidentitet och hade förhoppningar om att studierna skulle hjälpa dem att skaffa de 

nödvändiga verktyg som krävs för att genomföra ett forskningsprojekt från början till slut. De 

önskade se vården ur ett större sammanhang och fann samtidigt den kliniska kontakten som en 

viktig del av deras studie- och arbetsmotivation. Kvalitetsarbete består i stor utsträckning av ett 

arbete vars resultat upplevs som meningsfullt för sjuksköterskorna i det direkta vårdarbetet och 

faller därför inom det arbetskarakteristika som omfattar uppgiftsbetydelse. De sjuksköterskor 

som arbetade som huvudhandledare uppfattade sitt arbete som mycket stimulerande och 

ansvarsfullt då detta även innehöll en stor grad av autonomi. Denna självständighet och 

möjligheten att påverka det egna arbetet utgjorde för dessa sjuksköterskor en motivationsfaktor 

för studier då en högre akademisk examen var förutsättningen för att behålla nuvarande 

anställning. Att förstå motivation utifrån begreppet feed-back blir tydligt i studentkontakten där 

sjuksköterskorna får en direkt återkoppling på sina olika kompetenser från den student de 

handleder. Studiemotivation innefattade här bl.a. en önskan om att kunna delta i 

vårdvetenskapliga diskussioner men också att bli duktigare på informationssökning för att 

kunna utgöra ett stöd för de studerande. 

 

Personlig utveckling sågs av flertalet informanter som en avgörande drivkraft för 

kompetensutveckling genom akademiska studier. Många var rädda för att stagnera och sökte 

därför olika former av utmaningar på det personliga planet. Sjuksköterskorna beskrev denna 

utveckling som betydelsen av ”att växa”, ”att göra något för sig själv” och ”den egna viljans 

                                                      

131 Deci. & Ryan. (1985). s.322. 

132 Vroom. (1995). s.17-33. 

133 Hackman. & Oldham. (1980). s.77-88. 
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betydelse”. Det fanns en motivation i att studierna skulle generera en mognad dels på det 

personliga dels på det yrkesmässiga planet. Tanken att göra något för sig själv innebar inte att 

de nya kunskaperna skulle förbehållas sjuksköterskorna själva utan att de även skulle komma 

vårdtagarna till del. Den egna viljans betydelse kan här ses ur begreppet inre motivation .
134

 De 

intervjuade sjuksköterskorna upplevde en gemensam inre drivkraft till studier trots att de 

tillhörde vitt skilda praxisgemenskaper. Uppfattningen om vad som är socialt accepterat inom 

en praxisgemenskap är oftast inte uttalad utan det finns en slags tyst konsensus.
135

 

Sjuksköterskorna vittnade om att de medvetet hade bortsett från den egna arbetsgruppens 

ogillande om de kände stark inre motivation eller upplevde ett stöd hos en eller flera personer på 

arbetsplatsen. Motivationen är till viss del dynamisk då det på en arbetsplats ofta finns någon 

chef eller kollega som kan vara positiv trots den allmänt negativa uppfattningen. Detta kan 

stärka individens inre motivation och utgöra en form av yttre motivation 
136

 trots att denna inte 

är helt etablerad i arbetslaget.  

Förutsättningar 

Under analysen av intervjumaterialet framkom förutsättningar, och då särskilt med avseende på 

yttre förutsättningar, som en betydelsefull omständighet för att möjliggöra akademisk 

kompetensutveckling. Geografisk närhet präglade valet av studieort då resor ansågs vara både 

kostsamt och svårt att finna tid för vid det samtidiga förvärvsarbetet: 

Det var mer att det var nära. Behändigt, att inte behöva åka iväg så långt… om man skall 

fortsätta att jobba. (Caroline) 

Jag kommer nedan att beskriva kategorin förutsättningar utifrån underkategorierna studieform, 

ekonomi, akademisk verksamhetsförankring och stöd. 

Studieform 

Studieform och studietakt ansågs vara förutsättningar för studier då kompetensutvecklingen 

skulle kombineras med arbete som sjuksköterska. Därför var distansutbildning eller en 

studieform som inte krävde så hög campusnärvaro det som föredrogs då det lämnade ett stort 

utrymme för att själv avgöra tidpunkten för studiearbetet. Endast en av sjuksköterskorna hade 

haft en studietakt som hade överskridit halvfartsstudier då hon hade läst två akademiska kurser 

på halvfart parallellt. 

 

Även det faktum att studierna skedde med anknytning till ett akademiskt lärosäte och inte bara 

som bredvidläsning på arbetsplatsen eller hemma i soffan upplevdes vara en viktig förutsättning 

för att studierna skulle realiseras. 

… Sitta och läsa hemma på sin egen kammare det är ju också en form av 

kompetensutveckling. Men om jag skall vara riktigt ärlig så undrar jag hur många som gör 

det om man inte har kniven på strupen, att man har en tenta eller en inlämningsuppgift… 

Tyvärr, för att sitta på arbetstid fungerar inte. (Lisa) 

                                                      

134 Deci. & Ryan.(1985). s.11-40. 

135 Volet.(2001). s.77-79. 

136 Deci. & Ryan.(1985). s.11-40. 
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… Man skulle ju kunna läsa de här böckerna även utan press men det gör man inte. Man 

behöver det där tvånget. (Caroline) 

För någonstans så tror jag att man lärde sig alla redan i grundutbildningen att det är ett yrke 

där man måste utveckla sig hela tiden, men att jag inte gör det självmant, går hem och läser 

det där. Jag behöver ha den där piskan att någon tvingar mig till det. (Pernilla) 

Ekonomi 

Det aktuella landstinget, där flertalet av respondenterna var anställda, hade för tillfället en 

utbildningspolicy där akademiska studier på kandidat- och magisternivå genererade ett visst 

antal betalda studiedagar. Inom den kommunala verksamheten hade chefer fått igenom en 

motsvarande uppgörelse bl.a. via kontakter med kommunpolitiker. Detta innebar att alla 

respondenterna åtnjöt någon form av ekonomisk kompensation i samband med sina studier. De 

ekonomiska förutsättningarna för studier uppfattades trots detta på skilda sätt. För somliga av 

sjuksköterskorna var den ekonomiska ersättningen avgörande för om studierna skulle ske just 

nu eller inte: 

Att jag gör det nu och att jag gjorde det här var ju för att landstinget och Högskolan gjorde 

en gemensam satsning med de här kurserna och landstinget går in och ger en viss 

ekonomisk ersättning under tiden man läser. (Lisa) 

För andra hade den haft en igångsättande betydelse: 

… Min arbetsgivare ställde kravet i och med det här samarbetet med Högskolan… att jag 

kunde få viss del betald och om jag ställde upp genom att göra detta så det var nog den 

faktorn som var den viktigaste. Jag tror att jag hade börjat läsa i alla fall, men det vet i 

sjutton om jag hade vågat ge mig på att läsa på 50 %, alltså halvfartsstudier, och veta att 

jag skulle läsa i flera, flera år utan någon som helst push från arbetsgivaren. (Sofia) 

Det var väl mer att det var en möjlighet som fanns. Det var ju lite bra att man fick lite ledigt 

med lön både när man läste kandidat och magister. Det är väl en liten spark i baken till att 

komma igång. (Caroline) 

För ytterligare någon respondent var inte den ekonomiska ersättningen avgörande för om 

studierna skulle genomföras eller inte: 

… Alla tills vidare anställda fick möjlighet att söka detta centrala utbildningsanslag och det är 

ju en liten hjälp på vägen, en liten morot kan man väl säga. Sen har den inte på något sätt 

varit avgörande för den är så liten i förhållande till allt arbete man får lägga ner… För mig är 

det ju jag som är ansvarig för min utveckling. (Mona) 

Akademisk verksamhetsförankring 

Den akademiska verksamhetsförankringen sågs av sjuksköterskorna som viktig för den 

akademiska kompetensutvecklingen och de pekade särskilt på de faktorer som styrde 

studieförutsättningar och akademisk beredskap i verksamheten.  

Studieförutsättningar 

Förutsättningarna för akademiska studier skiftade från arbetsplats till arbetsplats. Vissa 

arbetsgivare gav sjuksköterskorna ledigt men utan ersättare vilket ökade den studierelaterade 

stressnivån:  
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Men man blir ju inte ersatt och då är det ju som att vara på ruta ett igen… Visst man får de 

här dagarna men jobbet väntar när man kommer tillbaka. (Pernilla) 

… min närmaste arbetsgivare… Hon ser det mest som ett bekymmer att jag är borta. Att det 

är jobbigt… Är jag iväg så jobbar ju de andra för mig med. Vi ersätts aldrig och det är ju en 

stress. (Mona) 

Andra arbetsgivare lågprioriterade akademisk kompetensutveckling både ur ekonomiskt 

perspektiv, om man såg till löneutvecklingen, och i förhållande till det kliniska arbetet: 

Jag tror arbetsgivaren tycker att det är bra bara det inte kostar något. Ungefär, lite så. Det 

är roligt att du läser men det ger ju inte så mycket… Det skilde inte många kronor mellan de 

som läste kandidat och de som inte läste kandidat i förra löneförhandlingen, till exempel. 

Tyvärr är det så att det inte är ekonomiskt prioriterat. (Caroline) 

Så man blir inte så prioriterad, de ser det inte som så positivt. Att man gör det. Så tycker jag 

nog att det är från chefshåll också inom primärvården… Utan de ser ju mer så att om man 

läser en magister i vårdvetenskap då söker man sig därifrån. (Mona) 

Under intervjuerna framkom även att behovet av ökad akademisk kompetens var något som 

fanns i hela den egna verksamheten. Den egna avdelningschefen hade uttalat detta och 

respondenten var beredd att hålla med. Sjuksköterskan beskrev det så här: 

Hon ser det nog mer som ett behov till arbetsplatsen, tror jag. Sen så är det kanske inte så 

specifikt att just jag behöver ha just den här utbildningen eller den här 

kompetensutvecklingen utan arbetsplatsen behöver den. Vi behöver den allihop. (Linda) 

Några av sjuksköterskorna beskrev bemötandet från kollegor på den lilla arbetsplatsen utifrån 

ett Jantelagstänkande. Det fanns erfarenheter från arbete på större sjukhus där man inte alls hade 

upplevt samma problematik trots att kvinnodominansen är stor inom yrket oavsett geografisk 

placering. Studier beskrevs som mer frekvent förekommande på större orter där det finns en 

längre akademisk tradition även inom den kliniska verksamheten. 

Man skall helst inte vara en individualist. Sen’ att det är mest kvinnor som är sådana och att 

jag arbetar i ett kvinnodominerat yrke så jag har inget att jämföra med… Du får inte sticka 

ut. Tro inte att du är mer. Tror du att du är något för att du har börjat läsa? Ingen säger 

något men man har ju den känslan… Det är väldigt mycket jantelag och det var det när jag 

jobbade på landstinget också. (Sofia) 

Det var skillnad när jag jobbade i XX där hade man ju mycket mer, det var mycket vanligare 

att sjuksköterskorna läste vidare och att man flyttade mellan avdelningarna. Här börjar man 

på ett ställe och så blir man kvar där, och det är ju både på gott och ont för en avdelning 

med bara folk som flyttar omkring. Det är ju inte heller bra. (Caroline) 

Akademisk beredskap 

Sjuksköterskorna funderade mycket kring hur den akademiska framtiden skulle komma att te 

sig ute i verksamheten. Många upplevde att den akademiska beredskapen var låg såväl bland 

kollegor som bland chefer och antydde att en högre akademisk nivå är viktig för att höja yrkets 

status men också för att få till stånd förändringar ute i verksamheten som baseras på ny 

forskning inom exempelvis vårdvetenskap. Nästa citat ger ett exempel på den låga akademiska 

beredskapen:  

… Om man nu inte har läst på ett tag så… ja då ligger man ju på ungefär samma nivå som 

grundutbildnings-sjuksköterskeeleverna när det gäller forskning. Och då skulle ju deras 
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forskning kunna vara en väldigt bra inkörsport till att se vad som händer… Det är många 

examensarbeten som jag tycker skulle ha hamnat i bokhyllan på IVA istället för i någon 

bokhylla någon annan stans, abstracts. Man behöver se, och det behöver inte vara på så 

avancerad nivå till att börja med, utan det räcker med att få läsa de C-uppsatser… som berör 

oss… (Caroline) 

En annan sjuksköterska beskrev problemet med chefer som är lågutbildade inom det 

akademiska området och hänvisade till åldersstatistik och traditionellt sjuksköterskearbete. Hon 

uttryckte det som följer: 

… jag anar också att det kan blir svårt att föra ihop akademiskt arbete med praktiskt arbete i 

verksamheten. Och det tror jag handlar mycket om vilka chefer vi har ute i verksamheten… 

De är ofta rätt så till åren komna och har varit i den kliniska verksamheten i väldigt många 

år… De har ju ingen kandidatexamen utan mycket långt därifrån. De har ju massor av 

kunskaper men inte på det sättet. Och jag tror faktiskt egentligen att det är så enkelt som att 

vi som människor ibland har svårt att värdera det vi själva inte har. Och det tror jag kan vara 

omedvetet. (Mona) 

Ett annat problem med den låga akademiska beredskapen var att nyvunna kunskaper inom detta 

område inte togs tillvara i verksamheten när studierna var avslutade. Det saknades vilja men 

även förutsättningar för förändring vilket tros ligga i det traditionella sättet att tänka inom 

vårdrelaterad verksamhet.  

… logistiken är det som sviktar mest… Alltså över lag så finns det ju ingen verksamhet som 

har så mycket högskoleutbildad personal… Det handlar ju om att vi måste få använda den. 

(Charlotte) 

Så jag ser någonstans… så tydligt och kan koppla ihop de här kunskaperna med mitt 

huvudhandledarskap. Men jag kan se att det kan vara svårt om jag inte hade haft den 

tjänsten att gå tillbaka till det vanliga, bara syrra… Ja fungerat hade det väl gjort men det 

hade nog känts som två år i sjön för man kan inte, man får inte använda sina kunskaper 

inom landstinget. Visst, det är bra och du är duktig och så, men kom inte här och försök att 

förändra någonting för vi har gjort så här i alla år. (Lisa) 

En viss oro fanns över vad som kommer att hända med de nya kunskaper som nyexaminerade 

kandidater och magistrar nu och i framtiden bär med sig ut i den kliniska verksamheten. Oron 

för att verksamheten inte är redo var uppenbar:  

…De vill ju att vi läser vidare nu och de har ju gått ut allmänt att, landstinget, att den som 

vill kan få ersättning för att läsa vidare. Men jag tror inte att de har någon beredskap för vad 

de skall göra med dessa kunskaper som kommer här helt plötsligt. Det tror jag inte att de 

har. (Lisa) 

Att tiden ännu inte är mogen för akademin inom den kliniska verksamheten får följande båda 

citat belysa: 

Jag tror att akademiska studier som ett led i kompetensutvecklingen kommer att komma mer 

och mer under de kommande åren… Men jag tror att det kommer ta tid innan det ses som 

någonting naturligt ute bland sjuksköterskorna för det är fortfarande så att den kunskapen 

du har eller den kompetens du bör ha det är distriktssköterska eller äldresjuksköterska eller 

andra konkreta saker. (Sofia) 

Fast egentligen så vet jag inte om en akademisk sjuksköterska är något som arbetsgivaren 

skulle prioritera. Jag tror inte det. Jag är rädd att man prioriterar upp till en viss nivå och sen 
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så tycker man att man blir lite obekväm eller också får man… hitta något annat att göra, men 

det är svårt att vara kvar kliniskt. (Caroline) 

I materialet fanns dock vissa positiva respondenter som ändå tyckte sig kunna se en viss tendens 

till förbättring av den akademiska verksamhetsförankringen. De riktade ett indirekt tack till 

Högskoleverket och dess tidigare granskning av Högskolan vilken har lett fram till ökade krav 

på den kliniska verksamheten och i och med detta en samtidig statushöjning. Så här uttryckte en 

av respondenterna dessa tankar: 

… När Högskoleverket kom ut med det här att man skulle ha magisterexamen som 

sjuksköterska och att man skall läsa upp så har det blivit en annan anda när det gäller detta 

ute på avdelningarna. En annan förståelse. Det har blivit lite högre status eller tryck i och 

med att Högskoleverket kom ut med… tror jag. Och den har ändrats, inställningen. (Kerstin) 

Stöd 

Att finna stöd för de egna studierna hos omgivningen var en förutsättning som respondenterna 

beskrev utifrån de olika nivåerna chefer, kollegor, vänner och familj. Många upplevde dock 

studievärlden som lite av en öde ö. De fann en ensamhet i att inte kunna dela upplevelser eller 

diskussioner med nära och kära eller kollegor då de inte talade samma språk. Så här beskrev en 

av sjuksköterskorna detta fenomen: 

… familj och vänner, alla hejar på utan att de egentligen vet vad det är man gör. Man känner 

sig ibland egentligen ganska ensam i den här världen för det är ingen som förstår vad det är 

man läser. Och skulle man fråga dem om vad jag läser så skulle de nog inte kunna beskriva 

det riktigt. Min bror, han har också läst på högskolan så med honom kan jag diskutera på ett 

annat vis. Det är ju tyvärr så. Det är en värld för sig. (Linda) 

Stöd från chefer 

De flesta av sjuksköterskorna upplevde ett stöd från sin avdelningschef även om detta kunde ta 

sig lite olika uttryck. Några beskrev stödet i form av att chefen möjliggjorde studieledighet när 

detta krävdes medan andra kunde vittna om det motsatta: 

Inga problem att få ut studiedagar när jag behöver det… XX är ju jättepositiv, hon vill ju göra 

detta själv. (Stina) 

Ja det är väl bra att du vill göra detta. Skulle du kunna flytta den studiedagen till någon 

annan dag för du behöver vara på golvet. Att gör det gärna, men det skall inte ta för mycket 

från verksamheten. (Lisa) 

Inte i något fall var det chefen som hade initierat studiestarten hos sjuksköterskorna. Det ställdes 

heller inte några motkrav i form av en viss studieprestation förutom på de sjuksköterskor som 

hade tjänster som huvudhandledare. Kraven låg hos sjuksköterskan själv och detta beskrevs så 

här: 

… välkomnar ju naturligtvis att man läser men det är inget som de har föreslagit eller så.  

/Men, däremot så tror jag att det landar väl. Det är ju positivt… /Nu bytte vi chef efter att jag 

hade bestämt mig, och hon var positiv och sade att det här blir nog bra för dig, du behöver 

det här nu… (Charlotte) 

Jag tror inte att jag skulle se sämre ut i min arbetsgivares ögon om jag hoppade av för att 

jag inte klarade det. Men själv skulle jag ta det som ett väldigt nederlag. Det här skall jag ro i 
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hamn. Sen är det ju en positiv grej att min arbetsgivare stöttar mig, så ser jag det nog. 

(Pernilla) 

Stöd från kollegor 

Att känna stöd från kollegor på den egna arbetsplatsen upplevdes också som en viktig 

studieförutsättning då alla respondenterna var i arbete parallellt med sina studier. Det var i de 

flesta fall ett positivt klimat bland kollegorna vilket följande båda citat får vittna om: 

Annars är det även positivt från kollegorna fast de tycker att det är pust-tråkigt när man 

nämner det. (Linda) 

... och de tycker verkligen att det här skall genomföras. Nu är många av mina kollegor lite 

äldre, eller vad jag skall säga, och de vill ju inte läsa... De verkligen stöttar. Jag kan ta det 

här och jag kan fixa… Ja det är jätteskönt… (Pernilla) 

En avgörande faktor för kollegialt stöd tycktes vara det egna studieintresset vilket föreföll 

svalna i takt med att kollegorna blev äldre. Det kollegiala stödet upplevdes också som relativt 

förutsägbart vilket gjorde att sjuksköterskorna lättare kunde bortse från de negativa 

kommentarerna från vissa medarbetare. Här följer två röster ur mitt intervjumaterial: 

Jag är ju inne på tredje året av fyra på halvfart. Och där blir man ju ofta ifrågasatt. Men vad 

leder det här till? Vad blir du nu? Du menar att du läser i fyra år men du blir ingenting? … Det 

kan jag väl känna att de enda som förstår något det är de som också själva läser. Jag har 

väldigt svårt att förklara det för mina jobbarkompisar också. (Sofia) 

… Kollegor är så olika: - Jag fattar inte varför du gör det! När man inte får någon lön för det 

förstår jag inte hur man kan utsätta sig för detta. Och det är bara sunt förnuft. Medan en del 

tycker ohh vad spännande. Så det är ju väldigt olika. Jag kan inte säga att någon klankar ner 

på mig och jag bryr mig inte om det för det är precis de personer som man förväntar sig skall 

säga en viss sak som också gör det. Vi känner ju varandra för väl... Och de som tycker att 

det är spännande och skulle vilja göra det, det vet jag också vilka det är innan de har öppnat 

munnen. (Stina) 

Det kollegiala stödet sattes delvis på prov genom avdelningschefernas sätt att hantera 

studiefrånvaron. En annan faktor som kunde upplevas som försvårande i kontakten med 

kollegor var det ökade behovet av information som uppstod till följd av en högre frånvaro. Detta 

kunde handla om introduktion av nya rutiner, ny utrustning, nya läkemedel etc. Det blev ett 

slags ombytta roller. Ibland var det även nya medarbetare som skulle introduceras vilket 

genererade ett merarbete för kollegorna. En av sjuksköterskorna framförde dessa tankar: 

Man blir lite mer besvärlig gentemot kollegorna och det kan jag ju känna. Att de tycker att 

det är besvärligt att förklara för mig eller att jag tycker att det är jobbigt att behöva ställa en 

fråga för jag är ju gammal på avdelningen och det är ju du som är ny som bara har varit här 

ett år. Det är ju du som skall fråga mig om grejer. Det kan jag inte svara på om det är jag 

eller de. /… Nu när jag har börjat med uppsatsen så har jag ju fått avsatt tid för att… sitta 

hemma och skriva… Och då försvinner jag ju från arbetsplatsen och… de tycker ju inte om 

när man inte är där… Även om chefen betalar för det så är det ju någon av mina kollegor som 

står där med denna nya medarbetare som skall lära sig de nya rutinerna eller om det är en 

nyfärdig sjuksköterska som behöver lära sig ännu mer. (Lisa) 



 

 44 

Stöd från vänner 

Vännerna var viktiga för respondenterna men till följd av all den tid som studierna upptog 

utanför den ordinarie arbetstiden blev tiden för umgänge med vänner knapp. Många upplevde 

sig som näst intill asociala. Så här beskrev några av sjuksköterskorna sin sociala situation: 

Det sociala livet har jag lagt på is. Några år framöver… Jag brukar säga det till väninnorna 

ibland när de ringer eller så: ja, jag äter, jag sover, jag jobbar och jag pluggar och sen 

försöker jag hinna med min familj där emellan. Så ni kommer långt bak i kön. Det är så. Men 

det är en begränsad tid. Och det ger mig så mycket. (Pernilla) 

Jag skall säga dig att hela hösten så har jag inte träffat någon. Det är inte klokt. Och jag får 

så dåligt samvete... Varenda helg är upptagen… Jag känner mig helt asocial, det är 

fruktansvärt. (Stina) 

En av intervjupersonerna beskrev ett speciellt dilemma som hon hade upplevt under studietiden 

så här: 

Vänner tycker att det är lite tråkigt. Min väninna behövde mig och jag kunde inte ge… Det 

var framför allt när jag skrev uppsatsen och jag var så pressad med tiden. Jag hade både 

jobbet, uppsatsen, uppfinningen och så hände det en del inom familjen också så jag hade 

inte tid till allt. Man går ju i någon slags prioriteringsskala… Men det var det sociala livet som 

fick stryka på foten. (Charlotte) 

Någon uttryckte att vännerna inte utgjorde något stöd i studiesituationen då de inte var 

högskoleutbildade och därför inte hade någon insikt i vad akademiska studier innebär: 

För jag kan säga att ingen av mina vänner är utbildade... Och det finns inte en enda av dem 

som skulle förstå varför man över huvud taget skall plugga när man kan jobba och få in 

pengar… Så där känner jag inte att jag har det minsta stöd… Jag har ju hört flera som tycker 

att jag inte är klok som sitter och läser och inte går på varenda fotbollsmatch… att jag sätter 

barnen åt sidan men jag bryr mig faktiskt inte och jag begär inte att de skall förstå. (Sofia) 

En annan sjuksköterska upplevde däremot stöd från sina vänner, även om hon inte hann träffa 

dem så ofta, och hon beskrev deras kontakt på följande sätt: 

Vännerna stöttar men jag har nästan aldrig tid att träffa dem. Vi har kvalitetstid istället för 

kvantitetstid numera. (Lisa) 

Under studietiden blev däremot samarbete med studiekamrater en nödvändighet för att lösa 

olika studieuppgifter. Denna kontakt var prioriterad och medförde i förlängningen ett slags 

vänskap då sjuksköterskorna delade såväl studiernas positiva som negativa sidor. Att detta stöd 

var viktigt för att lyckas med studierna när det gick trögt får följande citat vittna om: 

… stödet… har nog varit mest från de studievännerna som jag har läst med för det är nog 

med dem som jag mest har diskuterat det, tror jag… Vi har väl egentligen bara varit tre 

stycken som har hängt ihop jättemycket och trivts jättebra ihop och har liksom peppat 

varandra. Och det tror jag att man behöver också annars tappar man nog lite emellanåt när 

det är lite tufft. Så det har varit jätteviktigt. (Sara) 

Stöd från familjen 

Stödet från nära och kära beskrevs som ovärderligt då studierna i kombination med arbete och 

familjeliv ställde stora krav på att finna lösningar för den dagliga logistiken. Det var även 

viktigt att studierna bottnade i ett gemensamt beslut inom familjen då studierna kom att 
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innebära mindre gemensam fritid med familjen. Så här berättar några av respondenterna om 

familjens stöd: 

Familjen har jag absolut haft stöttning av. Med små barn och familj så är det ett krav annars 

hade det inte gått. Och likadant föräldrar och allt som kan tänkas… Så att det är ett 

gemensamt beslut det där med studier. (Sara) 

Jag har fått väldigt mycket stöd av min familj. Mina barn de förstår trots att de är så små så, 

nu sitter mamma vid datorn så nu skall vi nog inte störa henne alltför mycket. (Lisa) 

Familjen har jag ju mycket stöttning av för det tar ju rätt mycket tid… Min man han tycker 

också om att läsa så man får turas om lite. Det skall ju gå ihop hemma också. (Caroline) 

Däremot har familjen varit helt avgörande. Hade inte familjen stöttat, eller i detta fall min 

man, så hade jag aldrig gjort det. För det hade över huvud taget inte varit möjligt för det 

kräver fruktansvärt mycket av en’. Att få ihop familjelivet kräver ju att han ställer upp 

jättemycket, annars hade det inte gått. (Sofia) 

Sammanfattning och analys 

Under rubriken förutsättningar har jag presenterat de intervjuades tankar kring de yttre 

förutsättningar som har påverkat deras akademiska kompetensutveckling. Det har för 

sjuksköterskorna handlat om bl.a. geografisk närhet och om vikten av en studieform som 

medger ett stort mått av egen studieplanering för att möjliggöra parallellt förvärvsarbete. Andra 

faktorer av vikt för sjuksköterskornas studieförutsättningar har beskrivits i termer av ekonomi, 

akademisk verksamhetsförankring och stöd. 

 

De ekonomiska förutsättningarna som gavs av arbetsgivaren, landsting eller kommun, bestod i 

en till viss del betald studietid. Denna förmån upplevdes av respondenterna på olika sätt. För 

vissa var den helt avgörande för om studier kunde genomföras just i nuläget. För andra hade den 

fungerat som en igångsättare medan den för ytterligare någon sågs om en morot för att ta sig an 

studierna. I förhållande till förväntan-valensteorin kan de ekonomiska förutsättningarna förstås 

som en motivationsfaktor.
137

 Dessa kan kopplas till såväl förväntan, där ekonomisk ersättning 

kan ses som ett sätt att klara det förestående ekonomiska avbräcket, som till valens där 

föreställningen om den stora arbetsinsatsen för att nå önskade studieresultat i viss mån kan 

uppvägas av betald studietid. Den i respondentgruppen blandade men ändå relativt sett starka 

förväntan kring de ekonomiska förutsättningarna, tillsammans med en positiv valens inför 

desamma, generar här en handlingskraft. Denna kommer ur de ekonomiska förutsättningar vilka 

i detta fall fungerar som en motivationsfaktor. Vroom för fram tankar om att de ekonomiska 

förutsättningarna inte är det enda som påverkar arbetsmotivationen och hänvisar då till de 

depressioner som inte så sällan drabbar arbetslösa trots ekonomisk ersättning. Detta kan 

jämföras med förhållandet mellan studier och ekonomi och kan förstås som att den ekonomiska 

aspekten endast är en del av ett större motivationsskapande sammanhang. 

 

Den akademiska verksamhetsförankringen var ytterligare en förutsättning att beakta i 

förhållande till den akademiska kompetensutvecklingen. Intervjupersonerna framhöll att den 
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akademiska beredskapen var dålig i betydelsen av att den akademiska utbildningsnivån var låg 

bland såväl kollegor som chefer och att behovet av ökad akademisk kompetens var något som 

fanns i hela den egna verksamheten. Den dåliga akademiska beredskapen avspeglades bl.a. i det 

bemötande och den förståelse som de studerande sjuksköterskorna mötte på respektive 

arbetsplats. Avdelningscheferna var mestadels positiva till akademiska studier men lyckades 

inte alltid skapa rimliga förutsättningar vid studieledighet, såsom exempelvis ersättare, vilket 

försämrade förutsättningarna för den akademiska förankringen på arbetsplatsen då denna inte 

klassades som viktig i betydelsen av vikarieprioriterad verksamhet. På chefsnivå tyckte sig 

respondenterna även se en koppling till klinisk tradition och åldersstatistik som hinder för den 

akademiska utvecklingen på avdelningen. Ytterligare försvårande omständigheter sågs i den 

dåliga löneutvecklingen för de sjuksköterskor som valt att kompetensutveckla sig akademiskt 

inom vårdvetenskap jämfört med de kollegor som valt att inte studera. En respondent gjorde en 

jämförelse med det större sjukhuset och menade att hon inte hade upplevt något 

Jantelagstänkande där och förde fram idéer kring om detta kunde ha att göra med den längre 

akademiska traditionen som funnits vid exempelvis universitetssjukhus. Här kan kopplingen till 

den aktuella vårdkontexten tänkas ha effekter på motivationsgraden för sjuksköterskorna inom 

den kliniska verksamheten och därför förstås ur ett kontextuellt perspektiv.
138

 I en akademisk 

vårdkontext blir akademisk kompetensutveckling något naturligt och positivt medan det i en 

mer kliniskt inriktad kontext kan uppfattas som onödigt och oviktigt. Den individuella 

dimensionen inom det kontextuella perspektivet kan här kännetecknas av den personliga och till 

viss del psykologiska tolkning som individen gör av eventuella motivationsskapande eller -

hindrande faktorer på den egna arbetsplatsen. Dessa upplevs olika från person till person och 

kan till viss del förklara varför endast vissa individer på en arbetsplats väljer att studera vidare. I 

förhållande till den sociala dimensionen inom samma begrepp kan här istället ses faktorer som 

kännetecknas av hur det sociala samspelet i dessa frågor sker på den egna arbetsplatsen. En av 

respondenterna förde fram hur redovisningen av hennes arbetsplatsförankrade forskningsresultat 

hade lett fram till ett mer positivt akademiskt klimat på arbetsplatsen och motiverat fler 

sjuksköterskor till akademisk kompetensutveckling. Annars upplevde de flesta av 

respondenterna att tiden ännu inte är mogen för akademin inom den kliniska verksamheten i det 

lilla landstinget eller den lilla kommunen och detta oroade flertalet då de upplevde att deras 

nyvunna kunskaper inte togs tillvara i verksamheten när studierna var avslutade. Det saknas 

såväl vilja som förutsättningar för vårdutveckling vilket tros ligga i det traditionella sättet att 

tänka inom vårdrelaterad verksamhet. Här kan det kontextuella perspektivet ses antingen som 

yttre motivation till studier då individen uppfattar ett behov av en viss kompetens på 

arbetsplatsen och också får stöd för denna inre motivation då chefer och kollegor agerar positivt. 

Det finns också en möjlighet att de ovan beskrivna bristerna kan fungera som en avskräckande 

faktor för den enskilde då den inre motivationen inte förmår överskrida de hinder som finns 

inom arbetsgruppen och på chefsnivå på den aktuella avdelningen eller kliniken. En liten 

ljusning beträffande akademins ställning i den kliniska verksamheten kunde dock skönjas 

genom den statushöjning som kommit via de höjda akademiska kraven på den 

verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeutbildningen till följd av Högskoleverkets tidigare 

granskning.  

 

                                                      

138 Jarvelä.(2001). s.3-13. 
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Om man väljer att se ovanstående resonemang med de glasögon som tillhör Work design-teorin 

så blir vissa tankar tydliga kring förhållandet mellan arbetstagarens och arbetsplatsens 

anpassning till varandra för att nå ett gott arbetsresultat.
139

 Respondenternas utsagor vittnar om 

svårigheter att nå ut till chefer och kollegor med nyvunna kunskaper och att en del av 

motståndet finns i just det traditionellt vårdtänkande. I Hackman och Oldhams grundtankar 

kring Work-design ligger den bilaterala ansatsen. Denna saknas här delvis genom att den 

anpassning som hade behövts från arbetsplatsens sida, när det handlar om att skapa 

förutsättningar för akademisk kompetensutveckling, inte är uppfylld. 

 

Stöd från chefer, kollegor, vänner och familj värderades av sjuksköterskorna som en central 

förutsättning för akademisk kompetensutveckling. De såg stödet framför allt i att skapa logistik 

för den tid som studierna stal från arbetet, familjen och det sociala livet. Flera beskrev att de 

hade tvingats skapa en viss prioriteringsordning för att hinna med och att vänner oftast hamnade 

långt ner på denna lista. Den asociala delen av studierna upplevdes som jobbig och försämrade 

det möjliga stöd som kunde fås av just vänner. Att byta ut kvantitetstid mot kvalitetstid var en 

lösning som en av respondenterna förordade. Respondenterna kunde vittna om en slags 

ensamhet i att inte kunna föra vissa samtal med familj, vänner eller kollegor och chefer. Här tog 

sjuksköterskorna istället hjälp av sina studiekamrater för att få möjlighet att föra diskussioner 

kring gemensamma studieerfarenheter. Detta ger en antydan om hur viktig en praxisgemenskap 

kan vara som motivationsfaktor för lyckade studier.
140

 Om detta överförs till den aktuella 

vårdkontexten ses istället det motsatta, nämligen svårigheten att upprätthålla den egna 

motivationen om den strider mot det tysta konsensus som finns bland kollegor på den egna 

arbetsplatsen. Det kollegiala stödet för studierna var en betydelsefull förutsättning då 

sjuksköterskorna var fortsatt aktiva på sina arbetsplatser trots akademiska studier. Detta stöd 

förelåg i relativt stor utsträckning i relation till det egna studieintresset vilket föreföll att minska 

med ökad ålder. Familjens stöd var otvetydigt det som betydde mest för sjuksköterskorna. Då 

studierna innebar att familjen kom att få mindre gemensam fritid ansågs det också väsentligt att 

studierna bottnade i ett gemensamt beslut inom familjen.  

Kompetenser 

I den dagliga verksamheten görs det inte alltid någon skillnad mellan kunskap och kompetens 

utan dessa begrepp likställs ofta med varandra. Vid en närmare förfrågan under 

intervjuförfarandet om en definition av dessa begrepp så var dock alla respondenterna eniga om 

att kunskap i första hand handlade om kunnande och att kompetens även innefattade momentet 

görande dvs. förmåga att omsätta teori i praktiskt arbete. Kunskap ansågs övergå i kompetens 

när den kan överföras till den kliniska verksamheten. Så här definierade en av sjuksköterskorna 

begreppen kunskap och kompetens: 

Kunskap, då tänker jag nog mer på det teoretiska egentligen. Den teoretiska kunskapen… 

och kompetens det ser väl jag mer som den samlade kompetensen, både det teoretiska och 

det praktiska… Det gör att jag har en viss kompetens som jag utgår från när jag handlar i 

olika situationer… (Mona) 

                                                      

139 Hackman, & Oldham. (1980). s.42. 

140 Volet. (2001). s.58-60. 
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I kommande textavsnitt följer tankar kring kompetens utifrån de tre underkategorierna, 

förmågor, kunskapssyn och kompetensutveckling att presenteras. Dessa framkom under 

analysarbetet som viktiga beskrivningar av kompetens kopplade dels till den kliniska 

verksamheten dels till den akademiska kompetensutvecklingen inom vårdvetenskap. 

Förmågor 

Många av sjuksköterskorna beskrev sina kompetenser just som förmågor eller färdigheter. Det 

framkom i flertalet av intervjuerna att de förmågor som värdesattes högt bestod i sådant som 

hade med praktisk och/eller teknisk kompetens att göra. Snabbhet, flexibilitet och teknisk 

färdighet var exempel på denna typ av förmågor. De sattes ofta i relation till ett högt 

arbetstempo där praktisk färdighet ansågs vara en viktig förutsättning för att klara av den 

rådande arbetssituationen. Här nedan får två av respondenterna komma till tals: 

… att kunna stiga in i nya situationer, näst intill varje dag och ibland bara med någon timmes 

mellanrum. Du kan ju ha någon på din mottagning där du hjälper till med amningen, du 

vaccinerar för att gå till någon som ligger för döden… Att man måste vara väldigt flexibel och 

kunna vara närvarande just här och nu./ Praktiska färdigheter är ju jätteviktiga. Det måste 

gå av sig självt på något vis, vissa utförandemoment. För det blir väldigt svårt att hinna med 

annars och att räcka till för det bara växer då… (Charlotte) 

… Man värdesätter nog mer det praktiska i det här yrket, det tror jag… Det är inte så viktigt 

att du gör rätt mot patienten i ett möte men det är viktigt att du kan blanda ett läkemedel 

snabbt i en akutsituation. Så visst värdesätts det på olika vis, det gör det ju. Och just i det 

akuta mötet så värdesätts nog handlingarna högre än teoretiska kunskaper. (Linda) 

Ytterligare exempel på förmågor som ansågs högt värderade var samarbetsförmåga, 

självständighet och beslutsförmåga. Dessa ingår till viss del i det sociala samspelet och kunde 

därför härledas till det som benämns social kompetens där också det goda mötet med den andre 

finns representerat. Dessa förmågor får illustreras med följande citat: 

… Kunna agera gentemot anhöriga, vårdtagare och samarbeta med alla… Arbetssättet är det 

viktiga, kunna ta egna beslut, veta att jag får själv, alltså ta mina egna beslut och… så 

givetvis är kunnig… att veta vad mitt ansvarsområde är som sjuksköterska. (Pernilla) 

En kompetent sjuksköterska ska ju kunna möta de flesta olika människor även om man inte 

kan hitta sig själv i dem… Ja, att klara att behandla även sådana som man inte alls delar 

åsikter med eller delar synsätt med… på ett bra sätt.(Caroline) 

Informanterna framförde även tankar kring hur verksamheten värderar den 

tekniska kompetensen i förhållande till hur en sjuksköterska agerar i mötet 

med den andre. Det fanns funderingar kring att det var det tekniska, vilket 

ansågs som lättast att lära, som var högst värderat av de båda förmågorna. 

Så här beskrev en av sjuksköterskorna sina tankar i ämnet: 

Men skall man välja någonting, t.ex. en sjuksköterska som är väldigt duktig på att bemöta 

patienter och anhöriga men sämre tekniskt. Hon anses inte som lika kompetent som någon 

som är duktig tekniskt men sämre på att bemöta människor, det är en skillnad där. Det är 

fortfarande så att det är de tekniska kunskaperna som är högst värderade. Det är det 

faktiskt. Även om det egentligen är det enklaste om vi skall vara riktigt ärliga. (Lisa) 
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Kunskapssyn 

De (kollegorna) tycker nog mer att man är konstig… Menar du att du blir en bättre 

sjuksköterska för att du läser vårdvetenskap och forskning? Det värdesätts nog mer om man 

säger att jag läser till IVA-sköterska, det är lättare, det är mer konkret att ta på… Detta leder 

kanske egentligen inte mer är till att jag går kvar på samma arbetsplats... Det är väl framför 

allt den äldre generationen som ser det så. Den yngre den är väl lite mer förstående. (Sara) 

Detta citat får spegla den klassiska kunskapssynen inom vården där den kliniska kompetensen 

har haft ett naturligt företräde framför den akademiska kompetensen i sjuksköterskans 

vårdarbete. Jag kommer nedan att försöka beskriva den delvis förändrade kunskapssynen som 

avspeglades i respondenternas utsagor genom att rubricera i form av motsatserna bredd/djup 

samt medicinsk vetenskap/vårdvetenskap. 

Bredd/djup 

Begreppen bredd och djup var något som användes av ett stort antal respondenter.
141

 De avsåg 

med dessa begrepp att göra en åtskillnad mellan de studier som leder till kunskaper på bredden, 

t.ex. olika medicinska kurser och omvårdnadskurser med inriktning mot praktiska förmågor, 

och de utbildningar som leder till en ämnesfördjupning och då hänvisades särskilt till 

vårdvetenskap men även folkhälsovetenskap och andra motsvarande ämnesområden med en mer 

humanistisk-samhällsvetenskaplig karaktär hör hemma här. Ännu så länge regerar bredden över 

djupet vad gäller den kollegiala kunskapssynen men på chefsnivå tyckte man sig kunna ana en 

förändring vilken gick mot en uppvärdering av de djupa kunskaperna. Nedan följer några citat 

som får illustrera dessa tankegångar: 

Kompetensutveckling… det är nog att man som min kollega som har läst diabetes… Det är 

det som uppskattas i alla fall, det är det som värderas. Det är det som ger mer betalt och det 

som landstinget är intresserat av i nuläget… Hon som har läst diabetes på B- eller C-nivå… 

hon kan ju mycket mer än oss andra inom just det ämnet. Hon kan ju, vi frågar henne, och 

hon är ju duktig… medan jag då, som har läst på djupet, jag har lärt mig att ifrågasätta och 

det är ju en längre process om man så säger. Det tar längre tid att ta reda på ny kunskap, 

även om jag är jätteduktig på det… Men i det långa loppet så tjänar man på att gå djupare 

och lära sig hur man hämtar den där kunskapen istället… (Lisa) 

… Om jag skall vara riktigt ärlig så tror jag att det värdesätts av chefer att man har den här 

magisterexamen nu och man får förtroendet att försöka göra lite utvecklingsarbete och 

kvalitetsarbete… Då växer jag för jag känner att det här klarar jag ju av. Så det uppskattas 

nog och till viss del görs det nog av kollegor också. (Kerstin) 

Att läsa på djupet medförde att respondenterna fick möjlighet att träffa sjuksköterskor från vitt 

skilda verksamheter vilket de upplevde som mycket stimulerande. De kunskaper de fick med sig 

genom dessa kurser beskrevs som kopplade till sjuksköterskans allmänna funktion varför 

eventuell specialitet inte var avgörande för studiegruppens utseende. De här tankarna framförde 

en av sjuksköterskorna i intervjustudien: 

Samtidigt är det lite spännande, det kan jag tycka, när jag går det här magisterprogrammet 

att vi som går har olika inriktningar och är helt olika. Ja, vi är sjuksköterskor allihop men vi 

                                                      

141 Jag har valt att presentera den version av bredd och djup som respondenterna förde fram även 

om detta kan te sig något bakvänt ur ett akademiskt perspektiv. 
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har helt olika syn på det vi gör beroende på vilken verksamhet vi är i. Därför ger det väldigt 

mycket att sitta i grupperna och prata. Det finns de som jobbar på akuten och de som jobbar 

på narkos och de som jobbar som distriktssköterskor. Det är en väldig bredd, och hade jag 

valt äldreutbildningen då hade ju alla varit intresserade av, alla hade varit kommunsköterskor 

som jobbar inom äldrevården… alltså det hade varit kopplat direkt till mitt jobb vilket inte den 

här är på samma sätt. Vårdvetenskapen är ju mer riktad mot min yrkesfunktion som 

sjuksköterska i allmänhet och inte som sjuksköterska inom äldrevård. (Sofia) 

Medicinsk vetenskap/ vårdvetenskap  

Trots att båda dessa vetenskapsformer finns som en naturlig del i sjuksköterskeutbildningen av 

idag har detta inte fått genomslag ute i den kliniska verksamheten. Där finns ibland fortfarande 

förväntningar på att sjuksköterskorna skall agera ”läkarassistenter” istället för att handla utifrån 

den egna professionens förutsättningar. Detta tankesätt genomsyras av att den medicinska 

vetenskapen är den ”riktiga” vetenskapen medan vårdvetenskapen för en undanskymd tillvaro. 

Sjuksköterskorna uttryckte detta delvis i termer av hårda respektive mjuka kunskaper där hårda 

kunskaper var av medicinsk natur medan de mjuka tillhörde vårdvetenskapen. För en av 

respondenterna skapade detta ett dilemma vilket hon uttryckte som följer: 

Jag tycker att det är ett oerhört fokus på medicinska kunskaper… Jag tror att många 

yrkesgrupper… inte förstår vad det är vi kan som sjuksköterskor… Jag menar då de 

vårdvetenskapliga kunskaperna eller de mjuka kunskaperna som jag brukar kalla det. Jag 

känner mig nog lite nedvärderad där. Ingen förstår vad man egentligen utför utan bara det 

som syns. (Mona) 

Det framkom i intervjuundersökningen att det fanns en skillnad i hur olika typer av information 

behandlades när det gällde sjuksköterskornas dokumentation. Detta betraktades som en 

värderingsfråga i förhållande till dessa båda vetenskaper och blev synligt för den sjuksköterska 

som tidigare hade arbetat inom slutenvården. Hon beskrev det så här: 

Det finns ju en tradition inom primärvården att man inte dokumenterar så flitigt, vad man 

gör, utan man dokumenterar väldigt kort och koncist… Man dokumenterar kanske inte de 

mjukare värdena som man har utfört. Och då ser man ju dessa som lite mindre viktiga också. 

(Mona) 

Den medicinska kunskapssynen lyste igenom även i frågor som handlade om att välja inriktning 

på den egna kompetensutvecklingen. När det fördes diskussioner i detta ämne ute i 

verksamheten blev det tydligt att medicinsk vetenskap var det som värderades högst. Här följer 

ett citat som belyser detta fenomen: 

Nu är jag på en kirurgavdelning och det som jag tycker värdesätts mycket det är ju rent 

medicinska kunskaper egentligen. Om det diskuteras vidareutbildningar eller så, så är det 

inte inom vårdvetenskap som det diskuteras utan då är det snarare vidareutbildning i smärta, 

i nutrition, i sårvård… Ja, medicinska kanske var fel men medicinskt och omvårdnadsmässigt 

så mer… (Sara) 

Att studera vårdvetenskap uppfattades av många kollegor som att läsa ”ingenting” då denna 

kunskap inte fanns förankrad i den egna verksamheten. Upplevelsen hos respondenterna av att 

denna form av studier inte ledde fram till något förklarades av att det var oerhört svårt att 

implementera ny kunskap utifrån exempelvis vårdvetenskaplig forskning. I vissa läger var 

uppfattningen att denna typ av studier var något som förde den enskilda sjuksköterskan bort från 
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verksamheten då man inte kunde se kopplingen mellan forskning och kliniskt arbete. Så här 

berättade några av respondenterna kring den rådande synen på vårdvetenskap: 

Och det är väl där jag känner att det finns ett stort motstånd i sjuksköterskegruppen till att 

läsa inom akademin, alltså att läsa vårdvetenskap. För det är ingen kunskap: -Vad ger det? 

Vad säger det? (Sofia) 

Om man kommer med nya saker som man har hittat under tiden man har läst, ny forskning 

och det här. Nej, nej, nej kommer du här och tror att du är något, va! Det värdesätts inte, 

tyvärr. (Lisa) 

… Många sjuksköterskor är uppe i 50-årsåldern och har jobbat många år… De ser det ju mer 

som att om man läser en magister i vårdvetenskap då söker man sig därifrån. (Mona) 

Kompetensutveckling 

När sjuksköterskorna ombads att reflektera kring begreppet kompetensutveckling framkom ett 

helt smörgåsbord av aktiviteter som förknippades med denna verksamhet. Alla respondenterna 

ansåg att kompetensutveckling var viktigt och en absolut förutsättning för en god och säker 

patientvård. Så här uttryckte två av sjuksköterskorna sina åsikter i frågan: 

Ja, jag tycker att det är en förutsättning och jag tycker inte att man skall arbeta som 

sjuksköterska eller med någonting alls egentligen om man inte kompetensutvecklar sig... 

Världen förändras hela tiden och kunskapen förändras hela tiden och du måste ta till dig den 

nya kunskapen för att kunna ge patienten det som hon/han har rätt att få. (Sara) 

Att jag skall sträva efter att det jag kan skall jag alltid kunna göra lite bättre. Det är nya rön. 

Vi jobbar i ett yrke där det hela tiden förändras och trots att jag vet, med min gamla 

kunskap, vad saker och ting är och hur jag skall förmedla det praktiskt så ändras det hela 

tiden på saker och ting eller man kommer på nya saker och då är det lite vår skyldighet att 

hålla oss uppdaterade. Se till att vi utvecklas vidare. (Pernilla) 

Jag fann två tydliga spår i respondenternas utsagor om kompetensutveckling dels som lärande 

på arbetsplatsen dels som lärande genom akademiska studier vilket får befästas med följande 

citat: 

En kompetensutveckling kan ju då vara exempelvis att… ja att doktorera… men, då har du ju 

lämnat sjuksköterskeyrket, den praktiska delen, för tillfället i alla fall. Man kan ju faktiskt 

kompetensutveckla sig på plats utan att behöva lämna arbetsplatsen. (Sofia) 

Utifrån denna indelning kommer jag nedan att försöka belysa de tankar kring 

kompetensutveckling som jag fann i mitt intervjumaterial. 

Lärande på arbetsplatsen 

Ur sjuksköterskornas berättelser kunde jag utläsa tankar kring den enorma kunskapsmassa som 

finns hos personalen på varje arbetsplats. Genom att föra diskussioner och reflektera 

tillsammans ansåg följande respondent att denna kunskap kunde komma upp till ytan. 

Ja, jag tycker att man kan försöka att lära sig av varandra. Många gånger har vi kunskaper 

på en arbetsplats, ja som den vi har, så har vi mer än 50 medarbetare och alltså har vi ju 50 

människors olika erfarenheter i olika saker. Om man delger varandra sina erfarenheter så 

kan man ju komma en bra bit på väg… Jag tror att man kan använda ganska enkla medel för 

att utveckla en avdelning genom… ja att reflektera tillsammans. (Caroline) 
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Att delge varandra av nyvunnen kunskap kunde också vara ett sätt för att utöva lärande på 

arbetsplatsen. I någon mån handlade detta inte enbart om att föra vidare fakta utan också om att 

entusiasmera kollegor kring något man själv hade upplevt och brann för. 

… Om jag inte delger det jag har fått veta på en arbetsplatsträff eller liknande så stannar det 

ju hos mig… Det gäller ju att delge och kanske få samma gnista som jag kanske fick på den 

föreläsningen… Det är viktigt också för den interna kompetensen. (Kerstin) 

Till de ovan angivna förslagen på intern kompetensutveckling lades även kopplingen till olika 

internutbildningar, till sådant som sjuksköterskorna var med om eller såg dagligen samt till 

studiebesök inom olika verksamheter. Här beskrevs också en form av kunskapsinhämtning 

vilken inte självklart var förknippad med läsande och studier utan mer med praktiskt arbete. 

Några informanter uttryckte detta på följande vis:  

Det finns olika nivåer på det då tycker jag. Att kompetensutveckling inte behöver vara ett 

sådant stort ord utan att det kan handla om att man har interna utbildningar… Lika gärna 

som att läsa något på högskolenivå och få poäng för det. (Kerstin) 

… genom att man praktiskt gör saker, genom att man går på studiebesök, att man ser saker 

och att man är med om saker. Jag känner det varje dag att man lär sig nya saker och att jag 

ökar min kompetens. Och det är ju ingenting jag läser eller så… (Linda) 

Även om lärande på arbetsplatsen uppfattades som ett bra sätt för kompetensutveckling vittnade 

flera av sjuksköterskorna om svårigheten att finna tid för denna aktivitet. Någon påpekade att 

det i fall av tidsbrist kunde blir så att arbetet sköttes utifrån tidigare erfarenhet istället för att 

sjuksköterskorna tog reda på evidens för en viss omvårdnadshandling. 

Och det tror jag att många av de nya sköterskorna retar sig lite på att, vi är så vana, 

jättevana, du vet gör allting lätt, blir inte upphetsade för någonting och så vidare och det kan 

de ju beundra. Men däremot så gör man kanske saker som man har slutat med på många 

håll. Det vet man ju inte om man inte hinner hänga med. Och det hinner man ju tyvärr inte 

alltid. (Stina) 

… min kompetensutveckling… Jag hade gärna gjort det mer kan man säga … och gärna satt 

mig på arbetstid och läst vad det är man håller på med… och nya saker som uppkommer 

och… vardagliga småsaker som kräver att man blir bättre i det man håller på med… (Sara) 

Lärande genom akademiska studier 

Evidens… Hur gör man? Att söka ny kunskap inom för vården angelägna ämnesområden var 

något som respondenterna vittnade om. Många upplevde en otillräcklighet då de inte kunde 

söka fast de hade intresset. Flera av informanterna beskrev gamla eller dåliga datorkunskaper 

som ett upplevt hinder för informationssökning och hoppas genom den akademiska utbildningen 

blir mer bekväma med tekniken. Förhoppningen kring denna kompetensutveckling låg framför 

allt i att lära sig vetenskapsmetodik med tillhörande verktyg för att på egen hand kunna använda 

forskning som kunskapskälla. Här följer några exempel på dessa tankegångar: 

…att lätt hitta den kunskap som jag behöver ha. Att kunna hitta de vägarna… att få möjlighet 

till det, att få de rätta verktygen, att veta liksom vart tar man vägen i det här… att ta del av 

den forskning som bedrivs och att ta del av det som skrivs. Allt från mindre arbeten, C-

uppsatser, D-uppsatser och avhandlingar… Man lär sig ju jättemycket av det. (Charlotte) 

Jag behöver de här metodkurserna jag skall läsa… Nu är det ju redskap för att kunna gå 

vidare och få jobba med det jag vill… Så behovet med det här att läsa mer vetenskapliga 
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kurser med betoning på studier och forskning det har egentligen kommit sen. Det hade jag 

inte så tidigt utan det har kommit efter ett antal år i yrket. (Mona) 

… eftersom jag är kliniskt verksam tycker jag att det är för stort hopp mellan, vad man nu 

skall kalla det, forskning och den kliniska verksamheten... Jag vill både ha den kliniska 

verksamheten men samtidigt ta del av den aktuella forskningen på ett annat vis för den 

utnyttjas inte riktigt kan jag känna. (Sara) 

Andra kunskaper som eftersträvades via den akademiska kompetensutvecklingen var att etablera 

ett vetenskapligt förhållningssätt samt att lära sig hur man kan gå tillväga för att implementera 

ny forskning i verksamheten. 

Det är ju det här att kritiskt granska som är målet egentligen med… de här vetenskapliga 

studierna… Att man inte bara tar till sig av allt man läser och ser. (Pernilla) 

Jag hoppas ju även få mer kunskap och att jag kan implementera den. Hur man kan använda 

sig av kunskapen och inte bara hur man gör studier. Det är egentligen det som är den stora 

utmaningen.  Ännu större än att genomföra studien. / Jag tycker det är svårt ute… att när 

man har läst en studie och när man tar med den och berättar om den och visar den för sina 

kollegor så är det svårt att ens få dem att läsa den. Och där kan jag känna att det vore roligt 

att få mer kunskap om hur man kan arbeta på ett sätt som hade gjort att alla hade blivit lite 

mer intresserade och velat ta del av sådana saker. (Mona) 

En av sjuksköterskorna hade betänkligheter kring uppsatsskrivandet som sker i samband med 

akademiska studier. Hon kände att hennes ämnesval blev smalt vilket gick stick i stäv med 

hennes dagliga arbete som distriktssköterska. Hon uttryckte det som följer: 

… När man går in och skriver uppsats så blir det ju fokuserat på ett väldigt smalt område och 

det är inte så jag normalt jobbar ute på distrikt. (Charlotte) 

Att alla inte på förhand har ett klart uttryckt intresse för högre akademiska examina när de 

börjar studera avspeglas i det sista citatet under denna rubrik. Denna sjuksköterska, tillika 

magisterstudent, hade fått sitt intresse väckt vid studier på avancerad nivå. 

Jag hade inte tänkt på det förrän jag gick distriktssjuksköterskeutbildningen då den var på 

avancerad nivå. Det gjorde ju att jag fick en hel del poäng som jag kunde använda för att få 

ut en magisterexamen… så det blir inte så lång väg att gå ...Därför var det ett bra alternativ 

för mig när jag nu ville arbeta med forskning. Jag tror jag blev påverkad. För det var inte 

tanken. (Mona) 

Sammanfattning och analys 

Begreppet kompetens är vanligt förekommande i dagligt tal och används ofta synonymt med 

uttrycken kvalifikation och yrkeskunnande även om dessa tre begrepp alla har sitt specifika 

innehåll och är uppgifts-, situations- eller kontextrelaterade.
142

 Huvudkategorin kompetenser 

fick spegla sjuksköterskornas syn på vad kompetensutveckling kan tänkas ha för innebörd i 

deras vårdverklighet. Ur mitt arbete med innehållsanalysen växte även underkategorierna 

förmågor, kunskapssyn och kompetensutveckling fram som ett sätt att samla de olika tankar 

som respondenterna hade fört fram under intervjuförfarandet. 

 

                                                      

142 Ellström. (1992). s.19-31. 
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När sjuksköterskorna berättade om kompetens uttryckte de det ofta som förmågor t.ex. 

snabbhet, flexibilitet och teknisk färdighet, ofta i samband med en tidsfaktor. De båda första 

förmågorna kan ge uttryck för det som Ellström, i sin definition av kompetensbegreppet, 

betecknar som den kognitiva förmågan, där problemlösningsförmåga och beslutsamhet är 

ledord.
143

 Alla dessa tre förmågor kan också ses som erfarenhetsbaserade färdigheter vilka 

sjuksköterskan utvecklar genom lång klinisk tjänstgöring och som kan övergå från 

färdighetskunskap, där det praktiska handhavandet är i fokus, till förtrogenhetskunskap där även 

den tysta dimensionen av den samlade praktiska kunskapen har sin plats.
144

 Att de tre ovan 

nämnda färdigheterna anses som så viktiga kan tänkas spegla det tempo som råder i dagens 

sjukvård. Den säkerhet som den etablerade sjuksköterskan utvecklar och som gör att hon kan 

utföra ett flertal sysslor relativt oreflekterat leder till att hon sparar tid till annat som kräver ett 

större mått av eftertänksamhet. Respondenterna framförde vid flera tillfällen just tidsfaktorn 

som avgörande för hur en sjuksköterskans kompetens uppfattades av andra. Om sjuksköterskan 

saknade handens färdighet fick hon svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Den tekniska 

färdigheten faller inom den förmåga som betecknas som psykomotorisk eller i dagligt tal 

”handens kunskap” eller ”fingerfärdighet”. Ett flertal viktiga förmågor hade, som i exemplet 

ovan, med praktisk och/eller teknisk kompetens att göra. Andra förmågor som värderades högt i 

det kliniska arbetet var samarbetsförmåga, självständighet och beslutsförmåga. Här fanns en 

annan gemensam nämnare i form av det sociala samspelet, en slags social kompetens, som 

också kunde visa sig i goda färdigheter i mötet med den andre. Detta sociala samspel faller inom 

den definition av social förmåga som Ellström beskriver. I sjuksköterskans vardag kan detta 

även handla om ett gott ledarskap gentemot kollegor eller andra personalgrupper men även i 

förmågan att möta patienter, anhöriga och kollegor. Vid en reflektion kring värdering av 

förmågan teknisk kompetens i jämförelse med det goda mötet framkom att trots att teknik är det 

som är lättast att lära åtnjöt denna kompetens det största kliniska värdet. Detta kan te sig 

anmärkningsvärt men i beaktande av det tidigare nämnda höga tempot inom sjukvården där 

effektivitet används som ett sätt att leva upp till landstingskommunala ekonomiska intressen blir 

det i någon mån förståeligt.  

 

Sjuksköterskornas kunskapssyn beskrevs i termer av bredd/djup och medicinsk 

vetenskap/vårdvetenskap. Med bredd avsåg respondenterna kunskaper inom exempelvis olika 

medicinska kurser men även omvårdnadskurser med ett mer praktiskt inriktat innehåll. I 

traditionell mening stämmer detta väl överens med det yrkeskunnande som tar sitt ursprung i de 

kunskaper och färdigheter som är förknippade med sjuksköterskeyrket.
145

 Att professionen idag 

har sitt eget kunskapsområde och att forskning bedrivs på olika nivåer av ett stort antal 

sjuksköterskor har ännu inte förändrat detta sätt att se på sjuksköterskans kompetens. I 

begreppet djup placerade sjuksköterskorna kunskaper som var kopplade till den allmänna 

yrkesfunktionen och således oberoende av eventuell specialistutbildning. För många gav dessa 

kurser helt nya infallsvinklar i konfrontationen med sjuksköterskor från vitt skilda 

verksamheter. Här kan jag se en koppling till träning i de förmågor som Ellström valt att 

benämna affektiv respektive personlighetsrelaterad förmåga då dessa studier, vilket kommer att 

                                                      

143 Ellström. (1992). s.21. 

144 Gustavsson. (2000). s.103-123. 

145 Ibid. s.20. 
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presenteras i denna uppsats avslutande resultatdel om konsekvenser, ofta beskrivs som 

personlighetsutvecklande.
146

  I enlighet med sjuksköterskornas berättelser föreföll det 

medicinska perspektivet ännu råda över det vårdvetenskapliga. Vårdvetenskapen förde en till 

viss del undanskymd tillvaro och studier inom detta ämnesområde betraktades ibland som att 

läsa ”ingenting” då förankringen av denna vetenskap i den egna verksamheten var bristfällig.  

 

Ett sätt att förstå hur olika kompetenser får sitt värde är genom att se på de kvalifikationer som 

ställs upp av arbetsgivaren.
147

 Dessa blir i mångt och mycket avgörande för den kompetens som 

sedan efterfrågas hos den enskilda arbetstagaren. Även det omvända kan bli aktuellt, som i 

exemplet med vårdvetenskapen ovan, att den formella kompetensen finns hos sjuksköterskan 

men att arbetsplatsen är ännu inte mogen varför dessa kunskaper vare sig efterfrågas eller 

värdesätts. 

 

Lärande på arbetsplatsen och lärande genom akademiska studier utgjorde polariseringar under 

underkategorin kompetensutveckling. Sjuksköterskorna beskrev en mängd tankar kring vikten 

av båda dessa typer av kompetensutveckling. Att lära på arbetsplatsen sågs som en form av 

intern kompetensutbildning. Denna kunde innebära att utnyttja den samlade kunskapsmassan 

som fanns på arbetsplatsen genom att delge varandra kunskap och erfarenheter, diskutera och 

reflektera tillsammans. Det kunde också handla om att inhämta kunskap genom praktisk 

handling i det dagliga arbetet eller genom att göra studiebesök. Lärande genom akademiska 

studier innebar förväntningar om att införskaffa färdigheter inom vetenskapsmetodik, kritiskt 

tänkande och implementering av forskning i den egna verksamheten.  

 

Ett kompetensutvecklingsbehov uppstår per definition när de förelagda kvalifikationskraven är 

högre än den reella kompetensen.
148

 De ovan angivna formerna för kompetensutveckling kan 

inte med självklarhet placeras under denna definition då detta framför allt avgörs av förhållandet 

mellan tillgång och efterfrågan på en viss form av kvalifikation eller kompetens. Tidigare har 

man ofta benämnt lärande på arbetsplatsen för personalutveckling vilket har karaktäriserats av 

att dessa aktiviteter har planerats och bekostats av den egna arbetsplatsen.
149

 Lärande genom 

akademiska studier kan jag inte se omfattas av denna definition utan bör istället förstås utifrån 

Ellströms kompetensutvecklingsbegrepp.
150

 Om man försöker att förstå hur detta inverkar på 

inställningen till behovet av kompetensutveckling inom vårdvetenskap i förhållande till 

medicinsk vetenskap så kan man ana ett visst mönster. En förklaring kan vara att behovet av 

akademisk kompetens inom vårdvetenskap ännu inte har uppstått i någon större utsträckning i 

verksamheten själv varför det heller inte finns något fog för denna form av 

kompetensutveckling. Till detta kan ställas det motsatta nämligen att den medicinska 

vetenskapen hela tiden är på framfart genom nya landvinningar varför detta 

kompetensutvecklingsområde motsvarar ett verkligt behov i den kliniska verksamheten. När 
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insikten om vårdvetenskapens betydelse för den enskilda patienten och vårdkvaliteten 

tydliggjorts kommer detta kompetensutvecklingsbehov troligen att gälla även för 

sjuksköterskans kunskapsområde. 

Konsekvenser 

I denna slutliga resultatkategori är min avsikt att presentera de konsekvenser av akademisk 

kompetensutveckling som respondenterna visat på. Dessa konsekvenser betecknar delvis 

förutsägbara men även icke-förutsägbara erfarenheter. Sjuksköterskorna hade en klar förväntan 

att lära sig vetenskaplig metodik och akademiskt skrivande via sina studier men fann på vägen 

att de även ”hade gjort en resa” på det personliga planet. De tankar som sjuksköterskorna förde 

fram har formulerats i underkategorierna nyvunna kunskaper, personlig utveckling, förändrad 

inställning till akademiska studier, förändrat arbetsinnehåll och slutligen lärande för framtiden. I 

kommande text presenteras dessa i nämnd ordning. 

Nyvunna kunskaper 

Ur de akademiska studierna har enligt informanterna kommit kunskaper om ett flertal olika 

företeelser. Den första var reflektionens betydelse i det kliniska vårdarbetet, vilken kan sägas 

höra till de icke-förutsägbara kunskaperna. Nyvunna kunskaper kring begreppsbildning blev 

tydligt först under studiernas gång då sjuksköterskorna fann att de plötsligt kunde sätta ord på 

företeelser från den kliniska vardagen. Den avslutande insikten handlade om vikten av 

forskningsberedskap. Denna hade varit förutsägbar hos de av informanterna som hade ett tydligt 

studiefokus mot forskning medan andra hade upptäckt denna möjlighet under studiernas gång. 

Här nedan presenteras underkategorin nyvunna kunskaper utifrån dessa tre företeelser. 

Reflektionens betydelse 

Detta begrepp användes flitigt av informanterna vilka betonade att de tidigare inte insett vikten 

av denna återblick och fördjupade eftertänksamhet för utvecklingen av den egna verksamheten. 

Ett flertal nåddes av insikten att alla kollegor bär på olika specifika kunskaper och att dessa kan 

tillvaratas genom diskussion och reflektion. Att detta var något som saknades i den dagliga 

verksamheten var tydligt och att när diskussioner väl genomfördes så var de ofta på ett 

förhållandevis ytligt plan och skedde under kafferaster eller liknande. Genom de akademiska 

studierna fick sjuksköterskorna både tillfälle att reflektera i skrift och muntligt i grupp under 

gemensamma seminarier. Här kommer två citat som belyser dessa tankar: 

… När jag skriver så gör jag det om sådant som jag har erfarenhet av och då får jag tid att 

reflektera över vad jag gör. Inom intensivvård så hinner man ju inte alltid det på det sättet 

att man sitter och funderar på - Vad gjorde vi i den situationen. Och just nu håller jag på 

med etik och det är ju någonting jag har saknat. Just de etiska frågorna tycker jag är viktiga. 

Och sen att vi inte diskuterar… Vi diskuterar sins emellan på kafferasten men det är inte så 

att vi har något uppbokat möte om det precis. (Stina) 

Du kan sitta där och läsa på din kammare hur mycket som helst men om du inte få spegla 

dig gentemot andra så… och då kan man liksom komma fram till att jaha, aha, är det så här… 

Man pratar med andra, man får ta del av andras arbeten… Vad är det vi gör och varför gör de 

så och inte vi? … och kompetensen den ökar när man försöker få möjlighet för reflektion och 

samtal med andra. Det är ju då det händer någonting. (Charlotte) 
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Att genom studier få tid till tillbakablickar på den egna kliniska vardagen hade varit viktig och 

detta sätt att tänka ville sjuksköterskorna föra över till en form av daglig kvalitetshöjning av 

vårdarbetet. Det förekom i ett flertal fall funderingar kring hur vården de facto bedrevs på den 

egna enheten. Detta blev uppenbart i samband med sjuksköterskornas reflektioner under 

studietiden. Så här berättade några av informanterna: 

Jag tycker att den är viktig för att gå framåt. Att man inte bara stressar och skall göra det 

snabbt, för då blir det ju en tendens till att man inte har tid att reflektera och tänka efter hur 

man gör saker och ting… Då tror jag inte att vi når ut till patienterna med den bästa 

kvaliteten… ”Vikten av att tänka efter”, fundera och reflektera över vad man gör, och som 

egentligen inte är något svårt, men som man kanske inte alltid har tänkt på så mycket 

tidigare. Det tror jag att man även kan sprida… på sin arbetsplats även om ens kollegor inte 

har läst så mycket sådant. För att reflektera är något som alla mår bra av och som ger 

resultat. Sådana bitar tycker jag är viktiga. (Mona) 

… Jag skrev ett arbete om egenvård och vi har ingen egenvård alls. Vi kör över patienterna 

så fort de kommer innanför dörrarna här... Vi kör ju våra gamla saker som vi har gjort… men 

vi kanske kan tänka till lite någon gång, stanna upp och fundera… Förståelse är det ju mycket 

och reflektion som jag tycker är viktigt i vårdvetenskapen över huvud taget. Att man hela 

tiden går tillbaka och funderar på: - Vad var det här? och i patientkontakten att man funderar 

på vad man gör och vad man inte gör och sådana grejer och att man aldrig känner att man 

blir fullärd, tror jag. (Linda) 

Begreppsbildning 

En ökad förmåga att i tal och skrift uttrycka olika tankar och idéer var något som många 

upplevde som en viktig nyvunnen kunskap. Detta handlade inte om ny kunskap i bokstavlig 

betydelse utan om att ha fått förmågan att uttrycka något sjuksköterskorna redan visste men 

saknade orden för. Denna förmåga sade sig sjuksköterskorna ha haft stor fördel av i mötet med 

såväl patienter, anhöriga som kollegor då flera upplevde en större trygghet och självsäkerhet 

oavsett mötets karaktär. 

Det jag har läst idag… det är ju vad som görs därute. Det är ju bara det att det är en annan 

terminologi, man uttrycker det på ett annat sätt. Vi har inte orden där ute i verksamheten att 

kunna beskriva det vi gör. (Charlotte) 

… det där med begrepp, just att jag kan föra fram och på ett lättare sätt beskriva för en 

anhörig att så här och så här är det och så här kommer det att bli, så och så, jo. (Pernilla) 

Forskningsberedskap 

De nyvunna kunskaper som faller under denna rubrik handlar om allt från vetenskaplig 

metodkunskap, kritiskt förhållningssätt och informationssökning till akademiskt skrivande och 

läsande. I följande textavsnitt kommer dessa kunskaper att belysas på olika sätt genom 

informanternas berättelser. Först ut två funderingar kring vetenskaplig metodkunskap:  

… Man behövde hela den här teoribiten för att kunna göra sitt examensarbete för där har vi 

en praktisk nytta i vår verksamhet... Vi ser nu den praktiska nyttan och det gjorde vi inte 

innan. (Sofia) 

Just nu är jag mer inriktad på metoder alltså metodkunskaper egentligen i nuläget… Innan 

jag började så hade jag väl inga direkta tankar för det var ju bara något som måste 

genomgås. (Lisa) 
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Det kritiska förhållningssättet hade vässats genom studierna och sjuksköterskorna var nu 

ifrågasättande på ett annorlunda sätt. De krävde att få veta på vilka grunder olika beslut hade 

fattats och accepterade inte bara dessa beslut rakt av. 

Jag kan bara ta ett exempel… vi skulle ju ha blodsockerna… mellan 4-6 och nu skall vi ha 

dem mellan 8-12. Men det är ingen som har talat om varför! Vad är det för studie de har 

baserat detta på? … De kan inte bara komma med det så, man köper inte det. Om man inte 

får reda på varför. (Stina) 

I mitt sjuksköterskearbete så ser jag inte något direkt här och nu av det jag har lärt mig, 

mer än att jag ser lite mer kritiskt på när de kommer med förslag och ändrar rutiner. Då 

tittar jag lite mer försiktigt på det och: -Vem säger att det är så? och -Har man kollat upp att 

detta verkligen stämmer och att vi inte gör någonting bara för att någon ovanför mig säger 

att det här är bra? Jag köper inte det på samma sätt längre. (Lisa) 

Inom området informationssökning beskrev informanterna att de hade gjort stora landvinningar 

inom ramen för de akademiska studierna. Dessa kunskaper inom informationssökning hade 

genererat möjligheter till framför allt evidensbaserat arbete och kvalitetssäkringsarbete samt, för 

de som var i början av sina studier, tjänat som ett första steg till att skriva egna vetenskapliga 

arbeten.  

Jag kan inte säga att vårdvetenskapen har gett mig väldigt mycket ny kunskap, och det låter 

kanske lite hemskt, men däremot så har den hjälpt mig så att jag kan söka kunskap på ett 

annat sätt idag… Det var ju väldigt mycket, avhandlingar… och att det fanns så oerhört 

mycket att läsa. Du kan ju slå upp ett ämne och du får ju så många träffar över nätet idag 

och det är ju helt nytt. (Charlotte) 

… Det jag mest känner att jag använder mig av från min utbildning är ju ändå att tänka 

evidensbaserat. Jag vet var jag kan få fram kunskap, efterfrågad kunskap. Jag vet hur jag 

kan kvalitetssäkra arbetet… (Kerstin) 

… Så småningom kan man ju ändå i någon form få ut något av att man lär sig skriva arbeten, 

att göra det jobbet, att ta något litet ämne någonstans… Det här skall jag leta efter och att 

de här artiklarna är vetenskapliga. Det här kan jag ta till mig. Med det här kan jag liksom på 

något sätt förnya arbetet och det är något som har kommit på senaste tiden om detta. För 

det är många här som inte vet hur man letar efter sådana saker. Det har man ju nytta av. 

Jag tycker det i alla fall. (Stina) 

Att tillämpa akademiskt skrivande och läsande var en brinnande viktig kunskap att inhämta. 

Dessa färdigheter utgör en förutsättning för det akademiska utvecklingsarbetet ute på klinikerna 

förutom att det är en nödvändighet för att klara de akademiska studierna. Under den aktuella 

studietiden så hade intresset för denna typ av text vaknat och sjuksköterskorna såg ofta denna 

del av akademin som en tillgång vilken kunde vara både rolig och intressant.  

 … Jag tyckte ju också att det var väldigt roligt att göra min kandidatuppsats… När jag gick 

min sjuksköterskeutbildning… för tolv år sedan då gjorde vi ett 5-poängsarbete och jag 

tyckte det var jättetråkigt. Jag kunde inte alls se värdet av det. Medan jag nu kunde tycka att 

det var jättekul. Så att man ändrar sig också med åren. Man ser olika saker. (Mona) 

Jag blev ju tvungen att läsa de här artiklarna … Idag kan jag känna för att leta upp en artikel 

om Altzheimers t.ex. Det inföll aldrig i min tid innan. Medan nu däremot så när man hittar 

någonting så vill jag läsa om det men jag vill inte läsa det som står i kvällspressen utan jag 

vill ju faktiskt läsa något som jag vet har en grund… (Pernilla) 
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En av respondenterna tog upp sin förbättrade förmåga att använda det engelska språket för 

vilket hon under gymnasieåren hade haft ett starkt negativt intresse. Genom de akademiska 

studierna hade denna negativa trend brutits och nu såg hon inte längre några problem med att ta 

till sig engelska artiklar. 

… sitta och läsa någon engelsk studie. När jag gick i skolan så var det ju pest och pina och 

jag kunde inte, jag fattade inte och allt det där. Men idag känner jag inte så. Det känns 

precis som att läsa en svensk artikel, alltså just det där med språket. Det kändes väldigt 

skrämmande i början men det går ju, att läsa kritiskt och allt det där.  (Lisa) 

Personlig utveckling 

Alla informanterna upplevde och uttryckte på ett eller annat sätt att de genom sina akademiska 

studier hade tillskansat sig en personlig utveckling vilken de inte trodde att de skulle ha fått 

tillgång till utan denna utbildning. I denna utveckling innefattades tankar om en ökad förståelse 

och eftertänksamhet men också en större öppenhet gentemot andra människor. Via en bättre 

insikt om sina egna tankar och den egna förförståelsen upplevde många att de inte var lika 

snabba att döma utan gärna tog ett steg bakåt och tänkte efter ”före”. Många beskrev även en 

ökad självsäkerhet till följd av studierna då dessa var ett kvitto på att de hade löst en inte helt 

enkel uppgift. Jag har valt att presentera sjuksköterskornas tankar under rubrikerna ”att göra en 

resa” och ökad självsäkerhet.  

”Att göra en resa” 

Under intervjuerna talades det mycket om den personliga mognaden och om den process 

utbildningen hade lett till. Sjuksköterskorna beskrev det som ”att göra en resa” och ville med 

detta föra fram att de hade vuxit som människor genom sina akademiska studier. Jag låter några 

av respondenterna komma till tals i följande två citat: 

Den betyder jättemycket. Det är ju en resa… Det är ju som att gå i terapi i flera år. Man får 

bryta ner sig själv i småbitar och fundera över var man står och vad man tycker om allting. 

Det är jätteviktigt och det kan jag ju säga att alla klasskompisar håller med om att det ger 

jättemycket personligt att läsa. Man utvecklas jättemycket. Och det är ju också ett driv, om 

man nu skall lägga till det då, just att man verkligen gör en personlig resa i det här. Just 

valet av det här ämnet gör ju att man verkligen… Hade jag läst matte så hade jag kanske 

inte gjort den här resan med mig själv. (Linda) 

Jag tycker att jag har utvecklats mycket de här två åren. Det här med att se saker på nya 

sätt… Jag kan bara se att jag kan koppla det till allt det jag gjort och att jag utifrån mitt 

arbete som distriktssköterska har, så att säga, fått den möjligheten till reflektion och 

funderingar och så när jag har läst min vårdvetenskap… och att det är ju liksom en 

spännande resa. (Charlotte)  

Många upplevde en större förståelse och öppenhet inför den andre i mötet med såväl patienter, 

anhöriga som kollegor. Detta tog sig uttryck i ett nytt mer öppet förhållningssätt både i mötet 

med andra och i kontakten med ny kunskap. Så här beskrev några av sjuksköterskorna detta 

fenomen:  

Att vidareutvecklas och växa som människa med ökade kunskaper. Att mogna i sitt tänkande 

kan man väl säga också inom det yrke man har valt… Det är en personlig utveckling. (Sara) 

Ja, jag blir öppnare. Jag landar i det här hela tiden att man tar till sig nya grejer… (Pernilla) 
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Ett annat tänk också vad det gäller patienter och bemötande och där har jag utvecklats 

mycket. Och om det sen är vårdvetenskapen parallellt med folkhälsovetenskapen det tror jag 

spelar roll. (Kerstin) 

Ökad självsäkerhet 

En viktig konsekvens av de akademiska studierna var den ökade självsäkerheten. Denna ansågs 

ha sitt ursprung i det egna valet och den egna studieprestationen. I studiernas kölvatten hade 

även problemlösningförmågan förbättrats vilket hade givit upphov till ett bättre självförtroende 

när det gällde att hantera svåra situationer. 

Självsäkerheten som det ändå har givit mig att jag har klarat upp till magisternivå. Den hade 

jag nog inte fått på något annat sätt. Det här är ändå något jag har gjort alldeles själv, på 

eget val… och då växer man ju med det när man klarar det. (Kerstin) 

Kanske lite att man får det här när man har läst och klarat av ett visst antal kurser. Att man 

får ett högre självförtroende att ta hand om och klara av kniviga situationer… 

Problemlösningsförmågan, man kan kanske säga att den har förbättrats (Lisa). 

… Jag är väldigt ambitiös i mina studier vilket också har varit väldigt viktigt för min 

personliga utveckling då jag insåg att jag inte gör saker lite så där… lite vid sidan om, utan 

att jag faktiskt är ganska duktig. Detta har varit väldigt viktigt för min personliga utveckling. 

Att inse att jag är lite målinriktad och att jag inte har nöjt mig med att göra en C-uppsats 

utan den skulle vara riktigt bra också. (Sofia) 

Förändrad inställning till akademiska studier 

Sjuksköterskorna i studien hade olika motiv för sina akademiska studier. Vissa hade redan innan 

en positiv inställning till akademin och ett uttalat forskningsintresse medan andra började sina 

studier utan att ha någon egentlig uppfattning om vad studierna skulle komma att innebära. 

Somliga var negativt inställda till akademin och började sina studier helt och hållet för att få 

behålla en anställning som de trivdes med. Utifrån denna något brokiga bakgrund hade det 

under studietiden fötts ett antal nya tankar och idéer kring akademin. Dessa presenteras nedan 

och först ut är en av respondenterna som hade känt sig kluven i förhållandet mellan klinik och 

akademi, mellan ”den gamla” och ”den nya” sortens sjuksköterska. Hon beskrev det så här: 

Egentligen inne i mitt hjärta så säger det mig att en riktig sjuksköterska inte behöver de här 

akademiska studierna när vi jobbar med människor. Man skall automatiskt se det här. Men 

sen kommer ju det här till att för att utvecklas så måste jag ju kunna läsa det jag skall gå 

vidare med och då måste jag ha det… Ja, så jag blir lite kluven för jag tycker liksom att det 

här med kallet, att egentligen så ska man ju vara en sjuksköterska i grund och botten 

allihop… (inom professionen). Men så är det ju inte och jag vill ju absolut inte heller att det 

skall vara så… Man måste kunna ta till sig nya rön som kommer och därför blir de 

akademiska studierna jätteviktiga. (Pernilla) 

Flera av respondenterna beskrev att de innan studiestarten inte förstod vad de skulle ha för 

praktisk nytta av de akademiska studierna. Deras föresats var att få möjlighet att handleda 

studenter. Att inställningen till akademin förändrades i takt med studierna var något 

sjuksköterskorna inte hade kunnat förutse. 

… Okey. Det här är något vi måste göra för att vi älskar att handleda sjuksköterskestudenter 

och krävs det här för att vi skall få vara en utbildningsenhet så får vi väl göra det. Men nu 

när vi har läst så har vi alla ändrat oss. Men det visste vi inte innan. (Sofia) 
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… egentligen visste jag inte vad det handlade om riktigt från början… Det har inte kommit 

förrän man nästan är färdig att man kan se att man har nytta av de här kunskaperna ändå 

dagligen i arbetet. Man har ett annat synsätt som man har fått med sig, tycker jag. (Kerstin) 

En av sjuksköterskorna var total motståndare till akademiska studier innan hon startade för att få 

behålla sitt handledarskap. Idag är hon av en helt annan uppfattning och siktar nu så smått mot 

forskning. Hon har nu blivit anlitad av Högskolan som inspiratör och så här uttryckte hon sina 

tankar kring detta: 

Nu skall jag vara med i en informationskampanj och prata kompetensutveckling för 

sjuksköterskor. Högskolan skall använda mig som informatör och inspiratör inför 

kommunsjuksköterskor inför att läsa på B-nivå som många som jag som läste för 15 år 

sedan inte har. Och då skall jag med ut och prata och vara ett exempel på någon som var en 

total motståndare till att ha vänt totalt. Att få höra det ute bland sjuksköterskorna att jag har 

omvärderat det helt… (Sofia) 

En av sjuksköterskorna hade läst sin grundutbildning innan omvårdnad som akademiskt ämne 

införlivats med sjuksköterskeutbildningen, vilket skedde först hösten 1982. Hon beskrev tankar 

om att detta ämnesinnehåll under hennes sjuksköterskeutbildning hade ansetts som sunt förnuft 

och inte vetenskap. Så här uttryckte hon detta under intervjun: 

… jag var färdig 1983. Så jag gick ju den, 105p-utbildningen… Vi blev ju ”läkarassistenter”… 

Då sa man att: - Det är ju bara sunt förnuft och inte vetenskap! och det var ju bara det man 

behövde. Det kommer man ju rätt långt på, hur man behandlar människor men… Men det är 

ändå intressant och jag kan ändå tycka att vi hade haft nytta av det…(vårdvetenskap)… 

(Stina) 

En annan sjuksköterska visade på risken med det ”gamla sättet” att arbeta då man vid eventuell 

osäkerhet helt förlitade sig på kollegornas kunskaper. Hon hade via sina akademiska studier fått 

upp ögonen för den evidensbaserade kunskapen och att dessa kollegiala råd inte alltid är 

tillförlitliga då inget säger att den tillfrågade kollegan är uppdaterad i ämnet.  

… och den lättaste vägen är nog att man tar det genom kollegor… Och det är det som kan 

vara lite farligt. För det är inte så säkert att kollegan är så uppdaterad heller. (Charlotte) 

Det framkom i studien också tankar om värdet av att ha en viss praktisk yrkeserfarenhet innan 

man gick vidare till högre studier. Ur erfarenheten kunde man finna exempel att relatera till i sin 

studiesituation vilket ansågs leda till en förstärkt inlärning med en större personlig utveckling. 

Även de sjuksköterskor som hade läst med den nya mer akademiska studiegången och således 

hade sin kandidatexamen i vårdvetenskap från sin grundutbildning upplevde detta som 

värdefullt. De såg först efter en tid i yrket nyttan av tidigare vårdvetenskapliga studier och 

behovet av ytterligare fördjupning i ämnet.  

Ja, jag vill fördjupa mig helt enkelt. Jag känner att det inte är tillräckligt i grundutbildningen 

och inte i vidareutbildningen heller. Men nu som först så börjar man förstå det här med 

vårdvetenskap och vidden av det hela och även vikten av allt, ja det som jag har läst innan… 

Jag har nog inte varit mottaglig… Det beror mycket på mig själv också, tror jag, att man har 

haft en felaktig inställning till det hela. För det är ju den inställningen överallt att 

vårdvetenskap är så tråkigt och man hakar gärna på den jargongen… För jag tror inte att det 

handlar om att de inte vill läsa utan att det handlar om okunskap för man vet inte vad det är. 

Det är så långt avstånd mellan sjukhuset och högskolan fast de ligger så nära varandra. Det 

känns som att om fler hade fått det presenterat för sig på ett bra sätt så tror jag att det är 
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flera som hade velat läsa vilket hade varit kanonbra och hade höjt kvaliteten på vården 

jättemycket. Det känner jag. (Linda) 

Och jag tror att man skall nog ha jobbat några år innan man tar snäppet till nästa nivå… för 

att förstå det lite mer. Nu har ju jag ändå jobbat många år innan jag tog det här steget… Ifall 

jag hade läst direkt så tror jag inte att jag hade utvecklats på det här sättet. (Kerstin) 

Jag tycker att sjuksköterskeutbildningen skulle vara upplagd så att först har du 

grundutbildningen sedan måste du ut och jobba något år… Och sen att du måste tillbaka och 

läsa lite grand på, inte halv- men kanske kvartsfart något år. För det är först då du kan börja 

diskutera saker och ha någonting på fötterna och i öronen. Vi började diskutera första 

veckorna i grundutbildningen och vi tyckte att vi gjorde jättebra diskussioner men när man 

tittar tillbaka på dem så hade vi inte en aning om vad vi diskuterade egentligen… Det är 

mycket roligare när man kan knyta teorin med praktiken. (Caroline) 

En av sjuksköterskorna vittande om betydelsen av akademisk kompetensutveckling inom den 

teknikintensiva vården. Hon förde fram tankar kring den uppenbara risken att patienten 

försvinner i tekniken och att kompetensutveckling inom sjuksköterskans yrkesspecifika 

kunskapsområde därför borde prioriteras upp i nivå med kompetensutvecklingen inom 

medicinsk vetenskap och medicinsk teknik. 

Den är givetvis jätteviktig eftersom, och helst i vår vård, där patienten försvinner bakom 

apparater och maskiner och teknisk utrustning och det blir liten patientkontakt och, eller 

patienten blir mindre och mindre känner jag. För att det skall bli bra kvalitet i vården så 

måste man ju hela tiden ha patienten, lyfta upp patienten, i fokus. (Linda) 

Ett nytt sätt att se på de akademiska studierna som en vidareutveckling inom det egna yrket 

hade vuxit fram hos sjuksköterskorna. Den tidigare inställningen att sjuksköterskans 

grundutbildning skulle räcka för hela yrkeslivet höll inte längre utan man såg tydligt att den 

akademiska kompetensutvecklingen hade ett värde för såväl det direkta vårdarbetet som för den 

personliga utvecklingen. Två specialistutbildade sjuksköterskor uttryckte sig så här: 

Men, de här akademiska studierna, jag tror att det är viktigt för att kunna utveckla sig själv 

att man inte tror att en grundutbildning är tillräcklig, utan att man måste försöka 

vidareutveckla sig… (Caroline) 

… Jag vill försöka förstå hur den nya utbildningen är upplagd… det ingår ju ändå i min 

vidareutveckling av mitt yrke. Det tycker jag. (Stina) 

Förändrat arbetsinnehåll 

En konsekvens av de akademiska studierna är att sjuksköterskornas intresse för forskning har 

väckts eller förstärkts. Några av informanterna har redan fått möjlighet till ett förändrat 

arbetsinnehåll med större forskningsanknytning i form av arbete framför allt med olika 

utvecklings- eller förbättringsprojekt inom kommun, landsting eller högskola. En av de 

projektanställda sjuksköterskorna berättade så här:  

Idag är jag tjänstledig från min tjänst som sjuksköterska och jobbar bara med 

förbättringsprojekt... Jag har svårt att tänka mig att jag skulle kunna gå tillbaka och rusa på 

och bara jobba som sjuksköterska. Jag tror att jag har tagit ett litet kliv från och jag ser att 

det finns så mycket annat. (Sofia) 

En av respondenterna som var kvar på sin tidigare arbetsplats hade fått en viss del av sin tjänst 

avdelad till kvalitetsutvecklingsarbete. Hon hade varit tveksam till denna form av verksamhet 
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innan hon började sina studier men med en magisterexamen i ryggen hade hon fått de verktyg 

hon behövde för att axla uppgiften. Så här berättade hon om sitt förändrade arbetsinnehåll:  

… samtidigt får jag syssla med sådant som jag tycker är roligt att syssla med och det har jag 

ju upptäckt genom att jag har läst. Då var det mer en black om foten förr när man fick på sig 

något sådant uppdrag. Men nu tycker jag att det är roligt. (Kerstin) 

En annan sjuksköterska hade arbetat med ett projekt inom ramen för hennes ordinarie tjänst som 

sjuksköterska och parallellt med magisterstudierna. Hon beskrev sitt delvis nya arbetsinnehåll 

enligt följande: 

Jag och en kollega gjorde ett litet projekt för svensk sjuksköterskeförenings räkning och då 

var ju tanken att det skulle göras utanför skolan. Det var ju något som började genom de här 

djupare studierna… Jag har fått lite andra uppdrag, men det är ju också lite utanför mina 

studier. Vi gör prevalensmätningar nu inom landstinget vad gäller vårdrelaterade infektioner 

och det har ju hamnat på mig då. (Lisa) 

Flertalet respondenter beskrev en önskan om att i framtiden få möjlighet till denna form av 

forskningsinriktade arbetsuppgifter. Många uttryckte en önskan om att kunna dela sitt 

kommande arbete mellan patientvård och forsknings- och utvecklingsarbete. De värnade om 

patientkontakten och det nära vårdarbetet för att finna meningsfulla forskningsområden vilka 

skulle kunna komma patienterna till gagn. Nedan följer några röster ur materialet: 

Min dröm hade ju varit att vara kliniskt verksam och sen forska också. Då forskar jag ju 

verkligen för patienterna. Inte någonting som någon annan har… på golvet ser jag verkligen 

vad som behöver göras på något sätt och samtidigt… hade de kunnat inrätta lite sådana 

tjänster så tror jag att de hade vunnit på det. (Lisa) 

Så jag skulle kunna tänka mig att jobba i landstinget och forska samtidigt… Det tror jag är 

bra. Man har ju hela tiden saker att ta med sig från denna världen… (Linda) 

Utan jag ville nog jobba på ett annat sätt. Så det är därför jag valde akademiska studier. Det 

var för att få arbeta med kvalitetsutveckling… jag ser inga möjligheter om jag inte har en 

magister, att få arbeta med det./ Jag vill ta min magister… Drömmen är att driva 

kvalitetsprojekt på min arbetsplats… inte främmande för att studera vidare och doktorera. 

Klinisk forskning är det som känns som mest betydelsefullt och intressant. (Mona) 

… Vara med och utveckla hemsjukvården om det nu blir så… Fortsätta med det jag håller på 

med. Alltid vara lika glad för mitt yrke. (Pernilla) 

En av sjuksköterskorna såg det positiva i att ha ett stort antal akademiska poäng i samband med 

anställningsansökan. Denna positiva effekt trodde hon inte hade uppnåtts genom traditionell 

arbetsplatsförlagd kompetensutveckling då denna är svårare att värdera. 

Jag blir ju ändå lite stärkt i att jag har så många poäng… man får ju lite ”credit” för det man 

gör. Att man kan visa det när man till exempel söker jobb… jobb inom andra verksamheter 

också. Det kan man ju inte peka på, på samma sätt kanske, om man har gjort de här små 

kvalitetsutvecklingarna på den egna arbetsplatsen. (Mona) 

Lärande för framtiden 

Genom akademiska studier inom vårdvetenskap ansåg sig sjuksköterskorna ha förvärvat ett 

lärande för framtiden. Detta beskrevs framför allt i förhållande till studenter och kollegor och 

bottnade i det egna sättet att tänka kring skilda företeelser. De satte också sina studier i 

förhållande till de egna framtidsutsikterna. Detta handlade dels om den höga arbetstakten inom 
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vården dels om egna önskemål om att vara en del av en verksamhet i förändring via forsknings- 

och utvecklingsarbete. Så här uttryckte en av respondenterna sina tankar kring akademisk 

kompetensutveckling och vad hon förde med sig från studierna in i framtiden: 

… Jag tror att man kan förändra ganska mycket bara genom att förändra sig själv… Jag tror 

att det är mer det som är utbildning för mig att man lär sig att förändra sitt sätt att tänka... 

Den är viktigast för min personliga utveckling… och det man har kvar efter utbildningen det 

är att man förändrar sitt sätt att tänka. Att tänka kring alla saker… (Caroline) 

I mötet med studenterna 

Sjuksköterskorna berättade om den förändring som skett i mötet med studenterna i takt med de 

akademiska studierna. Deras förmåga att föra diskussioner på akademisk nivå hade utvecklats 

och var något som skulle komma att ha en stor betydelse framöver i handledarrollen för att 

hjälpa studenterna med att knyta samman klinik och akademi. 

 … Nu ser jag när vi får sjuksköterskestudenter att jag är med på ett helt annat plan och 

diskuterar med dem… Innan så sprang man ju sin väg när de hade dessa diskussioner, på 

akademisk nivå så att säga… Jag tror att för studenterna är det viktigt att känna att man kan 

bolla sådant i verkligheten också och inte bara inom skolans väggar. Eftersom jag själv hade 

så svårt att se att jag kunde applicera det i verkligheten, allt som jag har läst från början, så 

vill jag ju gärna ge det till studenterna. Att det faktiskt går… Det känner jag att det kan jag 

ge… studenterna mycket som inte andra kan då för de har inte har alls den utbildningen. 

(Kerstin) 

… vi (studenterna och jag) kan diskutera på ett annat plan idag än vad vi kunde innan. Dels 

att det känns som om de frågar mig om andra saker idag än vad de gjorde innan och sen om 

det är så att jag bjuder in till det, vilket jag säkert gör omedvetet, det här kan jag lite om. 

För jag var ju huvudhandledare innan också och de visste ju inte om, alltså de tidigare 

studenterna visste ju inte om skillnaden. Jag har märkt att de ser på mig på ett annat sätt 

när vi börjar prata om vetenskapliga teorier och… metoder och så där så känner jag att där, 

där kan jag väl kanske hjälp dem. (Lisa) 

Den tidigare negativa inställningen till akademin hade via studierna lett till en ökad förståelse 

om vad vårdvetenskap och akademi står för och därmed förändrat deras inställning till det 

motsatta. Genom denna förändrade kunskapssyn hoppades sjuksköterskorna i framtiden kunna 

stötta studenterna i deras vårdvetenskapliga utveckling i stället för att som tidigare spä på gamla 

fördomar om detta ämnesområde.  

… i mitt yrke ligger ju bland annat att handleda sjuksköterskestudenter och där gör det 

jättestor skillnad. Innan så har jag väl spätt på det lite det som studenterna har sagt att det 

är för mycket forskning i utbildningen och att vi skall ju inte bli forskare. -Neej det har ni ju 

rätt i! och -Fy vad fjantigt! Och helt plötsligt börjar jag inse att jag kan ändra hela min 

handledarroll till att faktiskt stötta dem i att det har betydelse, att det finns en anledning, att 

det är viktigt för att vi gamla sjuksköterskor inte har den kunskapen och att det kan göra 

skillnad… (Sofia)  

I mötet med kollegorna 

En annan lärdom att ta med till framtidens kollegiala arbete var tankar om mentorskap och om 

vikten av att ta tillvara de nyutbildade sjuksköterskornas kunskaper och försöka att förena dessa 

med den kliniska erfarenheten. Att vara nyutbildad handlade enligt informanterna inte om att 
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vara okunnig men däremot ofta om att vara oerfaren i den nya yrkesrollen. Här fanns tankar om 

vikten av ett ömsesidigt utbyte mellan erfarna och oerfarna kollegor vilket en av 

sjuksköterskorna uttryckte som följer: 

… Att man inte tror att en nyfärdig sjuksköterska är en färdig sjuksköterska… Du behöver ha 

någon att fråga, du behöver ha en mentor… Sen behöver du se att du växer och att mentorn 

frågar dig. Utbytet behövs. För att som nyfärdig sjuksköterska så har du mycket mer 

kunskap om vetenskap än någon som har jobbat i flera år och inte följt med i den 

utvecklingen och man behöver råd och man inser att man aldrig blir färdig. (Caroline) 

I och med de egna akademiska studierna hade sjuksköterskorna fått verktyg att möta kollegorna 

och deras ofta negativa inställning till akademin och vetenskapligt arbete. De kunde få igång 

diskussioner och föra en dialog med kollegorna utifrån den egna insikten om att det gällde att gå 

varsamt fram. Om man ville få kollegorna med på tåget så handlade det framför allt om att 

entusiasmera och väcka ett intresse. En av sjuksköterskorna beskrev detta så här: 

… Under resans gång så känner jag att jag har ju ändå hittat den där balansen gentemot 

kollegorna och att de lyssnar på mig de flesta… Att just den här saken skall bli bättre eller att 

vi skall kvalitetssäkra något… Det handlar om att få dem, mina kollegor, lika intresserade av 

det som jag tittar på just då. / Från början gick det inte att ha den dialogen för då var det 

absolut det här med att: - Så här har vi gjort i tjugo år… så att det fortsätter jag med. Nu 

kan jag känna att jag kan ha en dialog att jag kan argumentera och att jag kan få dem att 

förstå argumenten och få igång en diskussion på ett bra sätt… Människan är ett vanedjur... 

förändringar är alltid jobbiga om man gått och stampat här. (Kerstin) 

I mötet med framtiden 

Att studierna kom att få olika konsekvenser, såväl väntade som oväntade, har sjuksköterskorna 

vittnat om under denna kategoripresentation. Vad skulle dessa studier då kunna tänkas få för 

följder i mötet med framtiden? Vilka framtidsplaner berättade studiens sjuksköterskor om? 

Nedan kommer en kortfattad beskrivning av respondenternas tankar kring plattformsbyggande, 

val av kommande studieinriktning och tänkbar förändring av arbetsinnehåll. Att studierna hade 

öppnat dörrar mot framtiden belystes exempelvis som följer i nästa citat och att detta lett fram 

till en viss beslutsvånda: 

Det är väldigt öppet… Jag har alltid haft mål hela tiden i mitt liv … och nu står jag här som 

46-åring och vet inte vilket nästa mål skall bli… Jag kommer nog att läsa mer… sen har jag 

inte riktigt bestämt mig för vad… så det känns som tre olika spår… Men jag har ju min tjänst 

att gå tillbaka till. (Charlotte) 

För andra kunde mötet med framtiden tänkas bestå i att inte orka med det höga arbetstempot 

eller att kanske hitta något annat arbetsområde som kan väcka ett intresse. Med denna tänkbara 

framtidsvision i sikte hade sjuksköterskorna haft ett långsiktigt mål med sina studier. Följande 

citat får berätta om dessa tankar: 

… att bygga upp någonting att ha för framtiden när jag kände att jag kanske inte orkar med 

akutsjukvården längre. Att ha en grund eller så att stå på för att göra en annan inriktning. / 

… att ha det med sig för framtiden, för en annan position, vårdutvecklare eller så. (Kerstin) 

Det är nog mer så här att jag kan nog känna att om tio år är jag inte säker på att jag jobbar 

med samma exakt sak … så jag försöker hitta en bredd… Då kan man syssla med olika 

saker… Då får man ha någon sorts bred grund att stå på så att man kan hitta något annat 

ben, tror jag. Sedan kanske det är något annat som verkar roligt. (Caroline) 
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Avslutningsvis åter till forsknings- och utvecklingsarbete i vilket de akademiska studierna i 

framtiden kan tänkas mynna för ett stort flertal av studiens sjuksköterskor. Många har berättat 

om den relativt negativa inställning till akademin som fanns vid studiestarten men alla har i 

slutet vittnat om ett förändrat förhållningssätt till forskning och utveckling. En av de 

sjuksköterskor som själv beskriver sig som initial motståndare till akademiska studier får berätta 

om sin resa i det sista citatet. Detta knyter i någon mån samman studiens resultat vilket belyser 

en pågående attitydförändring till akademin och sjuksköterskans kunskapsområde 

omvårdnad/vårdvetenskap. 

… Det skulle vara väldigt intressant att kunna göra, kanske inte forskning men just värdering 

av verksamheten… det är de kunskaper jag vill ha. Och som jag absolut inte hade innan jag 

började. Det kan jag ju se nu. För jag var väldigt, väldigt stor motståndare till att börja läsa, 

och jag hade inte börjat läsa upp till C-nivå om jag inte varit handledare och behövde en 

högre akademisk kompetens. Jag förstod inte varför jag skulle ha det. Det går bara ut på en 

massa forskning och jag skall inte forska ändå. Så det har ändrats på vägen. (Sofia) 

Sammanfattning och analys 

Under denna avslutande kategori har de huvudsakliga konsekvenserna av akademisk 

kompetensutveckling presenterats via underkategorierna nyvunna kunskaper, personlig 

utveckling, förändrad inställning till akademiska studier, förändrat arbetsinnehåll samt lärande 

för framtiden. Dessa konsekvenser har ibland varit förutsägbara men vid andra tillfällen varit av 

en icke-förutsägbar natur. Bland de förutsägbara erfarenheterna kunde ses en tydlig förväntan på 

nya kunskaper inom det vetenskapsmetodologiska området liksom kunskaper i akademiskt 

skrivande. Till detta kom en icke-förutsägbar utveckling på det personliga planet vilket av flera 

av respondenterna beskrevs som att de ”hade gjort en resa”.  

 

Sjuksköterskorna berättade i intervjuundersökningen om ett flertal nyvunna kunskaper som en 

följd av de akademiska studierna. Bland dessa nämndes särskilt reflektionens betydelse i 

förhållande till det kliniska vårdarbetet. Det sjuksköterskorna beskrev står att finna under 

Schöns beteckning reflection-on-action då den beskrivna reflektionen inte skedde i själva 

handlingen utan i efterhand.
151

 En tänkbar följdverkan skulle kunna vara att sjuksköterskorna 

blev så duktiga på att reflektera så att detta även skulle komma att ske in-action dvs. i samtidig 

handling och att tiden för reflektionen då även skulle kunna tänkas vara utdragen, ur ett 

tidsperspektiv, via det som Shön benämner handlingsnuet. Många anser att sjuksköterskor 

handlar intuitivt i många vårdsituationer men enligt Schön är det ett välutvecklat reflektivt 

beteende som ligger bakom detta handlande. I enlighet med Schöns tankar om kunskap ligger 

vårt vetande i våra handlingar. Denna betydelse kan förstås genom att även reflekterad kunskap 

är en form av kunskap som kan kommuniceras dvs. kan växa fram och förmedlas i samtalet 

människor emellan.
152

 I diskussioner och samtal sker en aktiv överföring av tankar och idéer 

mellan de inblandade personerna vilket hjälper oss att bättre förstå vår omgivning. Vi får på 

detta sätt samtidigt förutsättningar för att hantera denna verklighet. Att ta ett steg tillbaka, som 

sjuksköterskorna beskrev sin reflektion, ger en möjlighet till en djupare insikt och förståelse. 
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Genom att utnyttja denna förmåga till problematisering ute i den kliniska verksamheten kan vi 

genera ny kunskap kring vårdandet och dess natur.
 153

  

 

Begreppen reflection-on-action och reflection-in-action faller i sin tur inom det aristoteliska 

kunskapsbegrepp som benämns techne.
154

 Detta har en praktisk kunskapsinriktning och används 

ofta synonymt med kunnighet. Häri ligger en stor del av sjuksköterskans profession då denna 

gärna förknippas med en person vars kunnighet kan ses som ett signum på en duktig 

yrkesutövare dvs. att personen ifråga har en praktisk färdighet. Med en framtida mer tydlig 

akademisk anknytning till sjuksköterskeprofessionen kan även akademin komma att utövas i 

praxis och få formen av fronesis, praktisk klokhet.
155

 Fronesis hör liksom techne till de praktiska 

kunskapsformerna. Det är framför allt målet för handlingarna som skiljer dessa båda 

kunskapsformer åt. Techne har tillverkning och framställning som mål medan fronesis har målet 

inställt mot det etiska och normgivande vilket sägs vara inneslutet i denna kunskapsform. 

Fronesis ser kunskapen knuten till gemenskaper dit jag tolkar den kliniska vården och ur 

restultatet skymtar ett nytt sätt hos sjuksköterskorna att se på kunskap, en praktisk kunskap med 

starka drag av eftertänksamhet och etisk problematisering, vilken skulle kunna ses som det 

aristoteliska, klokhet. 

 

Hos sjuksköterskorna i studien fanns även tankar kring nyvunnen kunskap i form av 

begreppsbildning. Denna hade innebörden av att sjuksköterskorna under studiernas gång fann 

att de plötsligt kunde sätta ord på företeelser från den kliniska vardagen. Denna tidigare 

outtalade kunskap faller under ett flertal teoretiska begrepp där tacit knowledge, eller tyst 

kunskap, kanske är det som ligger närmast till hands.
156

 Denna kunskap tillämpas i praktiskt 

vårdarbete men är outsagd och stannar därför hos den person som bär på kunskapen. Genom 

företeelser som reflektion men även teoretiserande diskussioner kan denna kunskap, 

förtrogenhetskunskapen, synliggöras och bli möjlig att nedteckna. Inom 

sjuksköterskeprofessionen har det genom tiderna funnits något av mysticism kring detta 

fenomen av outsagd kunskap.
157

 Grahn formulerar i Benner sina tankar om att detta kan tänkas 

bero på den dåliga träning sjuksköterskor tidigare haft i att verbalisera sina handlingar. 

 

Den avslutande insikten kring nyvunna kunskaper visade på att respondenterna genom studierna 

hade utvecklat en forskningsberedskap vilken de kunde ta med ut till verksamheten och som 

många också önskade använda för forsknings- och utvecklingsarbete. Inom forskningens 

område sägs episteme ha sin högborg.
158

 Detta vetande handlar om att ha kunskaper om såväl 

hur något förhåller sig som orsakerna till detta. Dagens sjuksköterska och framför allt 

morgondagens dito kommer troligen att arbeta med forskning inom i huvudsak vårdvetenskap 

som ett sätt att möta den allt snabbare utvecklingen inom vårdområdet. Heyman belyser 
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sjuksköterskans karaktärsämne omvårdnad som beläget i skärningspunkten mellan 

naturvetenskapens objektiva seende och den humanistiska vetenskapens företräden såsom 

förståelse, upplevelse och individualisering.
159

 Med denna definition i åtanke kan även den 

sjuksköterskespecifika kunskapen inom vårdvetenskap i framtiden komma att tilldelas ett allt 

större spelrum inom sjukvårdens sfär. 

 

Respondenterna beskrev att det på det personliga planet hade skett en förändring vilken de inte 

hade kunnat förutse före studiestarten. Sjuksköterskorna hade fått en ökad självsäkerhet 

beroende av de lyckosamma studierna vilket de inte trodde sig ha kunnat uppnå utan denna 

akademiska kompetensutveckling. De hade också utvecklat en större förståelse och öppenhet 

men även en betydande eftertänksamhet. Här ses åter en koppling till den fronesiska 

kunskapsformen.
160

 Etisk reflektion utgör en viktig del inom denna praktiska kunskap som här 

kan ses övergå från ett utbildningssammanhang till ett kliniskt vårdsammanhang. Alla dessa 

förmågor hade de kommit att ha stor nytta av i mötet med såväl patienter, anhöriga som 

kollegor. Den personliga utvecklingen beskrevs som en process vilken flera valt att kalla för ”att 

göra en resa”. Detta fenomen innefattade en personlig mognad vilken sjuksköterskorna ansåg 

sig ha de akademiska studierna att tacka för. Någon beskrev studiesituationen som att gå i terapi 

då de genom ständig reflektion och diskussion kring olika vårdsituationer kom att bearbeta 

insikten om den egna förförståelsen. 

 

En annan avgörande konsekvens av sjuksköterskornas akademiska kompetensutveckling hade 

resulterat i en förändrad inställning till akademiska studier. Flera av respondenterna redovisade 

sina tankar kring den osäkerhet om den praktiska nyttan av dessa studier som de hade upplevt 

före studiestarten. För många bottnade studieintresset i att få en examen som möjliggjorde för 

dem att behålla ett arbete som de trivdes med eller att få tillgång till ett handledarskap eller 

liknande. Det hade förekommit en viss fundersamhet bland sjuksköterskorna kring förhållandet 

mellan den kliniska och den akademiska sjuksköterskerollen. Före Vård-77-utredningen hade 

omvårdnadsämnet setts som sunt förnuft och inte vetenskap. Någon uttryckte en tanke om att 

omvårdnad hörde kallet till även om hon inte höll med om detta fullt ut. Min tolkning av detta 

uttalande är att sjuksköterskan med kall inte avsåg ”att vara kallad av Gud” utan att hon 

upplevde att en del av vårdandet finns ”inom” sjuksköterskan och att detta fenomen har 

betydelse i rollen som vårdare. Med andra ord kan man inte enbart läsa sig till den kunskap som 

behövs i detta yrke vilket utgjorde en del av förklaringen till hennes initiala tveksamhet till 

akademisk kompetensutveckling. I denna från början tveksamma grupp förändrades 

inställningen till akademiska studier till det positiva och det rapporterades om en liknande 

förändring bland de egna studiekamraterna. Andra respondenter hade redan från början siktet 

inställt mot forskning och utveckling varför deras inställning till akademiska studier inte 

förändrades utan snarare befästes allt eftersom studierna fortskred. Att se på omvårdnad som ett 

kall kan närmast kopplas till de tankar om kunskap som omfattas av det fronetiska 

kunskapsbegreppet. I förhållande till fronesis, den praktiska klokheten, kan kallet ses förbundet 

med godhet och ett humanistiskt människoideal där dagens sjuksköterska inte förväntas vara 

altruistisk i sin omvårdnad. Ur ett kunskapsperspektiv med techne som ledstjärna kan 

omvårdnadskunskapen främst ses som sittande i händerna och där handlingarna tjänar ett 
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speciellt produktionssyfte, att fysiskt vårda någon. Informanternas nya sätt att se på fenomenet 

omvårdad, ur ett akademiskt perspektiv, kan däremot sägas spegla kunskap i form av episteme. 

Sjuksköterskorna har tagit vårdvetenskapen till sig och accepterar nu omvårdad som vetande. 

Ett skifte i kunskapssyn har skett från handens traditionella kunskap till kunskap vilande på 

vetenskaplig grund. I detta sammanhang faller den traditionella kall-tanken, vilken byggde på 

ett inre närmast intuitivt sätt att vårda, då denna har ersatts av ett mer vetenskapligt sätt att 

utföra olika omvårdnadsåtgärder. Detta fenomen täcks, enligt mitt sätt att se, till stor del in av 

begreppet evidensbaserad omvårdnad.  

 

Att tidigare yrkeserfarenhet var till gagn för att få en förstärkt inlärning med större personlig 

utveckling vid akademiska studier framkom med tydlighet. Det ansågs vara av värde för 

studieutkomsten att kunna sammanföra teori och praktik. I detta sammanhang ser jag en 

koppling såväl till techne och reflektionens betydelsen som till fronesis och etisk 

problematisering.
161

 Den vårderfarenhet sjuksköterskan skaffar sig med åren innehåller såväl 

påståendekunskap, teoretisk kunskap, färdighetskunskap, att ”veta hur”, som 

förtrogenhetskunskap. Alla dessa tre kan hon sedan använda som grund för diskussioner och 

reflektioner med likasinnade i t.ex. en utbildningssituation. Då många i samma grupp innehar 

denna form av erfarenhet kan detta tänkas generera en stor gemensam kunskaps- och 

reflektionsbas som i enlighet med respondenternas utsagor förstärker lärandet. Inom den 

teknikintensiva vården såg man också nyttan av dessa kunskaper i förhållande till den 

uppenbara risk som finns att patienten försvinner bakom tekniken. En ytterligare risk som 

uppenbarats via studierna var att sjuksköterskor av tradition ofta frågar varandra vid 

kunskapsluckor i det dagliga vårdarbetet. Detta förfarande sågs som ödesdigert då det inte var 

säkert att kollegan var mer uppdaterad än den som ställde frågan. Sjuksköterskorna ansåg därför 

att det var viktigt att söka evidens och inte bara göra så som man alltid hade gjort. Här kunde 

skönjas en uppgradering av den epistemiska kunskapen, vetandet, i förhållande till 

förtrogenhetskunskapen men inom vårdvetenskapen handlar detta slutgiltigt om fronesis då 

denna vetenskap kräver inte bara precision utan även inlevelseförmåga och kritisk granskning i 

varje specifik vårdsituation.
162

 Akademisk kompetensutveckling inom vårdvetenskap hade 

också enligt studiens sjuksköterskor kommit att ses som en vidareutveckling av det egna yrket.  

 

För flera av sjuksköterskorna hade studierna redan resulterat i ett delvis förändrat arbetsinnehåll. 

Några hade blivit kopplade till pågående projekt inom kommun, landsting eller högskola medan 

andra hade fått viss tid i sin tidigare tjänst omfördelad till kvalitetsarbete. De som ännu inte 

hade kommit igång med denna typ av aktiviteter hyste en önskan om att göra detta i stort eller 

smått framöver. Hela respondentgruppen värnade om patientkontakten och den kliniska 

närvaron även i framtida forsknings- eller utvecklingsprojekt för att inte tappa bort de ”äkta” 

forskningsfrågorna. En viss rädsla för forskning för forskningens skull kunde skönjas bland 

sjuksköterskorna som såg vetandet, episteme, som viktigt men då med ett tydligt patientfokus.
163

 

Ur studien framkom också att de akademiska poängen var något som var positivt att ta med i 

samband med anställningsansökan. Denna positiva effekt ansågs inte kunna uppnås enbart 

genom traditionell arbetsplatsförlagd kompetensutveckling då denna är svårare att värdera.  
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Vilka konsekvenser kunde då den akademiska kompetensutvecklingen tänkas få för det framtida 

lärandet? Sjuksköterskorna satte detta lärande i relation till studenter, kollegor men också till de 

egna framtidsutsikterna inom vårdområdet. Det handlade framför allt om det egna sättet att 

tänka kring olika händelser och situationer. I förhållande till studenter så kunde detta avspeglas i 

handledarrollen med en ökad förmåga till akademiska diskussioner med målsättning att få 

studenterna att se kopplingen mellan klinik och akademi. Här uppgav vissa av sjuksköterskorna 

att de tidigare i viss mån hade spätt på den negativa inställning till vårdvetenskap som funnits i 

studentgruppen. En lärdom att använda inom det framtida kollegiet var tankar om 

mentorskapets betydelse för, och om vikten att ta vara på, de nyutbildade sjuksköterskornas 

vetenskapliga kunskaper för att driva vården framåt. Det framkom att sjuksköterskorna inte 

alltid hade förmågan att skilja på okunskap och oerfarenhet bland nyutbildade kollegor. Ofta 

hamnade sjuksköterskorna i sin handledningsfunktion i det som benämns situated cognition, 

situerat lärande, vars kännetecken är att kunskap knyts till ett särskilt sammanhang.
164

 I detta 

fall, ett kliniskt vårdsammanhang, där praxis befinner sig långt från akademin och därför kan 

tänkas leda till svårigheter vilka av somliga respondenter beskrev som en regelrätt kulturkrock. 

Inom sjuksköterskeprofessionen har handledningsfunktionen under lång tid handlat om en form 

av social transformering av den nyutbildade sjuksköterskan in i klinisk vårdpraxis. Detta system 

har gått under benämningen mäster-lärlingssystemet där den erfarna har innehaft mästarrollen 

och den oerfarna lärlingsrollen. Inom dagens och morgondagens sjuksköterskehandledning 

kommer detta förhållande att behöva förändras för att möta de nyutbildade sjuksköterskornas 

akademiska kunskaper. Målsättningar inom kvalitetsutveckling av vården kan då lättare komma 

att omsättas även i praktiken. Studierna hade resulterat i att sjuksköterskorna hade fått tillgång 

till verktyg för att underlätta den pågående attitydförändringen till akademin och 

sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad/vårdvetenskap. För framtiden hoppades de genom 

den akademiska kompetensutvecklingen ha byggt en plattform som öppnade dörrar mot 

ytterligare studier, forskning eller förändrat arbetsinnehåll. 

Diskussion 

Under denna rubrik kommer jag först att diskutera min metod och därefter gå vidare genom att 

diskutera det resultat som framkommit i denna studie. I resultatdiskussionen kommer jag att 

redovisa mina reflektioner över de i resultatet framkomna fyra kategorierna, drivkrafter, 

förutsättningar, kompetenser och konsekvenser vilka kan sägas spegla olika delar av de 

intervjuades syn på akademisk kompetensutveckling. Diskussionen avslutas med de slutsatser 

jag har dragit utifrån föreliggande studie. 

Metoddiskussion 

För att svara på mitt syfte med tillhörande frågeställningar valde jag en kvalitativ ansats och 

valet föll på att genomföra en intervjuundersökning. Avsikten och förhoppning med detta val 

var att genom möjligheten till dialog få ett så rikt och nyanserat material som möjligt. Min stora 
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svårighet har varit att hitta intresserade respondenter. Jag valde att söka på egen hand via 

Högskolans lärarportal vilket var ett aktivt val. På detta vis önskade jag undvika att s.k. gate-

keepers gjorde mitt urval av sjuksköterskor vilket kunde ha blivit fallet om jag lämnat 

urvalsprocessen till exempelvis avdelningschefer inom vården.
165

 Mitt urval blev till viss del 

ändå riktat då de sjuksköterskor jag kom att vända mig till alla studerade eller hade studerat 

samma ämnesområde, vårdvetenskap. I ljuset av mitt resultat finner jag att detta var ett 

lyckokast då jag fick en mer homogen grupp vad gällde studieinriktningen samtidigt som de 

visade sig ha vitt skilda typer av yrkeslivserfarenhet från både kommun och landsting. Inga män 

kom att delta i studien vilket till största delen berodde på att det absoluta flertalet möjliga 

informanter var kvinnor samt att de få män som kunde bli aktuella inte var bosatta inom 

länsgränsen. Då fördelningen kvinnor/män ute i vården fortfarande är ytterst ojämn har jag inte 

sett detta som något för studien stort tillitsproblem. Endast tio av de tillfrågade drygt femtio 

personerna svarade ja, två svarade nej, medan övriga inte tog någon kontakt alls. Jag har 

funderat över om formuleringen i ämnesraden vid e-post-försändelser kan ha haft betydelse och 

därför ändrade jag mot slutet från en strikt formulering till en mer lättsam och personlig 

formulering. Denna förändring genererade snabbare och fler positiva svar. En annan faktor som 

kan ha haft betydelse för svarsfrekvensen är åtkomsten till datorer på arbetsplatser inom 

sjukvården. De flesta av de tillfrågade med aktiva studier hade en student-mail kopplad till 

Högskolan, några hade sin privata mail-adress angiven i lärarportalen och ytterligare några hade 

angivit sin landstings-mail eller motsvarande. Av egen erfarenhet vet jag att det kan vara svårt 

att få tillgång till, men även tid för, att använda datorer inom sjukvården. Detta kan ha haft en 

viss betydelse för den dåliga svarsfrekvensen. I utbudet av tänkbara respondenter via 

lärarportalen valde jag i ett första skede bort de personer som jag hade någon form av personlig 

anknytning till. Min avsikt var att undvika en känsla av tvång till deltagande i min studie. Av 

samma anledning valde jag också bort att ta kontakt med de tilltänkta informanterna per telefon. 

Mot slutet av intervjuperioden då jag fortfarande saknade informanter tog jag även kontakt med 

några för mig kända sjuksköterskor. Under dessa intervjusituationer upplevde jag endast lugn 

och avspändhet och jag fann att de tog intervjuerna på stort allvar. Jag kan därför inte se att 

detta förfarande har påverkat resultatet av min undersökning. Jag stannade slutligen på tio 

intervjuer då jag under den absolut sista tänkbara intervjuveckan fick ytterligare två napp 

samtidigt som ett av banden från en tidigare intervju visade sig trasigt. I samband med detta 

sorgliga fynd skrev jag genast ner allt jag mindes från intervjun för att använda i studien även 

om jag i detta fall inte skulle kunna citera nämnda informant. Vi lyckades dock laga bandet och 

alla frågor utom den sista kunde återges. Jag har därför haft förmånen att kunna citera alla 

deltagare i mitt intervjumaterial men undvikit den beskrivna problemintervjun vid referat med 

utgångspunkt i den allra sista intervjufrågan. Det material som kommit ur mina tio intervjuer har 

jag upplevt som både omfångsrikt och innehållsmässigt mycket intressant och någon tvekan till 

att använda alla de tio genomförda intervjuerna har inte varit aktuell.  

 

Inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning anses trovärdighet vara en viktig och inte helt 

enkel uppgift för forskaren.
166

 Denna likställs ofta med objektivitet vilket riskerar att ta udden 
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av den kreativitet och uppfinningsrikedom som är så viktig för forskningens framåtskridande.
167

 

För att leva upp till begreppet trovärdighet har jag försökt att med överskådlighet beskriva mitt 

förfarande under hela studiens process för att för läsaren tydliggöra mina aktiva val och i 

möjligaste mån min egen förförståelse. Då jag delar såväl informanternas akademiska 

studiebakgrund, om än inom ämnet vårdpedagogik, som yrkesbakgrund inser jag att detta kan 

ha haft en viss betydelse för de fynd jag har valt att lyfta fram och för vilka citat jag har valt att 

presentera. Detta har i förekommande fall skett helt omedvetet. En annan möjlig tanke i detta 

sammanhang är att genom att kontexten till viss del är känd för intervjuaren så skapar detta 

också utrymme för ytterligare följdfrågor vid själva intervjutillfället samt rikliga reflektioner på 

det insamlade materialet. Detta kan jag se som en för studien positiv trovärdighetsfaktor. 

 

Ett annat sätt att betrakta en undersökning är med giltighetens lupp. Traditionellt så har giltighet 

använts som ett mått på att en undersökning har mätt det den var tänkt att mäta.
168

 I föreliggande 

studie har syftet varit att undersöka hur sjuksköterskor med kompletterande studier i 

vårdvetenskap ser på akademisk kompetensutveckling. Jag anser att den valda intervjumetoden 

har varit ett bra hjälpmedel för att söka dessa, om än inte direkt mätbara värden, i form av 

tankar. De frågeställningar som följt på studiens syfte har underlättat styrningen av processen så 

att denna inte lika lätt har hamnat utanför ämnesområdet. Då jag valde en grupp av studenter 

med pågående eller avslutade akademiska studier exkluderade jag medvetet de sjuksköterskor 

som inte hade tagit detta steg vilket också kan ha påverkat resultatet och givit detta en alltför 

positiv inställning till akademin. Detta medvetna val gjordes då jag önskade ett större fokus på 

den akademiska kompetensutvecklingen vilken, enligt mitt sätt att se, hade varit svårare att nå 

om jag valt att intervjua de som inte har någon erfarenhet av denna typ av studier. 

Med giltighet avses ofta också att resultatet skall bestå av hållbara förklaringar eller vara 

representativt.
169

 Att välja slumpmässighet och anonymitet leder till att man inte ser någon 

särskild individ i massan och då kan man, i enlighet med Fritzells tankegångar, påvisa en viss 

representation genom att avstå från att representera någon. Om man av rädsla för att inte ha ett 

korrekt urval avstår från att göra en viss undersökning så kan även detta få konsekvenser för 

kunskapsbildningen. Giltigheten för min studie kan se en begränsning genom det material om 

tio intervjuer som jag har presenterat och jag är fullt medveten om att en grupp om tio 

sjuksköterskor inte är representativ för en hel yrkeskår och att resultatet därför inte kan sägas 

spegla sjuksköterskors uppfattning i allmänhet. Dessutom utgör den grupp av informanter som 

finns representerad i materialet inte någon planerad grupp även om dess konstitution kom att bli 

relativt täckande för sjuksköterskekåren i den mening att personer från flera olika studienivåer 

och arbetsplatser, med olika lång yrkeserfarenhet samt med ett relativt stort åldersspann blev 

representerade. En ytterligare faktor som kan tänkas ha påverkat studiens giltighet är min egen 

relativa ovana vid att intervjua. Att ge denna undersökning en rekonstruktiv giltighet, för att 

använda Fritzells terminologi, skulle innebära att man kan se en kvalitativ rörelse mellan ”det 
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lilla i det stora” och ”det stora i det lilla” vilket skulle kunna tolkas som att även en liten 

undersökning kan ha betydelse för ett större sammanhang.
170

 

 

Min valda teoretiska anknytning via begreppen kompetens, kunskap och motivation har jag 

upplevt som en stor hjälp för att förstå de skeenden som finns bakom sjuksköterskornas utsagor. 

Genom att använda begreppet kompetens och Ellströms definition där även termen kvalifikation 

finns med har jag kunnat se strukturer och mönster mellan exempelvis sjuksköterskor och deras 

närmaste chefer. Via kunskapsbegreppets olika aristoteliska förklaringar har jag fått flera skilda 

perspektiv på respondenternas tankar kring kunskap. Detta har ytterligare förstärkt mina redan 

inledande tankar kring sjuksköterskans mångfacetterade kunnande och hur dessa olika 

kunskaper kan förstås. Att se exempelvis förändringen från techne mot fronesis genom 

sjuksköterskornas akademiska kompetensutveckling inom vårdvetenskap har varit mycket 

intressant och spännande. Motivationsbegreppet har slutligen varit ett stöd i att tolka och att 

förstå hur drivkrafter uppstår, hur de vidmakthålls men har också fött tankar om hur vården i 

framtiden skall stimulera och möta sina sjuksköterskor för att skapa möjligheter för deras 

akademiska kompetensutveckling. Min bestämda uppfattning är att jag inte utan dessa begrepp 

hade fått samma klarhet och trovärdighet för min genomförda resultatanalys. 

Resultatdiskussion 

Kompetensutveckling är ett brett område som kan ha ett ytterst varierat innehåll beroende på 

vem som tillfrågas och i vilken kontext personen befinner sig. I föreliggande studie har jag valt 

att ringa in detta område lite snävare via tillägget ”akademisk” kompetensutveckling. Min 

förhoppning har varit att på så sätt få en mer nyanserad bild av den kompetensutveckling inom 

vårdvetenskap som man som sjuksköterska kan göra inom den egna professionen och sin 

befintliga yrkesposition. Studiens syfte har varit att undersöka hur sjuksköterskor med 

kompletterande studier i vårdvetenskap ser på akademisk kompetensutveckling och jag finner 

att jag har fått rikliga utsagor som svarar väl upp mot detta syfte. De frågeställningar som följde 

på studiens syfte har varit till god hjälp för att förstå alla de faktorer runt sjuksköterskorna som 

påverkat deras studieval, vilket stöd de har upplevt från olika håll under studietiden, vilka 

kunskaper de önskat skaffa sig men även vilka möjligheter studierna har generat för framtida 

förändrat arbetsinnehåll. Jag har under resultatpresentationen medvetet valt att inte ha någon 

egen rubrik kring negativa effekter eller svårigheter då dessa utgjorde en ytterst marginell del av 

de annars mycket positiva intervjuutsagorna. Därför finns dessa tankar presenterade under 

respektive underkategori och kan därmed bättre förstås i sitt sammanhang.  

Kulturkrocken 

I studiens resultat framstår den ”kulturkrock” som sjuksköterskorna upplevt såväl i förhållande 

till studenter som till nya kollegor som den absolut avgörande drivkraften för deras akademiska 

studier. Det är framför allt i handledningssituationen som sjuksköterskorna har blivit varse sina 

egna brister inom vårdvetenskap och forskningsmetodik. Här syns tydligt den gamla devisen att 

”det man inte ser det finns inte” och så länge ingen påtalar eller visar att exempelvis ny kunskap 
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finns att tillgå så är risken uppenbar att ett stort antal personer nöjer sig med att göra så som de 

alltid har gjort. Sjuksköterskorna beskrev att de före studierna inte kunde delta i diskussioner på 

studenternas nivå inom karaktärsämnet och att de inte förstod hur de skulle söka och ta till sig 

ny vetenskaplig kunskap. Denna brist var inget man talade om utan denna fanns enbart som en 

känsla inom sjuksköterskorna. De beskrev att de istället för att konfrontera sin okunskap ofta 

valde att gå undan. Att uppleva brister i sitt handledarskap skapar en obalans i förhållandet 

mellan handledare och student. I den av tradition befästa handledarrollen ingår att vara mästare i 

förhållande till studenten eller den nyblivna kollegan som då är i positionen lärling. När 

handledaren erfar att studenterna är ”snäppet över mig” eller ”pratar på en annan nivå”, som 

respondenterna uttryckte detta, kan sjuksköterskorna uppleva en känsla av otillräcklighet. Denna 

känsla kan då antingen, som i fallet med de intervjuade sjuksköterskorna, tjäna som en drivkraft 

för studier eller, för de som valt att inte söka sig till studier, istället tjänstgöra som en orsak till 

motstånd. Det sistnämnda kan ses som ett sätt att söka skydd när det blåser nya vindar på 

arbetsplatsen. Megginson beskriver denna drivkraft till akademiska studier som att ”akademisk 

kompetensutveckling möjliggör en trovärdig yrkesidentitet”.
171

 Jag kan här se en viktig 

koppling till handledarskapet då de sjuksköterskor som finns i verksamheten behöver dessa 

verktyg för att kunna känna sig trygga i mötet med de nyutbildade. Att tillhöra det som idag 

betraktas som en profession ställer höga krav på de kliniskt verksamma sjuksköterskorna att inte 

bara ha ”ett gott handlag”, den praktiska kunskap vi härleder till techne, utan även en akademisk 

förankring. För sjuksköterskor med äldre studiegång kan detta innebära att de för att fungera 

fullt ut i sin handledarroll behöver inhämta någon form av akademisk kompetensutveckling. 

Genom en lång erfarenhet och ett reflekterande arbetssätt kan dock även dessa sjuksköterskor ha 

utvecklat en avsevärd praktisk klokhet. Denna skall inte sättas i motsats till den akademiska 

kompetensutvecklingen vilken ofta leder fram till denna form av fronetiska insikter genom 

exempelvis etiska diskussioner där den egna kliniska erfarenheten speglas mot 

vårdvetenskapliga eller filosofiska texter. Det som dock kan uppfattas som en svårighet, vilket 

några av respondenterna i föreliggande studie tog upp, är att förmedla och nedteckna denna 

praktiska klokhet om man inte har tillgång till den vårdvetenskapliga terminologin. En av 

respondenterna uttryckte att akademisk kompetensutveckling ingick som en vidareutveckling av 

det egna yrket, en professionsutveckling. Schriner beskriver ovan nämnda kulturkrock som en 

kulturell dissonans mellan klinisk omvårdnad och akademisk roll.
172

 Hon påvisar att denna 

dissonans ställer till bekymmer även för studenterna då deras förväntningar från akademin inte 

alltid överensstämmer med den verklighet de möter i den kliniska verksamheten.  

 

En intressant tanke fördes fram kring ”kallet” vilket så ofta förknippas med sjuksköterskeyrket. 

Här framkom hos respondenten en viss inre tvekan till om en ”riktig” sjuksköterska behöver den 

akademiska kunskapen. I kalltanken ses omvårdnaden som inkorporerad och närmast intuitiv 

och i detta sammanhang kan det vara svårt att intellektualisera och förankra omvårdnad som 

vetenskap. Att se sjuksköterskeyrket som ett kall gäller förmodligen inte för det stora flertalet 

sjuksköterskor verksamma idag men tveksamheten jag beskrivit ovan vittnar ändå om att denna 

tanke inte behöver vara helt främmande. Newton et al. presenterar genom sin forskning kring 

sjuksköterskans motivation till att vårda bl.a. faktorer som ”att ha omsorg om” och ”en önskan 
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att hjälpa”.
173

 Dessa faktorer kan i någon mån sägas vittna om att det finns en föreställning om 

att sjuksköterskan representerar en viss tillägnad inneboende omsorg och kanske även en 

altruism. Denna föreställning kan tänkas förekomma inom delar av sjuksköterskekåren även om 

det inte talas högt om detta i alla läger. Ett annat intressant spår som framkom under 

intervjuerna var hur man före akademins tid såg på sjuksköterskorna som ”läkarassistenter” och 

inte som yrkesverksamma inom en egen profession. Detta kan också tänkas ligga dagens 

sjuksköterskor i fatet i deras professionsutveckling då detta tankesätt utgör ytterligare en mur att 

ta sig över förutom den mellan klinik och akademi.  

Olika sätt att se på kunskap  

I sina beskrivningar av kunskap och kompetens framförde sjuksköterskorna tankar kring sin 

kunskapssyn. Här kunde jag urskilja hård och mjuk kunskap, kunskap med bredd eller djup, 

teoretisk och praktisk kunskap samt medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Alla dessa 

beskrivna former av kunskap hade betydelse för sjuksköterskornas uppfattning av och 

inställning till kompetensutveckling. Inom vården har den medicinska vetenskapen traditionellt 

sett varit accepterad som den kunskap som är ”riktig” kunskap.
174

 Denna har bestått av det som 

kallas för hård kunskap dvs. sådant som är mätbart och vetenskapligt förankrat. Att i detta 

sammanhang infoga mjuka och kvalitativa värden från vårdvetenskapen under samma 

vetenskapliga paraply ses kanske därför inte av alla som en självklarhet. Detta handlar i själva 

verket om att förflytta den kunskap som tidigare hörde hemma under ”icke-riktig” kunskap och 

som inte hade någon vetenskaplig förankring till den kunskapsform som benämns episteme. Att 

detta kommer att ta tid föreföll alla i min studie att vara eniga om även om förhoppningar fanns 

om det motsatta. I en studie kring kompetensutveckling baserat på ett iranskt material förde 

sjuksköterskorna fram att de föredrog ett arbetsplatsförlagt program för kompetensutveckling i 

jämförelse med att studera inom akademin.
175

 Detta motiverades med att de upplevde att en stor 

del av de sjuksköterskorna ute i verksamheten var mycket kliniskt skickliga, speciellt i praktiska 

moment vilket kräver lång träning, trots att dessa sjuksköterskor inte hade någon akademisk 

examen. Här ses en tudelning mellan praktiskt och teoretiskt kunnande vilken kan sägas utgöra 

ett hinder för akademisk kompetensutveckling. I skenet av detta resonemang kan man eventuellt 

förstå de tankar kring kunskaper som förmågor och färdigheter vilket framkom i föreliggande 

studie. Bland de förmågor som uppskattades högst på arbetsplatsen beskrevs snabbhet, 

flexibilitet och teknisk färdighet men även samarbetsförmåga, självständighet och 

beslutsförmåga var högt prioriterade färdigheter. Här ses den praktiska kunskapen som 

överordnad den teoretiska även om respondenterna även förde fram funderingar kring mjuka 

värden exempelvis hur olika sjuksköterskor hanterade mötet med den andre. Det betonades av 

det stora flertalet att även om denna möteskunskap hade uppvärderats så var det långt kvar till 

dess att den kan komma att likställas med handens färdighet. I en studie från Nya Zeeland och 

Australien tas begreppet kompetens upp som kunskap och färdighet, knowledge och skill och 

ställs i förhållande till det som författarna benämner capability.
176

 I detta begrepp, som närmast 

kan översättas med skicklighet, faller sådana förmågor som självförtroende, tålamod, 
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uthållighet, lust att lära, problemlösningsförmåga etc. Capability  kan ställas i relation till de 

förmågor som redovisades tidigare i detta stycke under de näst högst prioriterade färdigheterna i 

föreliggande studie. Gardner et al. avser med capability ett mer avancerat yrkesutövande vilket 

anses utgöra en viktig del i förståelsen av sjuksköterskans komplicerade yrkesroll. Denna 

skicklighet skulle delvis kunna ses som praktisk klokhet, fronesis, i de fall där man ser 

capability som ett tydligt utslag av etiskt tänkande och förmåga till problematisering.
177

 

 

Ett vanligt resonemang som fördes av respondenterna var det som handlade om att läsa på 

bredden eller på djupet. Här presenterade sjuksköterskorna en något annorlunda definition av 

detta begrepp än vad som vanligen görs inom akademin. De såg studier inom framför allt 

medicinsk vetenskap som att läsa på bredden medan den vårdvetenskapliga 

kompetensutvecklingen ansågs ske på djupet. Om detta hade att göra med den mer filosofiska 

inriktningen hos vårdvetenskapen eller att de fick tillgång till forskningsverktyg och därmed 

kunde arbeta med kvalitetsarbete på den egna arbetsplatsen framgick inte av sjuksköterskornas 

utsagor. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att de nådde en högre akademisk nivå 

inom vårdvetenskapen vilken kan förknippas med djupinlärning. De medicinska utbildningar 

som respondenterna refererade till handlade oftast om kurser om fem till tio veckor och trots att 

de oftast inbegrep endast ett sjukdomstillstånd eller en grupp sjukdomar så upplevde 

sjuksköterskorna ändå att dessa kunskaper gav en bredd. Enligt mitt sätt att se på denna 

begreppsförvirring så kan även vårdvetenskap ses som en breddande kunskap då denna är giltig 

för alla sjuksköterskor medan exempelvis en inriktning mot kardiologi framför allt är intressant 

på djupet för de som arbetar med denna typ av patienter. Detta resonemang fanns indirekt med i 

intervjuerna men handlade då mer om att det var intressant att studera tillsammans med 

sjuksköterskor med annan vårdbakgrund än den egna. 

 

I artikeln av Tabari Khomerian et al. framkom funderingar kring det oreflekterade lärande som 

ofta skedde ute på avdelningarna när sjuksköterskorna tog del av varandras erfarenheter.
178

  

Detta sågs i förhållande till att de aktuella sjuksköterskorna inte hade någon akademisk 

utbildning att vila sitt handlande på. I mitt intervjumaterial fann jag tankar som stämde väl 

överens med de som beskrevs i ovan nämnda artikel. Sjuksköterskorna menade i båda fallen att 

denna kunskap inte alltid självklart kunde ses som ”säker kunskap” utan att det kunde finnas en 

viss risk för att patienternas säkerhet riskerades eller att de inte fick en vård som vilade på 

evidensbaserad grund. Denna reflektion känns angelägen och intressant för när kan man lita på 

den egna magkänslan eller andras kunskap och erfarenhet och när skall man bege sig till 

närmsta dator för att söka den allra senaste kunskapen kring någon omvårdnadshandling. På 

denna fråga finns förstås inget tydligt svar. Om man försöker ta hjälp av Schöns 

begreppsbildning så kan jag se en möjlighet till reflektivt handlande i det första exemplet med 

magkänslan då det kan tänkas handla om reflection-in-action.
179

 Här är det den egna samlade 

kunskapen och erfarenheten som ligger till grund och inte någon evidens. Detta behöver inte 

betyda att patienten får en sämre vård men det kan finnas en risk att arbetet snarare blir 

rutininriktat än bygger på medveten reflektion. Detta resonemang kan även appliceras på de 

intervjuade sjuksköterskornas tankar och funderingar. 
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Ansvar som motivation 

Att många sjuksköterskor drevs till akademisk utbildning pga. en önskan att få tillgång till olika 

former av ansvarsområden, inom eller utanför arbetsplatsen, var en annan drivkraft som 

framkom tydligt under intervjuerna. I detta fall hade Högskoleverkets granskning av landets 

vårdutbildningar haft en stor betydelse för det regelverk som hade utformats inom såväl 

landstings- som kommunal verksamhet vad gäller behörighet till olika typer av tjänster eller 

studentorienterade ansvarsuppgifter.
180

 Denna brasklapp från Högskoleverket om hur viktigt det 

är för studenterna att även den kliniska delen av utbildningen håller en god akademisk 

kunskapsnivå satte i viss mån bollen i rullning kring denna fråga inom såväl sluten- som 

öppenvård. Högskolan anmodades ställa krav på verksamheten vad gällde framför allt 

handledarnas akademiska utbildningsnivå för att få behålla sin examinationsrätt. Till följd av 

dessa krav och en önskan om att få behålla utbildningsplatserna tog såväl landsting som 

kommun tag i saken och beslutade om viss ekonomisk ersättning till de sjuksköterskor som 

kunde tänka sig att läsa in kandidat- eller magisterexamen inom vårdvetenskap. På många 

arbetsplatser ser man studenterna som presumtiva kollegor och är därför mån om att få ”göra 

reklam” för den egna verksamheten men många har också insett vidden av de möjligheter ett 

visst studentansvar innebär för hela avdelningens utveckling. Att arbeta som huvudhandledare 

eller handledare för studenter beskrevs i intervjuerna som ett mycket stimulerande arbete. Alla 

sjuksköterskorna var måna om att få fortsätta att ha studentansvar och om det krävdes 

akademiska studier för att uppnå denna behörighet så var respondenterna motiverade att 

genomföra dessa. Det erbjudande från landsting och kommun om viss ekonomisk ersättning 

under studierna hade för vissa av sjuksköterskorna varit helt avgörande för deras studiestart. För 

andra hade ersättningen varit en bonus eller en sporre men inte av utslagsgivande karaktär. 

Denna skiftande ekonomiska motivationsgrad berodde på sjuksköterskornas skilda ekonomiska 

och sociala förutsättningar men även på deras inställning till arbetsgivarens ansvar att 

tillhandahålla förutsättningar för kompetensutveckling av den egna personalen. Då flera av 

sjuksköterskorna angav liten förhoppning om löneutveckling till följd av de akademiska 

studierna så var denna ersättning extra betydelsefull som en yttre motivationsfaktor.
181

 I ljuset 

av detta resonemang kan jag se förväntan-valensteorin i omvänd ordning. Då sjuksköterskorna 

är medvetna om att det känslomässiga utfallet, valensen, kommer att bli negativt i ekonomisk 

mening, de kommer inte att få någon högre lön till följd av studierna, men troligen positivt 

beträffande tillägnandet av kunskap, gör de ett medvetet val att trots allt studera. Deras 

förväntan är då i någon mån negativ men vägs upp av den ekonomiska ersättning de erbjuds 

under studietiden. Deras medvetenhet om att det finns andra värden än de strikt ekonomiska 

som motiverar till studier är uppenbar. Detta överensstämmer väl med det resonemang som 

Vroom för om den felaktiga tilltron till att arbets- eller studiemotivation grundas utifrån strikt 

ekonomiska intressen.
182
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Ett annat viktigt ansvarsområde som framkom i studien var det som hade att göra med 

kvalitetsarbete och forskning. Ett flertal av respondenterna hade redan fått tillgång till denna typ 

av arbetsuppgifter antingen inom den egna verksamheten eller tillfälligt som 

projektanställningar eller motsvarande inom landsting, kommun eller högskola. Detta ansvar 

uppfattades som en sporre till studier och till förändringsarbete på den egna arbetsplatsen. En 

vanlig uppfattning var att den egna forskningen i framtiden skulle hämtas ur den kliniska 

verksamheten så att den också skulle komma patienterna till godo. Detta sades främst bero på att 

det fanns en viss rädsla för att forska för forskningens egen skull. I något fall hade 

arbetsuppgifter som normalt vilar på chefens ansvar förlagts till en av respondenterna då hon 

ansågs ha de rätta kvalifikationerna för uppgiften. Detta uppfattade hon som smickrande men 

insåg samtidigt att det i verksamheten, inbegripet den egna avdelningschefen, inte fanns någon 

annan med motsvarande kompetens. Detta är ett utmärkt exempel på det förhållande mellan 

kompetens och kvalifikation som Ellström beskriver
183

 då han förklarar begreppet 

yrkeskunnande utifrån den aktuella kontexten och därmed möjliggör fem olika definitioner av 

detta begrepp.
184

 Den nämnda sjuksköterskan fick ett särskilt ansvar till följd av de 

kvalifikationer hos skaffat genom sin akademiska utbildning vilka inte traditionellt ingår i 

hennes yrkeskompetens som sjuksköterska. Det intressanta här är att den aktuella 

avdelningschefen inte hade dessa kvalifikationer utan överlät ansvaret till en av sina anställda 

sjuksköterskor. I denna situation saknade chefen den kompetens som arbetet krävde, denna 

kvalifikation, trots att hon hade för sin tjänst som sjuksköterska och avdelningschef formell 

kompetens. Här kommer det i framtiden förmodligen att krävas andra kvalifikationer kopplade 

till chefsbefattningar då arbetet ute på avdelningarna kan tänkas innehålla allt fler av dessa 

arbetsmoment. Om det blir chefer eller andra anställda som förväntas ha denna kompetens, och 

ersättas ekonomiskt för densamma, kan man idag endast sia om. 

Akademisk beredskap i verksamheten 

Det jag genom min studie har kunnat urskilja beträffande den kliniska verksamhetens 

bemötande av studenter och nyutbildade sjuksköterskor bottnar egentligen inte i ovilja utan 

snarare i okunskap. Respondenterna vittnade om uttalanden som gjorts på den egna avdelningen 

i avsikt att förminska studenter eller nyutbildade. Detta har då ofta handlat om att dessa personer 

är duktigare framför datorer än i det praktiska handlaget med patienterna. I detta kan möjligen 

finnas en viss sanning då dessa personer är oerfarna inom verksamheten. Enligt mitt 

förmenande är det dock farligt att sätta likhetstecken mellan oerfaren och okunnig. Om man ser 

till det omvända så har studenter och nyutbildade ett försprång gentemot akademin medan de 

kliniskt erfarna sjuksköterskorna oftast är okunniga om denna del av den egna professionen. 

Denna obalans säger lite om de komplicerade förhållanden som kan uppstå ute i verksamheten 

och där det inte alltid finns en självklar lösning. Här ser jag avdelningschefens inställning till 

akademin som avgörande för hur dessa nya sjuksköterskor tas emot. När jag har lyssnat till 

respondenternas berättelser har jag ställt mig frågande till vilken beredskap för akademin det 

egentligen finns i verksamheten. Hos många av sjuksköterskornas kollegor och chefer tycks 

denna vara oroväckande låg och de hade svårt att se hur de skulle kunna använda sina nyvunna 

kunskaper på den gamla arbetsplatsen. Denna okunnighet, särskilt när den finns hos personer i 
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arbetsledande positioner, försvårar den akademiska implementeringen som ändå får anses viktig 

i såväl ett kunskaps- som samhällsperspektiv. Dagens patienter är oftast förhållandevis upplysta 

individer och förväntar sig inte bara vård utan vård som vilar på vetenskaplig grund såväl 

beträffande medicinska åtgärder som gällande omvårdnadsåtgärder. Efter Högskoleverkets 

granskning med påföljande deklarerat utbildningsbehov uttryckte sjuksköterskorna att den egna 

organisationen hade börjat få upp ögonen för akademins betydelse för den kliniska 

verksamheten. I något fall hade det handlat om en C-uppsats vars innehåll var applicerbart på 

den egna arbetsplatsen och som hade öppnat upp för flera sjuksköterskor att studera och även 

satt igång projekt på den egna enheten. Här kan jag se en koppling till de strukturer som finns i 

vården sedan lång tid tillbaka vilka inte är självklara att förändra över en natt. Jag har kunnat 

läsa mellan raderna i respondenternas berättelser att de väntar på att en ny generation 

sjuksköterskor skall bli chefer och att denna akademiska okunskap med efterföljande oförståelse 

därmed kan komma att ebba ut. Att hela samhället och därmed även vårdsektorn står inför en 

omvandling av hur man kan tänkas se på kunskap vittnar de diskussioner som förs bl.a. i media 

och inom utbildningssektorn om. Vi lever i det man valt att kalla för ett kunskapssamhälle där 

utbildning ses som ett kapital och går under benämningar som just–in–time-learning och det 

livslånga lärandet.
185

 Detta sätt att se på kunskap, vilket beskrevs i denna uppsats inledande del, 

är något helt annat än det som de flesta av dagens chefer har med sig i den egna 

studiebakgrunden. 

Personlig utveckling 

Den personliga utvecklingen beskrevs av sjuksköterskorna både som en viktig drivkraft för 

studier men även som en betydelsefull konsekvens av studierna. Detta ser jag som ett intressant 

fynd i studien vilket befäster respondenternas uttalanden om hur viktig den inre motivationen är 

som studiemotivation.
186

 I detta sammanhang kan nämnas att det inte bara handlade om att den 

inre motivationen var angelägen inför studiestart utan att den framför allt var helt nödvändig för 

att sjuksköterskorna skulle slutföra sina studier. För de sjuksköterskor som hade genomfört 

akademiska studier på kandidatnivå var den personliga utvecklingen en av drivkrafterna till 

fortsatta magisterstudier inom vårdvetenskap. Respondenterna hade positiva upplevelser av den 

egna mognaden under studietiden och önskade fortsätta denna utveckling som de funnit både på 

det personliga och på det professionella planet. Denna mognad beskrevs av sjuksköterskorna på 

olika sätt. Vanligt förekommande uttryck var ”att växa” och ”att göra en resa” vilka båda ger 

uttryck för den process som respondenterna beskrev att de genomgick under studietiden. Denna 

process var svår att förklara och dela med andra än de redan invigda med egna erfarenheter av 

denna form av studier. I detta sammanhang berättades om en upplevelse av en speciell och 

annorlunda form av ensamhet vilken handlade om att inte kunna dela sina tankar kring studierna 

eller dess innehåll vare sig med nära och kära eller med chefer och kollegor. Här kom 

studiekamraterna att få en speciell och viktig roll som diskussionspartner i stort och smått kring 

studierna. 

 

Den mognad man upplevde inom den egna professionen handlade om en ny öppenhet mot ny 

kunskap, mot sociala och kulturella företeelser som avvek från det traditionella men också en 
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större självsäkerhet och eftertänksamhet ofta uttryckt som en ökad reflexiv förmåga. Den egna 

förmågan att ta ett steg tillbaka och att fundera en extra gång kring olika företeelser samt att inte 

döma andra människor så fort var förmågor som man ansåg sig ha vidareutvecklat under sina 

studier. Dessa färdigheter stämmer väl överens med det som Gardner et al. lägger i fenomenet 

capability och ser som en högre praktisk kunskapsnivå att jämföras med ett mer avancerat 

yrkesutövande.
187

 Detta tolkar jag som att denna form av personlig utveckling vilken skulle 

kunna beskrivas som ett nytt förhållningssätt, ett uttryck som även tillämpades av 

respondenterna, definitivt spiller över på den professionella utvecklingen inom det egna yrket. 

Att sjuksköterskorna i ett flertal fall beskrev sina studier som att ”de önskade göra något för sig 

själva” och för sin egen utveckling tolkar jag utifrån respondenternas utsagor som en reaktion på 

den dåliga uppskattning som hittills hade givits från arbetsgivarhåll. Den nytta de kom att ha av 

sina studier i det dagliga arbetet ansågs inte obetydlig men det var de egna och inte 

arbetsgivarens behov som man önskade tillfredsställa i första hand. 

Stödfunktionernas betydelse 

I studien har framkommit tankar kring betydelsen av olika stödfunktioner för att möjliggöra 

akademiska studier. Att studera som vuxen innebär ofta att man har ett etablerat familjeliv, 

arbetsliv och socialt liv vilket ställer särskilda krav på logistik i vardagen. Denna blir extra 

tydlig vid en studiestart då de flesta tvingas göra medvetna val och prioritera vissa delar av livet. 

Sjuksköterskorna beskrev särskilt den nedprioritering av det sociala livet som de tvingats göra 

för att hinna med sina studier. De upplevde denna som en förlust eller saknad och kände sig ofta 

helt asociala, för att använda deras egna ord. Även om vännerna oftast förstod att det handlade 

om en viss tid och att man egentligen hade valt till studier och inte i första hand valt bort 

vännerna så fanns det exempel på när förståelsen inte nådde riktigt ända fram. En av 

respondenterna beskrev sina sociala kontakter som att hon nu hade kvalitetstid och inte 

kvantitetstid tillsammans med sina vänner. Annars var den närmaste familjen sjuksköterskornas 

största stöd under studietiden vilket ofta berodde på att det var här det krävdes extra insatser för 

att få vardagen att gå ihop. Männens inställning till studierna, då alla studiens sjuksköterskor var 

kvinnor, var avgörande och det uttalades att det var viktigt att beslutet om studier var 

gemensamt för att dessa skulle bli lyckosamma då påfrestningarna på familjen tidvis var stor. 

Clodagh Cooleys irländska studie lyfter fram ett resultat som visar att den påverkan som 

studierna utövar på det personliga livsplanet och på arbetslivet hade större betydelse för 

studierna än den studiemotivation som sjuksköterskorna bar med sig.
188

 Jag upplever att detta 

stämmer väl överens med de berättelser jag tagit del av i denna studie.  

 

Det stöd som gavs från arbetsgivarhåll beskrevs i första hand som en ekonomisk förutsättning 

att vara ledig med lön under viss del av studietiden. De flesta avdelningschefer var stödjande 

även om en och annan sjuksköterska hade stött på det motsatt. Det som flertalet däremot 

saknade var en förståelse för vad studierna innebar såväl arbetsmässigt som innehållsmässigt 

och där får jag åter knyta an till den dåliga akademiska beredskapen i verksamheten. Detta 

förhållande var överförbart på kollegorna men där fanns en tydlig positionering i de som själva 

kunde tänka sig akademisk kompetensutveckling och de som tog avstånd från denna form av 
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studier. De flesta av sjuksköterskorna kunde på förhand oftast placera sina kollegor i den ena 

eller den andra gruppen och var därför relativt förberedda på eventuella påhopp eller likande i 

jantelagens tecken. Att se på en arbetsplats och dess personals studieförutsättningar kan göras ur 

såväl ett work-design som ett kontextuellt perspektiv och oavsett vilket så avspeglar detta en 

inställning till och vikten av att det finns kunskap och förståelse för studier på arbetsplatsen 

samt en beredskap för att ta tillvara de nyvunna kunskaper som följer i studiernas spår.
189

 Ur 

detta resonemang blir det arbetsplatsförlagda stödets betydelse synlig som en viktig del för den 

enskilda sjuksköterskan men även på sikt för hela den kliniska verksamheten och dess möjliga 

utveckling. 

Framtida nytta av studierna 

I sjuksköterskornas framtidsvisioner syntes den forskningsinriktade kopplingen tydligast. De 

flesta hyste en stark önskan om att kunna arbeta kvar kliniskt men samtidigt få möjlighet till 

arbete med kvalitetsutveckling och mindre forskningsprojekt på den egna arbetsplatsen. Att 

inrätta särskilda tjänster som inrymde båda dessa delar var ett av de önskemål och förslag som 

sjuksköterskorna presenterade. De nya kunskaperna gav också en möjlighet till löpande 

uppdatering i det dagliga arbetet via sökningar och artikelläsning. En upplevd och förväntad 

nytta av studierna såg man också i studentkontakten där man genom studierna erhöll en bättre 

förmåga att diskutera och hjälpa till med informationssökning eller liknande samt en större 

förståelse för det perspektiv som studenterna representerade. Denna positiva utveckling 

hoppades man skulle förstärkas i takt med att fler skaffade sig ökade akademiska kunskaper 

inom exempelvis vårdvetenskap eller folkhälsovetenskap.  

 

I några av utsagorna presenterades tankar kring det plattformsbygge som de aktuella studierna 

var en del av. Tankar fanns att den egna orken i framtiden kanske inte skulle räcka till för arbete 

inom vården med det höga tempo som råder idag. Därför fanns en önskan om att skapa något 

positivt för den egna reträtten från det direkta vårdarbetet. Här beskrevs idéer om kvalitetsarbete 

och vårdutveckling eller ytterligare studier på doktorandnivå för att sedan arbeta som lärare på 

högskolan eller med forskning på heltid. 

 

Ett annat fynd som jag finner det viktigt att reflektera över är de tankar som sjuksköterskorna 

för fram om begreppsbildning och terminologi. Under sina akademiska studier så har de bit för 

bit erövrat ett nytt språk för att beskriva det egna vårdarbetets görande och oreflekterade 

beslutsgrunder. Detta var en oväntad kunskap som närmast står att jämföra med att sätta ord på 

den tysta kunskapen eller på den samlade erfarenhetsbaserade kunskap som filosoferna valt att 

benämna förtrogenhetskunskap.
190

 Dessa praktiska kunskaper hörande till techne får genom 

detta sätt att språkligt beskriva görandet och reflektera över dess etiska grunder istället en ny 

tillhörighet i den praktiska klokheten, fronesis.
191

 Flera av sjuksköterskorna upplevde genom 

denna nya kunskap en större säkerhet i att presentera olika besked till patienter, anhöriga och 

kollegor då deras förmåga att uttrycka sig hade förbättrats. Att detta fenomen inte är 

allmängiltigt för all tyst kunskap ser jag som självklart men det har varit mycket intressant att 
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höra sjuksköterskornas etiska reflektioner utifrån olika självupplevda vårdsituationer kring vilka 

de före studiestarten aldrig tidigare hade fört denna typ av etiskt reflekterande samtal. 

Slutsatser 

Ett stort intresse för akademisk kompetensutveckling finns hos enstaka sjuksköterskor och bland 

vissa företrädare från arbetsgivarsidan men vården är fortfarande ytterst traditionell och en stor 

okunskap kring akademin finns bland såväl medarbetare som chefer. Detta förhållningssätt 

håller på att luckras upp till viss del men processen kommer förmodligen att ta lång tid. Att lösa 

upp gamla strukturer skapar oro och ibland även rädsla inför det nya och okända. Om denna 

förändring skall bli verklighet krävs en tydlig positiv syn på akademisk kompetensutveckling 

från arbetsgivarhåll och möjligheter till studier bör underlättas i möjligaste mån. Men, och 

kanske viktigast av allt för framtiden, det handlar också om att möta sjuksköterskorna när de 

kommer tillbaka från sina studier. Då behöver deras nyvunna kunskaper användas för 

kvalitetssäkring och utveckling i syfte att driva vården framåt. På detta sätt får sjuksköterskorna 

feed-back på att deras akademiska studier kan göra nytta. Att även belönas ekonomiskt som en 

uppskattning för utfört studiearbete och förändringsarbete är viktigt då detta talar om att det 

sjuksköterskorna gör är viktigt och ”inte bara flum”. Hur skulle det gå i verksamheten utan 

studenterna? Detta är en inte helt oväsentlig fråga med anledning av studiens resultat. Detta 

visar på att den kulturkrock som mötet med studenter och nyutbildade sjuksköterskor har lett till 

är den enskilt största drivkraften till att börja egen akademisk kompetensutveckling. 

I denna studie har jag fått tillgång till en mängd spännande tankar och klokheter från 

verksamma sjuksköterskor inom vitt skilda delar av vården. Deras berättelser har genomsyrats 

av en glädje och nyfikenhet inför dessa nyvunna kunskaper inom karaktärsämnet omvårdnad 

och inför alla de möjligheter som kan tänkas öppna sig om man bara har de rätta redskapen. En 

del av sjuksköterskorna hade genomfört eller hade långt gångna studier medan andra precis 

hade påbörjat ”den akademiska resan”. 

 

Det skulle som en fortsättning på denna studie vara intressant att undersöka hur sjuksköterskor i 

chefspositioner inom vården ser på akademisk kompetensutveckling och om de delar de 

uppfattningar som har kommit fram i denna studie eller om de har ett helt annat perspektiv på 

kunskap, motivation och kompetens. Ett annat tänkbart forskningsprojekt skulle kunna vara att 

se på frågan ur akademins synvinkel och ta studenter och lärare till hjälp för att underlätta 

implementeringen av vårdvetenskap i den kliniska verksamheten. 
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Bilaga1  Informationsbrev 

TILL DELTAGARE I INTERVJUSTUDIEN 

 

Jag heter Catharina Lindberg och jag studerar på Stockholms universitet. I studierna i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot vård, hälsa, omsorg ingår ett examensarbete på 

avancerad nivå (magisteruppsats). Inom ramen för detta genomför jag en intervjustudie. Syftet 

med min studie är att undersöka hur sjuksköterskor ser på sitt behov av akademiska 

kompetensutveckling. 

 

Intervjun, som beräknas ta cirka en timme, kommer att bandas för att sedan kunna skrivas ut 

och tillsammans med övriga intervjutexter ligga till grund för studien. All information som 

delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att framkomna data kommer att 

presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. De 

bandinspelningar som görs i denna studie kommer i sin helhet enbart att vara tillgängliga för 

mig och min handledare. Ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att du när som 

helst har rätt att dra dig ur, även mitt under pågående intervju. 

 

 

Tack för ditt deltagande i studien!  

 

 

Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien så får du gärna 

kontakta mig eller min handledare. 

 

Ansvarig för studien:                                                                    Handledare: 

                                                                                                        

Catharina Lindberg                                                                       Helena Rehn 

0455/385429 (arb.)          Filosofie Doktor, 

0733/544517 (mobil)                                                                    Universitetslektor 

catharina.lindberg@bth.se                                                            helena.rehn@utep.su.se                                   

       

                                                                                                       

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information:   

 

Ort och datum                                     Namn 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Inledande frågor av allmän karaktär  

Man/Kvinna  

Ålder  

År i sjuksköterskeyrket  

Tidigare eftergymnasiala utbildningar  

Aktuell examensnivå  

Pågående studier/nivå 

Intervjufrågor 

 # Vad är målet med dina studier? 

  

 # Vad är det för kunskaper du vill nå genom utbildningen? 

  

 # Vet du varför du vill ta del av just dessa kunskaper? 

  

 # Vilka nya kunskaper ser du som centrala att ta med till ditt arbete? 

  

 # Varför valde du just den utbildning som du gjorde? Fanns det andra alternativ?   

  

 # Vilka kunskaper anser du värdesätts inom ditt yrke? 

  

 # Hur ser du på begreppen kunskap och kompetens inom sjuksköterskeyrket? 

  

 # Vad lägger du i begreppet kompetensutveckling? 

  

 # Hur viktig är kompetensutveckling för dig i ditt yrke? 

  

 # Hur viktig är kompetensutvecklingen för kvaliteten i ditt arbete? 

  

 # Hur ser du på din kompetens innan du påbörjade utbildningen, var det något du 

saknade? I så fall, kan du säga vad? 

  

 # Vad var det som fick dig att kompetensutveckla dig genom att påbörja 

akademiska studier? 

  

 # Om du skulle bedöma vilken som var den enskilt viktigaste faktor till ditt val 

av kompetensutveckling, vilken var det? 

  

 # Vad har styrt inriktningen på din kompetensutveckling? 

  

 # Hur viktig är kompetensutvecklingen för din personliga utveckling? 

  

 # Hur ser din arbetsgivare på ditt behov av kompetensutveckling? 
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 # Vem ansvarar för att din kompetensutveckling genomförs? 

  

 # Har du någon annan form av kompetensutveckling? 

  

 # Hur ser du på akademiska studier som ett led i kompetensutvecklingen som 

sjuksköterska? 

  

 # Har du fått stöd från omgivningen (chef/kollegor/familj/vänner) till att börja 

studera? 

  

 # Hur ser dina framtidsplaner ut? 
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