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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Sjuksköterskors professionella utveckling kan förstås som en del i ett 
livslångt lärande inom ramen för yrkeslivet och visar positiva effekter för 
sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, önskan att bidra till den verksamhet de arbetar 
i och för att minska arbetsrelaterad stress. Professionell utveckling är också förenat 
med positiva effekter för patienternas vård. Inom slutenvårdens vårdavdelningar är 
vårdenhetschefen sjuksköterskans närmaste chef. Vårdenhetschefen har avgörande 
betydelse för sjuksköterskans professionella utveckling genom att vara en förebild 
och skapa en gynnsam miljö för lärande på enheten. Hur vårdenhetschefen uppfattar 
fenomenet professionell utveckling kan påverka vårdenhetschefens agerande och 
interagerande med sjuksköterskorna på vårdavdelningen. 
Syfte: Att beskriva hur vårdenhetschefer inom slutenvården uppfattar innebörden av 
professionell utveckling för sjuksköterskor på vårdavdelning.  
Metod: En intervjustudie med fenomenografisk ansats där 12 vårdenhetschefer 
intervjuades. 
Resultat: Tre kvalitativt skilda uppfattningar av professionell utveckling, med olika 
grad av komplexitet urskiljdes; A) Professionell utveckling är att arbetsgruppen når 
grundläggande kompetens för sin uppgift, B), Professionell utveckling är en 
medvetenhet, acceptans och insikt hos den enskilda sjuksköterskan och C) 
Professionell utveckling är att ta tillvara den enskilda sjuksköterskans 
förutsättningar och kompetens i verksamheten.  
Konklusion: De olika uppfattningarna hänger samman med hur vårdenhetschefen ser 
på sin egen roll i relation till professionell utveckling och vilka aktiviteter för 
professionell utveckling de prioriterar. Vårdenhetschefens uppfattning påverkar 
också dennes ambition och ansvarstagande för sjuksköterskors professionella 
utveckling. Trots vårdenhetschefens befogenheter var det få som framhöll betydelsen 
av sin egen roll för sjuksköterskors professionella utveckling. Detta gör att 
sjuksköterskan står ensam i att hitta utvecklingsvägar för sig själv vilket medför risk 
att sjuksköterskans kompetens inte utvecklas i enlighet med verksamhetens behov 
och att kompetens inte tas tillvara i verksamheten.  
 
Nyckelord: utveckling, professionell kompetens, lärande, fenomenografi, 
vårdenhetschef  
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ABSTRACT 
Introduction: Nurses’ continuing professional development (CPD) can be understood 
as part of life-long learning in working life. CPD shows positive effects on nurses’ 
work satisfaction, on their wish to contribute to their workplace and in reducing 
work-related stress. In addition, CPD has positive effects on patient care. The nurse 
manager is the closest manager of the nurse on inpatient wards and has a crucial 
impact on nurses’ CPD by acting as a role model and creating a learning 
environment on the ward. How nurse managers understand the meaning of nurses’ 
CPD affects how they act and interact with nurses on the ward.  
Purpose: To describe how nurse managers in inpatient care understand the meaning 
of CPD for nurses on hospital wards. 
Method: A phenomenographic interview study was conducted and 12 nurse 
managers were interviewed. 
Results: Three qualitatively different perceptions, of varying complexity, were 
found. A) CPD is when the working group reaches the basic level of knowledge 
necessary to do their work, B) CPD is the nurses’ awareness, acceptance and insight 
and C) CPD means to use the nurses’ prerequisites and competence within the 
organization. 
Conclusion: These perceptions are connected with how the nurse managers view 
their role in CPD and which learning activities for CPD are their main priority. Their 
different perceptions can affect and be affected by the situation on the ward where 
the nurse manager works. Their perception also affects their ambition and 
responsibility when it comes to nurses’ professional development. Despite their job 
description, few nurse managers highlighted their own impact on nurse CPD. This 
may lead to the nurse standing alone when seeking ways to achieve development. 
There is a risk that individual nurses’ competences may not be used within their 
organization.  
 
Keywords: Development, Professional Competence, Learning, Phenomenography, 
Nurse Administrator 
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INLEDNING 
En åldrande befolkning med stora behov av vård och omsorg har skapat ett växande 
behov av sjuksköterskor i Sverige och internationellt. I kombination med hög 
omsättning av sjuksköterskor och stora pensionsavgångar skapar detta konsekvenser 
för patientsäkerhet och arbetstillfredsställelse inom hälso-ochsjukvården (Aiken et 
al., 2002, 2013). Hälso- och sjukvårdens utveckling mot specialiserade verksamheter 
förutsätter sjuksköterskor, med specialiserad erfarenhet och kunskap, som utvecklas 
genom hela sitt yrkesverksamma liv. Den livslånga processen av utveckling mot ett 
högre kunnande kan kallas professionell utveckling. Professionell utveckling ökar 
sjuksköterskors arbetstillfredställelse och önskan att bidra till sin verksamhet (Chien, 
Chou & Hung, 2008; Pool, Poell & ten Cate, 2013). Möjligheten att utvecklas 
professionellt på sin arbetsplats bidrar dessutom till sjuksköterskors intention att 
stanna i den verksamhet där de arbetar (Duffield et al., 2014). Att vårdas av erfarna 
sjuksköterskor med högre utbildningsgrad leder till positiva effekter för patienterna 
(Wood, 1998; Cotterill-Walker, 2012; Tanaka et al., 2016). Det är angeläget att 
ledare och arbetsgivare förstår vad som påverkar sjuksköterskors möjlighet till 
professionell utveckling för att behålla kompetenta sjuksköterskor i hälso- och 
sjukvården.   
 
Ledarskapet, inom slutenvårdens vårdavdelningar innehas ofta av en sjuksköterska 
med titeln vårdenhetschef som ansvarar för ekonomi, personal och vårdkvalitet 
(Fransson Sellgren, 2014). Genom sin möjlighet att skapa en gynnsam lärandemiljö 
för sjuksköterskor har vårdenhetschefen stor betydelse för sjuksköterskors grad av 
arbetstillfredsställelse och professionella utveckling (Wong & Laschinger, 2013; 
Numminen et al., 2016). Hur vi människor uppfattar en situation eller ett fenomen 
påverkar till stor del hur vi agerar (Marton, 1981; Marton & Booth, 1997). Med 
utgångspunkt i detta resonemang kan vårdenhetschefers uppfattning av innebörden 
av professionell utveckling för sjuksköterskor vara betydelsefull för hur 
vårdenhetschefer agerar i sitt ledarskap. 

BAKGRUND 
Livslångt lärande  
Beskrivningen av vad professionell utveckling innebär varierar i litteraturen. Det 
råder osäkerhet om vilka läraktiviteter som bäst bidrar till professionell utveckling 
och vilka vinsterna är (Boud & Hager, 2012; Pool, Poell & ten Cate, 2013; Pool et 
al., 2016). I flera länder finns krav på obligatoriska utbildningsinsatser för 
professionell utveckling som förutsättning för att sjuksköterskor ska få behålla sin 
legitimation och fortsätta utöva sitt yrke (Drey, Gould & Allan, 2009). Motsvarande 
krav finns inte i Sverige. Här ligger ansvaret på den enskilda sjuksköterskan att i 
samråd med sin arbetsgivare ta ansvar för sin professionella utveckling. Svensk 
sjuksköterskeförening har formulerat följande för att beskriva sjuksköterskans ansvar 
för sin professionella utveckling:  

”Legitimerad sjuksköterska har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning. Det 
innebär ett ansvar för att fortlöpande analysera styrkor och svagheter i den egna 
professionella kompetensen och kontinuerligt utveckla och fördjupa sin 
yrkeskompetens utifrån forskning och ett kritiskt refekterande förhållningssätt” Ur: 
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Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). 

I anglosaxisk litteratur används begreppet Continuing Professional Development som 
ett samlingsbegrepp för professionell utveckling genom yrkeslivet. ”The American 
Nursing Association” beskriver professionell utveckling som en livslång process av 
aktivt deltagande i lärandeaktiviteter som understödjer utveckling och bibehållandet 
av sjuksköterskans kompetens, förbättrar den professionella yrkesutövningen och 
stöder uppnåendet av karriärmål (Pool, Poell & ten Cate, 2013). Utvecklingen sker 
inne i personen och aktualiseras av händelser utanför, som situationer i den kliniska 
vardagen eller genom kontakt med ny teori (Boud & Hager, 2012). Litteraturen är 
samstämmig avseende att professionell utveckling för sjuksköterskor behöver 
omfatta både formella och informella läraktiviteter (Estabrooks et al., 2005; Eraut, 
2007). Formell vidareutbildning av akademisk karaktär ger ökad kunskap för 
sjuksköterskor och leder till personlig och professionell mognad vilket kan påverka 
patientens vård positivt (Cotterill-Walker, 2012; Tanaka et al., 2016). Förbättrad 
skicklighet i kommunikation, individbaserad vård och omvårdnad som baseras på 
evidens är andra färdigheter som anses vara sprungna ur professionell utveckling och 
som påverkar patienten positivt (Wood, 1998). En betydelsefull del i den 
professionella utvecklingen är reflektion, vilket är ett exempel på en informell 
läraktivitet (Moon, 1999; Gustafsson & Fagerberg, 2004; Boud & Hager, 2012). 
Professionell utveckling syftar till att sjuksköterskan ska anamma ett kritiskt 
förhållningssätt till den kliniska praktiken och identifiera sina egna lärandebehov för 
ett livslångt lärande (Hughes, 2005). 

Målet för utbildning av blivande hälso- och sjukvårdspersonal är att studenterna 
uppnår kompetens för sin profession och professionell utveckling kan beskrivas som 
upprätthållande och fortsatt utveckling av den professionella kompetensen genom ett 
livslångt lärande. Sjuksköterskeprofessionens huvudområde, omvårdnadsvetenskap, 
innefattar både det patientnära arbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet.  
Kunskaper i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen, bland annat 
beteendevetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsa och pedagogik (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2009), vilket ger förståelse av hälsa och sjukdom och 
patienternas reaktioner i samband med detta. Sjuksköterskans personliga förståelse, 
utifrån egna värderingar och erfarenheter, har betydelse för förmågan att se patienten 
som individ. Att kunna göra val i konkreta situationer, utifrån ovanstående områden, 
är essensiellt i för utvecklandet av professionell kompetens i omvårdnad. Varje 
område är nödvändigt och ingen del kan utesluta någon annan (Carper, 1978). 
Forslund (Forslund & Jacobsen, 2000) har skapat en modell som åskådliggör de delar 
han anser ingår i begreppet professionell kompetens. I modellen visar sig kompetens 
genom beslut och val av handlingar i konkreta situationer, beslutsfattande. Bakom 
individens val ligger den systematiska teorigrunden, som är modeller och teorier som 
gör att individen förstår varför en situation ska lösas på det ena eller andra sättet. 
Uppsättning av metoder är färdigheter individen har tillägnat sig som visar hur något 
ska göras. Det kan vara såväl manuella färdigheter som färdigheter i bemötande eller 
konflikthantering. Centralt i Forslunds modell är personlig profil som är avgörande 
för vilka val som fattas. Den personliga profilen är beroende av individens tolkning 
av vilka kunskaper och färdigheter som efterfrågas i det sammanhang som individen 
verkar i och de värderingar och mål som finns för professionen och för verksamheten 
(verksamhetens mål och yrkesetik). Alla delar i modellen samverkar och vissa delar 
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kan i en konkret beslutssituation framträda mer eller mindre tydligt och vara av större 
eller mindre betydelse. Individens ansvar och förmåga att utvärdera sina val 
(evaluering och reflektion) har betydelse för utvecklingen av den personliga profilen 
och för framtida beslut och val av handlingar. Relationen mellan en individs 
sammansatta kompetenser, en besluts- eller valsituation och den kliniska kontexten 
är centralt i flera teorier som beskriver professionell kompetens (Carper, 1978; 
Forslund & Jacobsen, 2000; Epstein & Hundert, 2002). 
 
Från novis till expert i sjuksköterskans profession 
Patricia Benner har skapat ett underlag som beskriver sjuksköterskans professionella 
utveckling som en transition genom olika faser utifrån ett erfarenhetsbaserat lärande 
(Benner, Rooke & Grundberg, 1993). Underlaget är baserat på Dreyfus & Dreyfus 
modell för förvärvande av färdigheter (Dreyfus, Dreyfus, 1980). Genom att intervjua 
och observera sjuksköterskor sammanfattar Benner sjuksköterskans utveckling i fem 
stadier; från novis, via avancerad nybörjare, kompetent, skicklig till expert. Novisen 
förlitar sig på regler och riktlinjer i sitt yrke och har ännu inte kontextbaserad 
erfarenhet som ger guidning i vad som är relevant att fokusera på i en viss situation. 
Experten, däremot, ser sammanhanget i riktlinjernas innebörd, anpassar dem till 
kontexten och urskiljer snabbt vad som är kärnan i problemet hen ställs inför. Enligt 
Benner samlar sjuksköterskan erfarenhet genom att vara verksam inom sitt yrke och 
ha ett reflekterande förhållningssätt till sina erfarenheter. För att bli expert behöver 
sjuksköterskan kunna införliva teoretisk kunskap och erfarenhet med den egna 
personligheten. Erfarenhet syftar här på den process som uppstår i mötet med 
liknande situationer upprepade gånger. Erfarenheter och teori processeras, nyanseras 
och förfinas vilket skapar en grund för framtida beslutsfattande. Erfarenhet är 
därmed något mer än antal arbetade år och kräver reflektion (Benner, Rooke & 
Grundberg, 1993).  
 
Reflektionens betydelse för professionell utveckling  
Som tidigare nämnts är reflektionen ett viktigt verktyg för att lära från sina 
erfarenheter och antas ha betydelse för den professionella utvecklingen (Boud & 
Hager, 2012). Litteraturen beskriver flera olika teoretiska modeller för reflektion. 
Gemensamt för modellerna är att de startar med att medvetandegöra de emotionella 
reaktioner som är förenade med en situation; följt av analys, värdering och en plan 
för fortsatt handling vilket möjliggör utveckling av en persons handlingsberedskap 
vid nästa tillfälle en liknande situation dyker upp (Tashiro et al., 2013). Reflektion 
kan resultera i en känsla av styrka och handlingskraft och frigörelse från tidigare 
strukturer för handlande och bidra till att en individ anammar ett reflekterande 
förhållningssätt till lärande. Genom att reflektera över sina handlingar kan en person 
få syn på, kritiskt granska, omstrukturera och slutligen införliva sina erfarenheter i 
sin professionella kunskapsbas och göra den till sin egen (Moon, 1999; Schön, 2003). 
Reflektion kan hjälpa sjuksköterskor att utvecklas och mogna professionellt och 
sjuksköterskans erfarenhet påverkar djup och innehåll i reflektionen (Gustafsson & 
Fagerberg, 2004). 
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Lärande och utveckling i hälso och- sjukvårdens kontext 

Källor till kunskap och utveckling för sjuksköterskan 
I en studie av Estabrooks et al. beskrivs de källor till kunskap sjuksköterskor 
använder i sitt dagliga arbete. Den kunskapskälla som användes främst var sociala 
interaktioner, sjuksköterskan frågade sina närmaste kollegor ur samma profession 
om råd. Vid dessa informella kontakter tog sjuksköterskan del av andras erfarenhet 
och kunskap och fick bekräftelse på sin egen kunskap. Kontakter med sjuksköterskor 
från andra specialiteter och andra professioner användes i mindre utsträckning, 
främst pga. att sjuksköterskan ofta hade behov av omedelbar och kontextorienterad 
problemlösning i sitt arbete. Den andra stora kunskapskällan var erfarenhetsbaserad 
kunskap som tillsammans med de sociala interaktionerna utgjorde merparten av 
sjuksköterskornas kunskapsinhämtande. Erfarenhetsbaserad kunskap beskrevs av 
sjuksköterskorna som att se något hända upprepade gånger och dra slutsater av detta. 
Länken mellan erfarenhetsbaserad kunskap och social interaktion var stark, 
erfarenheten bekräftades ofta av en kollega. Ett motsatsförhållande fanns mellan den 
erfarenhetsbaserade kunskapen och dokumenterad kunskap, t. ex. information i 
böcker eller artiklar. Sjuksköterskorna tenderade att bortse från den dokumenterade 
kunskapen om den inte överensstämde med den erfarenhetsbaserade kunskapen. Att 
använda artiklar och böcker som kunskapskälla förekom sällan då det krävdes 
kunskap och tid för att sålla i materialet. Dessutom var den dokumenterade 
kunskapen sällan baserad på den kontext där sjuksköterskans problem fanns. Hur 
benägna sjuksköterskorna var att använda artiklar och böcker som kunskapskälla 
påverkades av kulturella normer på sjuksköterskans arbetsplats (Estabrooks et al., 
2005). Även senare studier visar på en sparsam användning av forskning som 
kunskapskälla hos kliniskt verksamma sjuksköterskor (Forsman et al., 2009; Wallin 
et al., 2012; Bohman, Ericsson & Borglin, 2013; Leach & Tucker, 2018).  
 
Sjuksköterskans professionella utveckling kan alltså ses ur flera synvinklar. 
Individens teoretiska kunskap, erfarenhet och förmåga att, genom reflektion, använda 
sig av teori och erfarenheter för beslutsfattande ser ut att ha betydelse för den 
professionella utvecklingen såväl som sjuksköterskans personliga förståelse för den 
individ som hen möter i sitt yrkesutövande. Med utgångspunkt i Estabrooks studie, 
om sjuksköterskors källor till kunskap, kan vi inte bortse från att professionell 
utveckling även behöver belysas ur ett organisationsperspektiv.  

Lära tillsammans i en lärande miljö 
En lärande organisation kan beskrivas som en organisation som uppvisar 
anpassningsförmåga, lär av sina misstag, undersöker möjliga utvecklingssituationer, 
förbättrar kvalitet och ser sin personal som bidragande till utveckling (Clarke, 2001). 
Lärande organisationer har positiva effekter för patienterna (Pool, Poell & ten Cate, 
2013) och målet med en lärande organisation är att skapa en miljö gynnsam för 
lärande som möjliggör professionell utveckling, anpassning och växt i 
organisationen. Den professionella utvecklingen pågår till stor del i det kliniska 
arbetet till vardags och lärandemiljön på arbetsplatsen har en överväldigande 
betydelse för den enskildes utveckling (Boud & Hager, 2012).  
 
Utifrån dessa insikter kan Lave och Wengers teori, Communities of practice 
(praktikgemenskap), användas för att fortsätta belysa professionell utveckling. 
Teorin har använts inom omvårdnad och flera andra dicipliner och beskriver lärandet 
som sker på arbetsplatsen och arbetsgruppens betydelse för lärande.  
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Praktikgemenskap kan beskrivas som en grupp människor som delar en 
angelägenhet, ett problem eller en passion och som fördjupar sin kunskap och 
skicklighet inom det gemensamma området genom en pågående interaktion. 
Praktikgemenskap kräver en gemensam angelägenhet (där medlemmmarna är 
engagerade), det behövs en gemenskap (där medlemmarna återkommande 
interagerar) och det behövs en repertoar av resurser (t.ex. rutiner, verktyg, språk, 
gemensamma historier) som utvecklas över tid och accepteras av gemenskapen. 
Denna repertoar utvecklas genom att gruppen kartlägger sin kunskap, söker och lär 
av erfarenheter och för diskussioner med varandra (Wenger, 2006). Lärande är, 
enligt Wenger, ett samspel mellan kompetens och erfarenhet. Det finns olika delar i 
praktikgemenskapen som ger förutsättningar för lärande; mening, gemenskap, 
praktik och identitet. I en praktikgemenskapen krävs ett aktivt deltagande i 
gemenskapen vilket gör att att en enskild medlem får erfarenhet, gemenskapen 
påverkas av den enskilde medlemmen och erfarenheter som gemenskapen gör 
nedtecknas, görs till rutin och ingår i den gemensamma reportoaren. Att det finns en 
interaktion mellan erfarenhet och den nedtecknade erfarenheten skapar mening. I 
praktikgemenskapen skapas relationer utan att det nödvändigtvis behöver finnas en 
formell anledning till att ingå i gemenskapen. En person kan vara deltagare i flera 
praktikgemenskaper och det finns inte alltid tydliga gränser för deltagande, vissa 
personer deltar enbart i praktikgemenskapens periferi. Praktik är det gemensamma 
område som deltagarna delar, t.ex. resurser, målsättningar och uppgifter. Olika 
erfarenheter och historia ger olika karaktär i praktiken. Identitet innefattar hur vi 
skapar mening, hur vi definierar gemenskapen och skapar tillhörighet till 
gemenskapen. Lärande förändrar en persons identitet vilket också påverkar hur den 
personen deltar i praktikgemenskapen (Wenger, 2006). Sjuksköterskans 
praktikgemenskap kan bestå av den arbetsgrupp hen tillhör t. ex. undersköterskor, 
läkare, sekreterare, vårdenhetschef och andra yrkeskategorier som delar 
sjuksköterskans praktik. Praktikgemenskapen har en betydelsefull plats i 
sjuksköterskans lärande på arbetsplatsen (Andrew, Tolson & Ferguson, 2008; 
Thrysoe et al., 2012) och har därmed betydelse för sjuksköterskans professionella 
utveckling. 

Organisatoriskt stöd för lärande och utveckling 
Utöver praktikgemenskapens informella stöd påverkas sjuksköterskors professionella 
utveckling också av det organisatoriska stödet på sjuksköterskans arbetsplats 
(Cowden & Cummings, 2012, 2015; Aiken et al., 2013). Flera organisatoriska 
faktorer påverkar till vilken grad sjuksköterskor deltar i professionellt utvecklande 
aktiviteter. Sjuksköterskan kan t. ex. förväntas delta i utbildningsinsatser på sin fritid, 
det kan vara problem med schemaläggning, stor arbetsbörda, bristande stöd från 
närmsta chef och etiska dilemman mellan att stanna hos patienten eller delta i 
utbildning, vilket försvårar för sjuksköterskorna. Stöd för att kunna utvecklas 
professionellt innefattar analys av träningsbehov, personlig utvecklingsplan, 
mentorskap eller coachning, ekonomisk ersättning under utbildning och förekomsten 
av kliniskt utbildningsansvariga i organisationen (Coventry, Maslin-Prothero & 
Smith, 2015). Sjuksköterskorna i en studie av Poell et al. upplevde att med ökad 
utveckling och kunskap kommer mer ansvar och fler uppgifter. Det upplevdes som 
betungande då sjuksköterskorna upplevde tidsbrist i sitt arbete (Pool et al., 2016), 
vilket påverkade motivationen till att delta i läraktiviteter. 
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Varje individ som är anställd i en organisation behöver information, resurser och stöd 
för att kunna utföra sitt arbete.  När individen har de resurser som behövs, besitter 
individen makt. Strukturell empowerment är en term som används för att benämna de 
strukturer anställda i en organisation har tillgång till som är viktiga för att nå makt. I 
strukturell empowerment ingår möjligheten för den anställda att växa och ta ansvar 
inom organisationen och möjligheten att öka sina kunskaper och sin skicklighet 
(Kanter, 1993). Omständigheter som förser sjuksköterskor med strukturell 
empowerment är nödvändiga för arbetstillfedsställese och attraktion av 
sjuksköterskor (Laschinger, Finegan & Wilk, 2009; Duffield et al., 2014; Laschinger 
et al., 2014). Graden av strukturell empowerment är kopplat till sjuksköterskors 
intention att stanna inom sjuksköterskeyrket och inom nuvarande organisation 
(Cowden & Cummings, 2012, 2015; Aiken et al., 2013). Ledarskapet har stor 
betydelse för sjuksköterskors grad av strukturell empowerment och professionella 
utveckling (Wong & Laschinger, 2013; Chan et al., 2013; Numminen et al., 2016).  
 
Ledarskapet i hälso- och sjukvården har under 2000-talet övergått från att ha präglats 
av hierarki och kontroll till ett ledarskap som bygger på decentralisering.  
Decentraliseringen framhåller medarbetarnas delaktighet i beslut, ledarens relation 
till sina medarbetare och att värdesätta medarbetarnas personliga kompetens.  Det 
ställer krav på ledaren som kan upplevas svåra att hantera (Kath et al., 2013; Moore, 
Sublett & Leahy, 2016). Det formella ledarskapet på en vårdavdelning innehas oftast 
av en sjuksköterska med titeln vårdenhetschef, chefsjuksköterska, avdelningschef 
eller enhetschef. Vårdenhetschefens ansvar är att leda ett kvalitativt 
omvårdnadsarbete och använda materiella och personella resurser på ändamålsenligt 
sätt (Fransson Sellgren, 2014). Den interna uppdragsbeskrivningen för 
vårdenhetschefer inom regionen beskriver befogenheter att leda, organisera och 
utveckla verksamheten för att uppnå god och säker vård, ansvar för att lagar och 
avtal följs och att ekonomiska resurser används optimalt. Vidare ska 
vårdenhetschefen anpassa och utveckla enheten i relation till klinikens mål, ge stöd 
och stimulera medarbetarna till verksamhetsutveckling. I uppdragsbeskrivningen 
ingår också att skapa förutsättningar för kompetens- och yrkesutveckling och att 
stödja medarbetarnas vilja till utveckling. Vårdenhetschefer kan påverka 
sjuksköterskors professionella beteende genom sin roll som förebild (Tanaka et al., 
2016; Lunden et al., 2017) och genom sin kunskap om medarbetarna, organisationen 
och omvårdnad som ämnesområde (Lunden et al., 2017).  
 
Sammantaget kan sägas att professionell utveckling är ett mångfacetterat fenomen 
som kan, och behöver, förstås ur flera perspektiv. Individuella förutsättningar som 
teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet, förmåga till reflektion och förståelse av andra 
individer har betydelse. Praktikgemenskapen påverkar och påverkas av den enskildas 
lärande och de strukturella förutsättningarna i en organisationen kan möjliggöra eller 
förhindra den professionella utvecklingen genom tillgång till makt. Professionell 
utveckling kan även även belysas ur ett fenomenografiskt perspektiv, vilket är 
ansatsen för föreliggande studie. Enligt fenomenografins grundantagande kommer 
individens uppfattning av ett fenomen eller en situation att påverka hur en individ 
agerar (Marton & Booth, 1997). Detta gör att uppfattning och syn på professionell 
utveckling i sig har betydelse för den professionella utvecklingen. Ett fåtal studier 
belyser sjuksköterskors syn på professionell utveckling (Pool, Poell & ten Cate, 
2013; Pool et al., 2015) och hur sjuksköterskor väljer aktiviteter för professionell 
utveckling (Pool et al., 2016). Hur fenomenet professionell utveckling uppfattas av 
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vårdenhetschefer är beforskat i liten grad. Enstaka studier fokuserar på 
vårdenhetschefens roll för professionell utveckling (Tanaka et al., 2016; Lunden et 
al., 2017) och hur vårdenhetschefen ser på äldre sjuksköterskors utveckling (Pool, 
Poell & ten Cate, 2013). Hur vårdenhetschefen uppfattar innebörden av professionell 
utveckling påverkar hur vårdenhetschefen agerar i sitt ledarskap och påverkar i sin 
tur sjuksköterskors professionella utveckling. Det gör att vårdenhetschefernas 
uppfattningar är värdefullt att studera. 

SYFTE 
Att beskriva hur vårdenhetschefer inom slutenvården uppfattar innebörden av 
professionell utveckling för sjuksköterskor på vårdavdelning. 

METOD 
Fenomenografisk ansats 
Fenomenografin har sitt ursprung i pedagogisk forskning och kan med fördel också 
användas inom hälso- och sjukvården (Sjöström & Dahlgren, 2002). Ansatsen 
används för att empiriskt undersöka hur personers uppfattningar av ett fenomen 
varierar och hur dessa variationer relaterar till varandra. I en grupp individer finns 
alltid ett begränsat antal sätt att uppfatta ett fenomen (Marton & Booth, 1997) och 
dessa uppfattningar är den fenomenografiska studiens resultat, det så kallade 
utfallsrummet. Fenomenografin är icke-dualistisk, vilket innebär att man inte anser 
att det finns en objektiv, sann bild av ett fenomen. Hur ett fenomen uppfattas beror 
istället på relationen mellan ett fenomen och upplevelsen av fenomenet (Stenfors-
Hayes, Hult & Dahlgren, 2013).  Det finns flera skäl till att den fenomenografiska 
ansatsen användes för att besvara syftet i den här studien. Först; sättet att uppfatta 
händelser och fenomen i omvärlden är vanligen inte medvetet och tas ofta för givet 
av den som erfar fenomenet (Stenfors-Hayes, Hult & Dahlgren, 2013). Det gör att 
forskaren kan visa på en mer mångfacetterad bild av ett fenomen än vad som är 
uppenbart vid första anblicken. Det kan bidra till respekt och en grundläggande 
förståelse för andra individers sätt att resonera om ett fenomen. För det andra; en av 
grundtankarna inom fenomenografin är att sättet att agera till stor del har sitt 
ursprung i hur vi uppfattar ett fenomen (Marton & Booth, 1997). En 
fenomenografisk studie kan därmed skapa förståelse för att olika individer hanterar 
situationer på skillda sätt utifrån den uppfattning som dominerar hos individen. För 
det tredje; inom fenomenografin beskrivs lärande som transition från ett enklare till 
ett mer komplext sätt att förstå ett fenomen (Stenfors-Hayes, Hult & Dahlgren, 
2013). För att någon ska utveckla en mer komplex förståelse av ett fenomen krävs att 
personen ställs inför ett problem där den egna förståelsen inte räcker till och därefter 
reflekterar kring detta (Marton & Booth, 1997). Resultaten från studien skulle kunna 
användas i pedagogiskt syfte vid planering av ledarskapsutbildning och som underlag 
för reflektion.    

I en studie med fenomenografisk ansats kan forskaren fokusera på olika aspekter av 
ett fenomen. Fokus kan vara på hur intervjupersonerna uppfattar fenomenet (”vad-
aspekten”), forskaren kan också fokusera på hur intervjupersonerna uppfattar akten i 
fenomenet (”hur-aspekten”). Akten innefattar både vilka aktiviteter som uppfattas 
leda till fenomenet och uppfattningen om syftet med aktiviteten (Marton & Booth, 
1997). Inom fenomenografin används oftast individuella intervjuer som metod för 
insamlande av data. Liksom vid andra kvalitativa ansatser är det av stor vikt att 
beskrivningen av metoden är detaljerad och teoriskt bakomliggande resonemang 
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redovisas noga för att kvaliteten på den den utförda studien ska kunna bedömas 
(Tracy, 2010). För denna studie kommer tillvägagångssättet att redovisas så nogrannt 
som möjligt vad gäller trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet och giltighet.  

Urval  
Urvalet motsvaras av vårdenhetschefer i Region Östergötland, verksamma i 
vårdavdelnings-verksamhet inom slutenvården. Urvalskriterierna var att 
vårdenhetschefen skulle ha varit yrkesverksam i sin nuvarande roll under minst ett år.  
Detta för att intervjupersonerna ska ha erfarenhet i sin roll och ha ställts inför frågor 
som rör professionell utveckling hos de sjuksköterskor de ansvarar för. Samtliga 
vårdenhetschefer (72 st) för slutenvården i Region Östergötland (Lasarettet i Motala, 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping) kontaktades 
via e-mail, informerades om studiens syfte och tillfrågades om deltagande i 
intervjustudien. Då författaren själv arbetar i Region Östergötland fanns möjlighet att 
ta del av samtliga anställdas e-mail-adresser och själv göra utskicket.  

Sjutton personer som motsvarade urvalskriterierna visade intresse för att delta i 
studien. Utifrån målet att skapa variation hos intervjupersonerna, vad gäller ålder, 
kön, inriktning på arbetsplats och geografiskt läge, kontaktades elva av dessa 
personer igen och fick ta del av ett informationsbrev med samtyckesmedgivande 
(bilaga 1). Ytterligare en person kontaktades av författaren i syfte att öka variationen 
i urvalet. Den personen tog del av den skriftliga informationen och tackade ja till 
studien. Deltagarnas ålder varierade mellan och 31-59 år (medianvärde 45,5). Tio 
personer var kvinnor, två var män och inriktningen på arbetsplatsen där de arbetade 
som vårdenhetschef var medicinsk-, kirurgisk-, barn- eller psykiatrisk sjukvård. 
Merparten av vårdenhetscheferna (åtta personer) hade sin arbetsplats i Linköping och 
fyra personer på de övriga sjukhusen i regionen. Den tid som vårdenhetschefen hade 
haft sitt chefsuppdrag varierade mellan 1- 20 år (medianvärde 5,5). Elva av tolv 
vårdenhetschefer var sjuksköterskor och av dessa hade sju personer kandidat- eller 
magisterexamen. Samtliga vårdenhetschefer hade genomgått någon typ av 
ledarskapsutbildning, mest frekvent ledarskapsutbildningar som anordnats av Region 
Östergötland. Två av vårdenhetscheferna hade akademisk utbildning i ledarskap och 
ytterligare två hade en icke-akademisk ledarskapsutbildning från annan verksamhet. 
Samtliga vårdenhetschefer hade ansvar för fler yrkeskategorier än sjuksköterskor 
(vanligen undersköterskor och vårdadministratörer) och åtta personer var även 
ansvariga för medarbetare på en annan enhet utöver vårdavdelningen (t.ex. 
mottagningsverksamhet). Det antal personer som vårdenhetschefen ansvarade för 
varierade mellan 35-130 personer (medianvärde 49) och av dessa var 27-60 % 
sjuksköterskor. 

Datainsamling 
En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) utvecklades med stöd av Kvale & 
Brinkman och Bowden (Bowden, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). Öppningsfrågan 
vid en intervju med fenomenografisk ansats är densamma i alla intervjuer för att 
skapa samma förutsättningar. Öppningsfrågan i den här intervjuguiden löd: ”Kan du 
beskriva och gärna ge exempel på vad professionell utveckling för sjuksköterskor 
innebär för dig?”. Därefter följde frågor som uppmanade till att ge exempel från 
vardagen för att kunna utröna hur personen uppfattade sjuksköterskors professionella 
utveckling. Följdfrågor och proberande frågor användes av intervjuaren för att 
förtydliga svaren vilket beskrivs i Kvale & Brinkmann (2014). Samtliga intervjuer 
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utfördes av författaren, som själv är sjuksköterska och verksam inom slutenvården. 
För att undvika att intervjuvaren påverkade intervjupersonerna utifrån sin 
förförståelse användes Ashworth & Lucas råd inför intervjuer (Lucas & Ashworth, 
2000).  

Provintervjuer genomfördes med två personer för att kunna justera frågor, prova den 
tekniska utrustningen och träna på intervjutekniken. Detta rekommenderas i 
litteraturen (Bowden, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014).  Provintervjuerna ingick 
inte i studien och intervjuguiden justerades något efter provintervjuerna för att göra 
frågorna tydligare. Tid och plats för intervjun bestämdes i samråd med personen som 
intervjudes och vikten av enskildhet beaktades. Samtliga intervjuer hölls i 
vårdenhetschefens arbetsrum och intervjuaren var klädd i privata kläder vid 
intervjutillfället. Kompletterande uppgifter om ålder, profession, akademisk 
utbildning, antal år i roll som vårdenhetschef samt det antal personer som 
vårdenhetschefen ansvarade för samlades in vid intervjutillfället. Intervjuernas längd 
varierade mellan 28-56 minuter (median 43,5). Datainsamlingen avslutades efter tolv 
intervjuer då materialet bedömdes som rikt och varierande. Intervjuerna spelades in 
och skrevs ut ordagrant av administrativ personal. Författaren lyssnade på 
intervjuerna parallellt med att läsa det utskrivna materialet för att säkerställa att inga 
misstag begåtts vid transkriberingen. Ett fåtal skriftliga justeringar gjordes.  

Etikprövning 
Studien har erhållit ett rådgivande yttrande från etikprövningsnämnden 
(diarienummer: 2018/279-31) och följer dessa råd samt de riktlinjer som 
Helsingforsdeklarationen föreskriver (World Medical Association, 2013). 
Universitetets riktlinjer gällande personuppgiftsbehandling vid examinerande 
moment och examensarbete har följts. Ett skriftligt samtycke till att delta i studien 
inhämtades (bilaga 1). Deltagarna fick muntlig och skriftlig information där det 
tydligt framgick att deltagandet var frivilligt, att det fanns möjligheten att avbryta 
deltagande om så önskas, hur data förvarades och användes och att konfidentialitet 
utlovas. Ljudfilerna kodades omedelbart efter intervjuerna och förstördes efter 
transkriberingen. Den administratör som bidrog med transkribering hade inte tillgång 
till personuppgifterna. Det utskrivna materialet är möjligt att koppla till 
personuppgifter (ålder, kön, profession, akademisk utbildning, antal år i roll som 
vårdenhetschef samt antal personer som vårdenhetschefen har ansvar för) endast med 
hjälp av kodnyckel som förvaras i låst utrymme. 

Analys 
Ett dataprogram (NVivo12) användes för att strukturera det transkriberade 
materialet. Analysen påbörjades när alla intervjuerna var genomförda och utfördes 
enligt Dahlgren & Fallsbergs sju steg (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Som första steg 
lästes materialet och lyssnades igenom upprepade gånger (familiarisering), specifika 
utsagor om fenomenet (sjuksköterskors professionella utveckling) identifierades och 
separerades från det transkriberade materialet som andra steg (kondensering). 
Därefter jämfördes utsagorna för att hitta likheter och skillnader (tredje steget, 
komparisation) och liknande utsagor grupperades (gruppering) i olika uppfattningar 
(fjärde steget). Likheter och skillnader mellan uppfattningarna söktes och jämförelse 
med det transkriberade materialet gjordes återigen för att skapa preliminära 
beskrivningskategorier. I det femte steget (artikulering) skapades 
beskrivningskategorier som var kvalitativt skilda från varandra och graden av 
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variation som kunde accepteras inom varje kategori övervägdes. 
Beskrivningskategorierna visar olika sätt att uppfatta ett fenomen inom gruppen av 
intervjupersoner och är skilda från individen. Arbetet med att namnge 
beskrivningskategorierna (betecknande) vidtog som sjätte steg innan det sjunde, 
(kontrastering) där beskrivningskategorierna jämfördes för att säkerställa att de var 
av olika karaktär och verkligen beskrev kvalitativt olika sätt att uppfatta fenomenet. 
Beskrivningskategorierna, som utgör den fenomenografiska studiens huvudsakliga 
resultat, sammanställdes därefter i det så kallade utfallsrummet för att tydliggöra 
deras inbördes relation, enligt Bowden (2005).  
 

RESULTAT 
Fynden presenteras nedan utifrån de tre kvalitativt skilda uppfattningar av varierande 
komplexitetsgrad (figur 1). Uppfattningarna spänner från den enklaste uppfattningen 
A) Professionell utveckling är att arbetsgruppen når grundläggande kompetens för 
sin uppgift, med fokus på arbetsgruppen som helhet, uppfattning B) Professionell 
utveckling är en medvetenhet, acceptans och insikt hos den enskilda sjuksköterskan, 
där vårdenhetscheferna har ett individperspektiv på professionell utveckling, till den 
mest komplexa uppfattningen C) Professionell utveckling är att ta tillvara den 
enskilda sjuksköterskans förutsättningar och kompetens i verksamheten. Till de tre 
uppfattningarna hör sammanlagt sju underkategorier. Vårdenhetscheferna beskriver 
professionell utveckling både utifrån fenomenografins ”hur-aspekter” (vilka 
aktiviteter som uppfattas leda fram till professionell utveckling och syftet med dessa) 
och ”vad-aspekter” (vad professionell utveckling uppfattas innehålla). Dessa aspekter 
beskriver vårdenhetscheferna som tätt sammanvävda. Vårdenhetscheferna beskriver 
också sin egen roll och ansvar i förhållande till professionell utveckling hos 
sjuksköterskorna. 
 

 
 
 
 

A) Professionell utveckling är att arbetsgruppen når grundläggande kompetens för sin uppgift
(Balans i arbetsgruppen, Lära av varandra genom att skapa en miljö gynnsam för lärande)

B) Professionell utveckling är en medvetenhet, acceptans och insikt hos den enskilda 
sjuksköterskan

(Medvetenhet och acceptans av förändrad roll, Balans mellan praktisk erfarenhet och 
teoretisk kunskap)

C) Professionell utveckling är att ta tillvara den enskilda 
sjuksköterskans förutsättningar och kompetens i verksamheten
(Matcha behov och förutsättningar, Nyckelperson i verksamheten, 

Omvårdnadskompetens nära patienten)

Figur 1. Utfallsrummet med vårdenhetschefernas olika uppfattningar
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A) Professionell utveckling är att arbetsgruppen når grundläggande 
kompetens för sin uppgift  
Beskrivningskategorin representerar en uppfattning att professionell utveckling 
innebär att en god vårdkvalitet för patienterna kan upprätthållas med hjälp av en 
arbetsgrupp som sammantaget har tillräcklig kompetens för sin uppgift. Samtliga 
vårdenhetschefer har både sjuksköterskor och undersköterskor i sin arbetsgrupp och 
beskriver att de ser professionell utveckling som en utveckling för hela 
arbetsgruppen. Det gör att balans i arbetsgruppens sammantagna kompetens är 
viktigt. Att arbetsgruppen lär av varandra och har ett klimat som uppmuntrar till 
lärande är nödvändigt för arbetsgruppens utveckling. Vårdenhetscheferna beskriver 
olika sätt att identifiera behov av kunskap eller bristande följsamhet till rutiner hos 
arbetsgruppen. Att reagera på dessa brister och behov samt åtgärda dem på olika sätt 
leder till professionell utveckling för arbetsgruppen.  

Balans i arbetsgruppen 
Det framkommer att det är viktigt för vårdenhetschefen att känna sin arbetsgrupp för 
att veta vilka uppgifter man kan klara av på enheten. Genom att vara närvarande i 
arbetsgruppen, utgå från avvikelse-rapporteringar eller klagomål från patienter eller 
anhöriga kan vårdenhetschefen, tillsammans med någon sjuksköterska med ledande 
roll, hitta behov av kunskap eller brister i följsamhet till rutiner i arbetsgruppen. Om 
kunskapsluckor identifieras anordnas utbildningar av teoretisk eller praktisk karaktär 
för hela arbetsgruppen. Vårdenhetscheferna upplever utmaningar i att anpassa nivån 
på utbildningarna när olika yrkeskategorier ska delta i samma utbildning. Ansvaret 
att vara närvarande och vara den som ser behov och förutsättningar i arbetsgruppen 
är svårt att axla för vårdenhetschefen till följd av rekryteringsarbete, administrativa 
uppgifter och regionsövergripande förändringar som tar mycket av deras tid.  
 
Vårdenhetscheferna uppger att det behöver finnas en balans mellan personer med 
olika nivåer av erfarenhet, utveckling och intresseområden i arbetsgruppen för att 
kunna upprätthålla en god vårdkvalitet. Arbetsgruppens samlade erfarenhet och 
kompetens avgör hur man som grupp tar sig an uppgifter och utmaningar i 
verksamheten. En stor del av enheternas arbete för att upprätthålla god vårdkvalitet 
är att arbeta med ansvarsområden. Det innebär att en eller flera personer i 
arbetsgruppen ansvarar för upprätthållande av evidensbaserade rutiner inom ett 
avgränsat område (t ex. en diagnos eller ett arbetsmoment). I ansvarsområdet ingår 
att hålla arbetsgruppen uppdaterad om nyheter inom området, utbilda nyanställda och 
se till att man så långt det är möjligt arbetar efter evidensbaserade rutiner. 
Vårenhetscheferna beskriver att de inte kan belasta oerfarna sjuksköterskor med den 
typen av uppgifter vid sidan av arbetet med patienterna. I en arbetsgrupp med stor 
andel oerfarna sjuksköterskor blir konsekvensen att arbetet med ansvarsområden 
nedprioriteras och rutiner och nya rön kan förbli okända för arbetsgruppen. 
Vårdenhetscheferna uppger att de försöker skydda sin arbetsgrupp mot hög 
arbetsbelastning genom att prioritera mellan och sålla bland uppgifter och 
utbildningar som potentiellt skulle kunna leda till professionell utveckling för 
arbetsgruppen.  
 
- … och ibland så får man prioritera. Vad mäktar den här gruppen med i år? Vad 
ska vi lägga fokus på? Som grupp är det ju väldigt olika, alltså jag har ju den 
sjuksköterska som jobbat längst, för nu är det ju några som ska sluta här, som jobbat 
4 år som längst och det är det ganska platt grupp, vad kan man driva med dem? Då 
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får man prioritera. Det här kan vi inte göra nu, det får vänta. Det är inget bra, men... 
(V9) 
 
På grund av den stora omsättningen av sjuksköterskor på flera vårdavdelningar, hålls 
kurser i praktiska moment oftare än tidigare för att upprätthålla grundläggande 
kompetens i arbetsgruppen. Stora resurser används till att upprätthålla en acceptabel 
nivå på arbetsgruppens kunskap. En av vårdenhetschefer uppfattar att på hennes 
enhet kommer sjuksköterskegruppen inte längre i den professionella utvecklingen än 
att bli trygg sin roll som sjuksköterska eftersom den sammantagna erfarenheten i 
arbetsgruppen är låg och omsättningen av sjuksköterskor hög. 
 
- Jag tänkte nog att det (professionell utveckling) rörde sig mer om utbildningar, 
kanske de här stora stegen hade jag nog funderat på men så tänker jag att det är ju 
faktiskt inte där, där vi är, våran grupp, idag utan det är ju egentligen det här... och 
det är att vi på något vis aldrig kommer ur det där att vara ny. (V6) 
 

Lära av varandra genom att skapa en miljö gynnsam för lärande 
Vårdenhetscheferna beskriver att genom att lära tillsammans med andra i 
omvårdnadsarbetet på enheten och i interna utbildningssatsningar sker en kunskaps-
fördjupning vilket kan leda till professionell utveckling. Ronder tillsammans med 
andra yrkeskategorier, där även patienten är närvarande, kan vara en väg till att 
fördjupa sin kunskap. Att diskutera omvårdnaden av patienterna på enheten, 
tillsammans med en grupp kollegor, är en annan väg att gå. Erfarna sjuksköterskor 
kan skapa ett lärande tillsammans med mindre erfarna för att öka den samlade 
utvecklingsnivån i arbetsgruppen. Förutsättningen för att kunna lära av varandra är 
att arbetsgruppen upplever en miljö som tillåter lärande och att skapa en miljö 
gynnsam för lärande på enheten uppfattas underlätta utvecklingen för gruppen. Ett 
exempel på det är att en oerfaren sjuksköterska tillåts vara ny och inte belastas med 
för mycket ansvar.  
 
- … här handlar nog professionell utveckling väldigt mycket av att lära av varandra 
och lära av kompetensen som finns i gruppen, (tystnad) och här behöver man nästan 
ha läst typ PBL eller så för att jobba, (…) Så vissa grejer dyker ju bara upp liksom 
var tredje månad men du förväntas ändå kunna det och då är det ju viktigt att man 
har sina kollegor som man kan lära av och att man tar vara på de tillfällen som ges. 
(V11) 
 
Några vårdenhetschefer beskriver att de kämpar med att skapa en miljö som är 
gynnsam för lärande genom att prioritera utvecklande aktiviteter och försöka lösa 
arbetssituationen så att sjuksköterskorna kan lämna sitt arbete på avdelningen för 
föreläsningar eller utbildningstillfällen. Vårdenhetschefen ställer också krav på att 
sjuksköterskorna återrapporterar vad de lärt sig under en föreläsning, konferens eller 
utifrån sitt ansvarsområde, vilket gör att arbetsgruppen drar nytta av en enskild 
sjuksköterskas kunskapsinhämtning. Att erfarna sjuksköterskor med hög 
professionell utvecklingsnivå finns kvar i verksamheten, som förebilder, stimulerar 
till utveckling för arbetsgruppen.  
 
-Man kan se, som nyutbildad sjuksköterska, den här vägen kan jag också ta om 
några år, om man ser en person med erfarenhet på vårdavdelningen. (V7) 
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B) Professionell utveckling är en medvetenhet, acceptans och insikt hos den 
enskilda sjuksköterskan  
Kärnan i beskrivningskategorin är att professionell utveckling den enskilda 
sjuksköterskan blir medveten om sin utveckling och sina utvecklingsmöjligheter. 
Medvetenheten i sig kan också leda till vidare utveckling. Professionell utveckling 
innebär också rollförändring och en acceptans för denna rollförändring hos 
individen. För en oerfaren sjuksköterska kan professionell utveckling vara att bli 
trygg i sin sjuksköterskeroll och utvecklas mot självständighet i beslut. Professionell 
utveckling kan också vara att acceptera en senior roll där sjuksköterskan leder andra. 
En förutsättning för professionell utveckling är att sjuksköterskan har insikt i att både 
praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap behövs för att utveckling ska ske. 
Sjuksköterskans initiativ och vilja är grundläggande för den professionella 
utvecklingen. Teoretisk utbildning, reflektion och diskussioner mellan 
vårdenhetschef och sjuksköterska och i arbetsgruppen kan skapa medvetenhet om 
vad professionell utveckling är, vilket ansvar som kommer med rollförändring och 
vilka utvecklingsvägar som finns i verksamheten. Några vårdenhetschefer ser som 
sin uppgift att hjälpa sjuksköterskorna att inse betydelsen av balans mellan teori och 
praktik för den professionella utvecklingen. 

Medvetenhet och acceptans av förändrad roll 
Professionell utveckling är att sjuksköterskan blir medveten om sin utveckling och 
vilka utvecklingsvägar som finns att gå. Vårdenhetscheferna beskriver en 
sjuksköterska som är medveten om sin utveckling som en sjuksköterska som tar sig 
framåt i sin professionella utveckling. Sjuksköterskans professionella utveckling 
beskrivs som en förändring i sjuksköterskans roll. Grunden för fortsatt professionell 
utveckling är att bli trygg och självständig i rollen som sjuksköterska i patientarbetet 
genom att utvecklas både som person och professionell. Här är samarbete, 
kommunikation, prioritering av arbetsuppgifter och den arbetsledande funktionen 
viktigt. Några vårdenhetschefer ser sin roll som att hjälpa den oerfarna 
sjuksköterskan att ta kommandot över sin arbetsdag.  
 
”-… att arbetsleda ett vårdlag, som är en jättestor utmaning om du är ny, och det 
tycker jag också den professionella utvecklingen handlar om. Hur prioriterar jag, 
hur lägger jag upp min dag, äh…, hur kommunicerar jag med mina kollegor, hur får 
jag patienterna att följa det som jag önskar och hur arbetsleder jag mitt team så att 
vi är effektiva och professionella, liksom?” (V11) 
 
Beskrivningskategorin visar att det kan finnas både stolthet, glädje och motstånd i att 
bli medveten om att den egna rollen på enheten successivt förändras med 
utvecklingen. 
 
”- Och det är också en jättestor grej att upptäcka när man har jobbat 2 – 3 år att nu 
lutar sig andra mot mig som jag lutade mig… en del glider in det här och tycker att 
det går jättebra och för andra blir det bara nänänänänä…, jag kan inte ta den 
rollen. Jag är alldeles för liten för det. Att upptäcka att man är erfaren. Och så 
känner man inte det.” (V6)  
 
Uppfattningen är att det krävs en personlig mognad och trygghet för att kunna 
acceptera en roll som en sjuksköterska som leder och är en förebild för andra. En 
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sjuksköterska som nått långt i sin professionella utveckling beskrivs samstämmigt 
som en person som har goda teoretiska och praktiska kunskaper, som leder andra, är 
en förebild, har goda pedagogiska egenskaper och en ödmjukhet i att själv kunna lära 
av andra. Sjuksköterskan ses som en förebild och kan hjälpa de mer oerfarna 
sjuksköterskorna i sin utveckling. Sjuksköterskan med hög nivå av professionell 
utveckling antar en viktig roll för hela arbetsgruppens utveckling genom sin roll som 
förebild och mentor. 
 
 
”- Man kan ju ha olika, som vissa av de sektionsledarna som jag har t ex, äää, de 
med erfarenhet kan ju också vara förebilder, ledare för andra, det är ju en form av 
att utveckla, att de också utvecklas och hjälper till att utveckla andra. Det skulle jag 
också, absolut, koppla till professionell utveckling.”(V10) 
 
Några vårdenhetschefer ser det som sitt ansvar att hjälpa sjuksköterskorna att öka 
medvetenheten om sin roll i verksamheten och hur den förändras med tiden. Detta 
sker genom diskussioner och reflektion.  
 
”- Jag hör många i frustration säga att: det är inget som funkar nuförtiden. Det är ju 
ingen som vet och ingen som kan längre. Och det man inte har förstått är att man 
själv har gått i utvecklingen från att vara den nya som inte kan och förstår någonting 
till att komma i en helt annan (roll). Och man förstår inte. Man har inte sett det 
hända. Och i vi har inte varit tydliga med att det är den vägen vi vill att folk ska gå. 
Så där får jag prata mycket med många. Det är det här som händer med dig. Det är 
därför du känner de här känslorna och det du behöver göra är att vända det till att 
ja, ja just det, det är jag nu som ska. Tänk tillbaka, vem var det då när du började 
som var den som hjälpte dig rätt.” (V5) 
 
Teoretisk utbildning kan också leda till att sjuksköterskorna får nya insikter, vilket 
vårdenhetschefen kan se hos de sjuksköterskor som kommer tillbaka till 
verksamheten efter att ha läst en specialistutbildning. Uppfattningen att en viktig 
komponent i den professionella utvecklingen är sjuksköterskornas vilja till 
utveckling framkommer tydligt. En sjuksköterska som nått långt i sin professionella 
utveckling beskrivs med förmågor och egenskaper som; driv, engagemang, intresse 
och att vilja mer. Vårdenhetschefen fångar upp sjuksköterskans intresse och vilja 
genom samtal och beskriver vikten av att chefens dörr är öppen för att markera att 
sjuksköterskan är välkommen in för samtal. På grund av att det sällan finns någon 
tydlig struktur för hur den professionella utvecklingen kan se ut på den enhet som 
sjuksköterskan arbetar blir sjuksköterskans vilja och initiativ och medvetenhet om 
vilka utvecklingsvägar det finns, utslagsgivande.   
 
Några vårdenhetschefer uppfattar att sjuksköterskor inte tar tillräckligt ansvar för sin 
professionella utveckling och att vårdenhetschefen kan behöva ställa krav på eget 
ansvar för utveckling. Uppfattningen är samtidigt att man måste acceptera att en del 
sjuksköterskor inte till utvecklas i samma takt som andra men att vårdenhetscheferna 
behöver ställa grundläggande krav på att alla sjuksköterskor följer med i 
utvecklingen. 
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Balans mellan praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap  
Vårdenhetschefernas uppfattning är att professionell utveckling kräver både praktisk 
erfarenhet och teoretisk kunskap. De beskriver att den akademiska utbildningen såväl 
som erfarenhet är viktigt, men ingen av dem ger garanti för professionell utveckling. 
Uppfattningen är att en teoretisk utbildning, när den används i ett praktiskt 
sammanhang, ger utveckling. Genom att arbeta med omvårdnad och lära tillsammans 
med andra i omvårdnadsarbetet på enheten och i interna utbildningssatsningar sker 
en fördjupning av sjuksköterskans kunskap som leder till professionell utveckling. 
Sjuksköterskan behöver hjälp av erfarna kollegor för att se sambandet mellan teori 
och praktik och mentorskap ses som hjälp på vägen mot professionell utveckling. 
Om en oerfaren sjuksköterska som ännu inte nått långt i sin professionella utveckling 
säger vårdenhetschefen så här:  
 
”- … ofta tror jag att det handlar om att man har svårt att koppla ihop teori och 
praktik. Man har inte riktigt förmågan att lyfta på täcket, liksom verkligen se 
patienten. Man bara pratar. Man står vid sidan om. Man lyfter inte på täcket och 
klämmer och känner och lär sig och tränar upp sin kliniska blick. För det tror jag 
man måste vara nära, man måste titta på hur ser såret ut innan, hur ser såret ut efter 
för att veta vad som är normalt och inte är normalt. Det tror jag är centralt för att 
man ska få en klinisk blick. För den kommer ju inte med utbildningen utan den måste 
man ju verkligen med erfarenhet skaffa sig och då måste man vara nära i 
omvårdnaden.” (V1) 
 
Vårdenhetschefen ser ibland att viljan till akademisk utbildning är stark och att 
sjuksköterskan behöver bromsas för att den praktiska erfarenheten ska balanseras 
mot teoretisk kunskap. 
 
”- Men vi har ju ganska mycket yngre sjuksköterskor och de är ju ganska mån om att 
väldigt, för snabbt kan jag tycka ibland, att vilja utvecklas. Så en del måste man 
bromsa lite. Det finns de som kommer hit som nyutbildade och sen vill gå 
specialistutbildningen efter första halvåret. Och jag som ändå har, själv gått den vet 
ju att det bygger på… att man har grundkunskaperna. Så jag tycker inte att det blir 
bra om man inte har grundförutsättningar för det här, för då blir det bara teori. Det 
blir ingen… det blir svårt att koppla det till praktiken om du inte har någon 
erfarenhet eller kunskap kring det så då tappar man massor i sin professionella 
utveckling, tycker jag, om man inte tar sig tid att lära sig på rätt sätt” (V10) 
 
C) Professionell utveckling är att ta tillvara den enskilda sjuksköterskans 
förutsättningar och kompetens i verksamheten  
Den här beskrivningskategorin visar på uppfattningen att professionell utveckling för 
sjuksköterskan innebär utveckling av verksamheten och därmed också vården av 
patienterna. Detta förutsätter att det finns spetskompetens hos vissa enskilda 
sjuksköterskor som fungerar som nyckelpersoner och att arbetsgruppen har en god 
utvecklingsnivå och balanserad sammansättning för att kunna driva verksamhetens 
utveckling parallellt med vården av patienterna. Vårdenhetschefen är den som känner 
de enskilda sjuksköterskornas förmågor, arbetsgruppens förutsättningar och 
verksamhetens mål och har möjlighet att matcha dessa för att nå utveckling för 
verksamheten. Att patienterna får en god vårdkvalitet är det slutgiltiga målet och att 
omvårdnadskompetenta sjuksköterskor med hög nivå av professionell utveckling 
arbetar i nära patientvård är värdefullt för verksamheten. Vårdenhetscheferna påtalar 
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ett behov av tydlig struktur för hur den professionella utvecklingen kan se ut där 
verksamhetens mål är uttalade för att ge värde för verksamheten och för att kunna 
behålla sjuksköterskor nära patienten.  

Matcha behov och förutsättningar  
Vårdenhetscheferna upplever att de känner sig tillfreds, i relation till professionell 
utveckling, när de matchar den enskilda sjuksköterskans personliga behov, 
engagemang och vilja till utveckling med arbetsgruppens och verksamhetens behov. 
De upplever glädje och en känsla av att ha lyckats när de ser någon av 
sjuksköterskorna växa med en uppgift de fått och när de kan para ihop individer som 
arbetar bra tillsammans. Vårdenhetschefernas uppfattning av professionell utveckling 
som värdeskapande för den enskilda sjuksköterskan, arbetsgruppen och 
verksamheten står i kontrast med när sjuksköterskor prioriterar lön, arbetsmiljö och 
sitt eget väl och ve framför verksamheten, som beskrivs i följande citat: 
 
”- Var kan jag få ut mest? I form av lön, arbetstider, utveckling. Var kan jag 
utvecklas bäst, inte var kan jag bidra bäst utan var kan jag utvecklas bäst? Det blir 
lite farligt också. Jag tycker det är en bra drivkraft, för sköterskorna behöver bli 
tuffare. Det måste vara någon sorts liksom balansgång (…) … men det är också min 
uppgift som chef att skapa en känsla som gör att man vill bidra till oss och inte till 
mig.” (V11) 
 
Vårdenhetscheferna uppfattning är att många sjuksköterskor anser att professionell 
utveckling är att skaffa sig en bredd i sin kompetens genom att byta till en annan 
enhet inom verksamheten. Vårdenhetscheferna är tveksamma till att byte av enhet är 
professionellt utvecklande i sig. De anser att rotation mellan enheter kan vara en väg 
till professionell utveckling om sjuksköterskan får erfarenhet av mer avancerad vård 
och utvecklar en självständighet i sin profession genom att arbeta på en annan enhet. 
Detta gör att hen kan ta med sig ny kunskap och erfarenheter tillbaka till sin egen 
enhet och på så sätt gynna verksamheten. Framträdande hos flera vårdenhetschefer är 
att de sätter samman de yngre sjuksköterskornas önskan att byta arbetsplats med 
bristen på tydlig struktur för vilka utvecklingsvägar som är möjliga och framhåller 
vikten av en plan för professionell utveckling som innefattar verksamhetens 
målsättningar. Vårdenhetscheferna uppfattar att det är viktigt att identifiera och 
tillvarata de engagerade sjuksköterskorna i arbetsgruppen för att driva verksamheten 
framåt och några vårdenhetschefer uppfattar det som sitt bidrag till att driva 
sjuksköterskornas professionella utveckling framåt. Likaså att se vilka sjuksköterskor 
som har nog med de uppgifter som de har för närvarande. 
 
”-Ger du dig in i det här så är det också, då ska du leverera här. Ja men lite så. Så 
man inte bara ger. Man får ge och ta helt enkelt. Det ska leda till nånting. För dig 
som person. Ger det dig som person nånting så ger det ju hela arbetsgruppen 
nånting och klinikens utveckling faktiskt. Det får man ju inte glömma när man pratar 
om utveckling.” (V8) 

Nyckelperson i verksamheten 
Vårdenhetschefernas uppfattning är att en sjuksköterska som nått hög nivå i sin 
professionella utveckling ofta är en nyckelperson i verksamheten och driver 
utvecklingen framåt för arbetsgrupp och patienter. Samtliga vårdenhetschefer har 
personer i sin verksamhet som de beskriver på ett liknande sätt. 
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”- De två personerna är egentligen de viktigaste i hela den här 
avdelningsorganisationen. (…)  Men, chefsrollen är ganska underordnad om inte 
den här... alltså om de inte fanns då hade inte, då hade inte jag kunnat göra ett bra 
jobb. Eller vad jag nu gör, i alla fall gör mitt jobb, om inte de fanns… de är 
nyckelfigurer för mig, absolut alltså, jag är ingenting utan dem.”(V3) 
 
Vårdenhetscheferna beskriver förmågor och egenskaper som är viktiga för att kunna 
använda en sjuksköterska med hög nivå av professionell utveckling fullt ut i 
verksamheten.  
  
”- Lyhördhet. Ödmjukhet att andra kan, att man verkligen kan ta till sig det. Det tror 
jag är jätteviktigt. Att man inte själv upplever att jag vet, jag vet, jag vet, jag kan det 
här utan måste ju också ha en väldig lyhördhet för att få mer kompetens. Vad kan jag 
lära mig av den personen? Men också empati är alltid viktigt (…) har man den 
kompetensen och den ska verkligen kunna användas då måste man ju också vara 
beredd att dela med sig av den tänker jag. Men faktum är att det hör väldigt nära 
ihop. Om man ska få en användning av en person fullt ut med den kompetensen.” 
(V3) 

Omvårdnadskompetens nära patienten 
 Några vårdenhetschefer har svårt att se den professionella utvecklingens värde för 
verksamheten när sjuksköterskan rör sig från patienten, mot en mer administrativ 
roll. Uppfattningen är att en progression i omvårdnadsarbetet, där de mest erfarna 
sjuksköterskorna deltar i omvårdnaden av de mest komplexa patienterna, bidrar till 
att professionellt väl utvecklade sjuksköterskor kan stanna i den patientnära vården 
och dessutom minska pressen på de mindre erfarna sjuksköterskorna. Det är 
värdefullt för verksamheten och därmed också för patienterna. 
 
”-Och hos oss kan man då bli specialist inom t ex. XXX eller XXX som sjuksköterska 
och ha egna årskontroller och såna saker. Vi har några sjuksköterskor som roterar 
mellan, (avdelningen och mottagningen) både för att vi ska ta tillvara kompetens 
från mottagningen, de som är specialister på våra XXX-patienter, så att vi ska ha 
dem här på avdelningen när de sjuka patienterna ligger här.” (V1) 
 
Professionell utveckling är värdeskapande för verksamheten genom att 
sjuksköterskan blir mer självständig i sitt arbete med patienten och fungerar som 
seniort stöd för de mindre erfarna kollegorna.  
 

DISKUSSION 
Diskussion av fynd 
Syftet var att beskriva hur vårdenhetschefer inom slutenvården uppfattar innebörden 
av sjuksköterskors professionella utveckling på vårdavdelning.  Studien fokuserar på 
variationer av uppfattningar hos vårdenhetscheferna. De olika uppfattningarna av 
professionell utveckling förekom i större eller mindre utsträckning hos 
vårdenhetscheferna och ingen av dem dominerades fullständigt av en uppfattning. I 
studien framkommer tre kvalitativt skilda sätt att uppfatta fenomenet professionell 
utveckling (se figur 1). Uppfattningarna varierade i grad av komplexitet. Uppfattning 
A (Professionell utveckling är att arbetsgruppen når grundläggande kompetens för 
sin uppgift) beskriver vikten av balans i arbetsgruppen för att utföra den vård man är 
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ålagd att utföra men här framkom också vikten av att en lärande miljö, att lära av 
varandra i gruppen och att enskilda individer återför kunskap till sina kollegor för att 
arbetsgruppen ska kunna utvecklas. Uppfattning B (Professionell utveckling är en 
medvetenhet, acceptans och insikt hos den enskilda sjuksköterskan) fokuserar på den 
enskilda sjuksköterskans utveckling genom medvetenhet och acceptans av sin roll 
som ledare och förebild och den betydelse det får för arbetsgruppens utveckling.  
Den tredje uppfattningen, C (Professionell utveckling är att ta tillvara den enskilda 
sjuksköterskans förutsättningar och kompetens i verksamheten) innefattar både 
förutsättningar och kompetens hos den enskilda sjuksköterskan och hos 
arbetsgruppen som behöver upptäckas och matchas med varandra för att kunna nå 
utveckling för hela verksamheten i enlighet med verksamhetens mål. Att ta tillvara 
professionellt utvecklade sjuksköterskor i den patientnära vården och på särskilda 
nyckelposter är värdeskapande för verksamheten. Vårdenhetscheferna beskriver 
också sin egen roll och ansvar i förhållande till professionell utveckling hos 
sjuksköterskorna Den frågeställningen ligger inte i fokus för den här studien men 
diskuteras nedan då den hänger tätt samman med vårdenhetschefernas uppfattning 
om professionell utveckling. Författaren har valt att betrakta resultatet av studien 
utifrån flera olika perspektiv på lärande utan aktivt ställningstagande för att visa på 
den komplexitet som finns i vårdenhetschefers och sjuksköterskors kliniska vardag.  

Enligt Marton innebär lärande att gå från enkel till mer komplex förståelse av en 
situation eller ett fenomen, vilket vanligen inträffar när en person konfronteras med 
en situation där den egen förståelse inte räcker till (Marton & Booth, 1997). Eftersom 
vi tolkar en situation utifrån den förståelse vi har tenderar sättet att förstå ett fenomen 
att bekräftas gång på gång vilket gör att förståelsen sällan ifrågasätts (Dall’Alba & 
Sandberg, 2006). Detta gör att många av oss går genom livet med en förståelse av ett 
fenomen som vi  sällan  tvingas att ändra. En individ med en mer komplex förståelse 
kring ett fenomen kan lätt sätta sig in även i en enklare förståelse medan motsatsen är 
svårare. Sandberg argumenterar därför för att en mer komplex förståelse anses vara 
förenat med högre kompetens (Sandberg, 2000). Med utgångspunkt i detta kan 
konsekvensen av att vårdenhetschefer uppfattar professionell utveckling i enlighet 
med uppfattning A leda till andra prioriteringar hos vårdenhetschefer med andra, mer 
komplexa uppfattningar (B och C). Som vårdenhetschef möter du dagligen ett stort 
antal anställda och chefer på olika nivå i organisationen med varierande 
uppfattningar om fenomen i vår omvärld. Att ha en komplex förståelse av ett 
fenomenet professionell utveckling skulle enligt ovanstående vara gynnsamt och 
förenligt med högre kompetens hos vårdenhetschefen. 
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A) Professionell utveckling är att arbetsgruppen når grundläggande kompetens för 
sin uppgift 

Lärandemiljön kan påverkas av motstridiga behov i en organisation; organisationens 
behov av effektivitet och utvecklingsbehovet hos sjuksköterskor (Nevalainen, 
Lunkka & Suhonen, 2018). Om organisationens behov av effektivitet prioriteras kan 
en uppgiftsorienterad kultur uppstå. I en sådan kultur fokuserar sjuksköterskor främst 
på att hantera sina arbetsuppgifter. Djupare insikt i arbetet nedprioriteras med 
negativa konsekvenser för den professionella utvecklingen (Govranos & Newton, 
2014; Nevalainen, Lunkka & Suhonen, 2018). En uppgiftsorienterad kultur 
värdesätter tradition och erfarenhetsmässig kunskap före evidensbaserad kunskap 
(Sandström et al., 2011). Uppfattning A kan medföra att vårdenhetschefen prioriterar 
att hålla en tillräcklig lägstanivå av kunskap i gruppen för att kunna tillgodose 
organisationens behov av effektivitet. Vårdenhetschefer med uppfattning A strävar 
efter att ha en arbetsgrupp med balans för att kunna hålla en grundläggande 
kompetens i gruppen. Vårdenhetscheferna identifierar och reagerar på 
kunskapsbrister i arbetsgruppen genom att arrangera utbildningar för hela 
arbetsgruppen med svårighet att få en gynnsam nivå på utbildningen som följd.  Den 
här synen på professionell utveckling kan jämföras med sjuksköterskornas i Pool, 
Poell & ten Cates studie. Vissa sjuksköterskor ansåg, liksom i uppfattning A, att 
professionell utveckling innebar att hålla sig uppdaterad som en nödvändig reaktion 
på förändringar i avdelningens arbete. Andra sjuksköterskor, som såg på 
professionell utveckling ur ett mer komplext perspektiv, var mer proaktiva och ville 
utveckla sig själva och sitt arbete genom lärande (Pool, Poell & ten Cate, 2013). 
Professionellt utvecklande aktiviteter behöver bygga på individuella motiv och 
ambitioner för att nå resultat (Nolan et al., 2000; Pool, Poell & ten Cate, 2013) vilket 
kan vara svårt att kombinera med uppfattning A.  

Vidare kan vårdenhetschefernas strävan efter balans i arbetsgruppen ses i ljuset av 
Lave & Wengers teori. I praktikgemenskapen blir en persons deltagande till 
kompetens, en enskild person behöver inte själv besitta all kompetens utan det är 
viktigare att veta var i praktikgemenskapen man kan finna den kompetens man 
saknar. Interaktionen mellan deltagarna i praktikgemenskapen är nyckeln i processen 
där gruppen tar till sig och bygger ny kunskap (Wenger, 2006). Sammansättningen i 
arbetsgruppen blir, just som beskrivs i uppfattning A, mycket viktig och 
vårdenhetscheferna beskriver ronder, handledning, mentorskap och diskussioner 
kollegor emellan som värdefulla för professionell utveckling i arbetsgruppen och för 
att individen ska kunna koppla ihop teori och praktik. I jämförelse med de relativt få 
år som en sjuksköterska tillbringar inom formell, akademisk utbildning är 
möjligheten till lärande som sker på arbetsplatsen en stor del (Andrew, Tolson & 
Ferguson, 2008; Boud & Hager, 2012) och sociala interaktioner, där sjuksköterskan 
tar del av andras erfarenhet och kunskap och får bekräftelse på egen kunskap, har 
visats vara den främsta källan till kunskap för sjuksköterskor (Estabrooks et al., 
2005). Vårdenhetscheferna beskriver vidare att arbetsgruppens acceptans för att vara 
ny och ge stöd för den oerfarna sjuksköterskans utveckling är nödvändigt för 
professionell utveckling. Det stämmer vidare väl överens med Wengers resonemang. 
Perifera deltagare, som nyanställda sjuksköterskor och studenter, måste få tillgång 
till den gemensamma reportoaren och den kompetens som finns inom 
praktikgemenskapen för att utvecklas (Wenger, 2006). Nyligen examinerade 
sjuksköterskor som deltog i mindre väl fungerande praktikgemenskaper upplevde 
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mer missnöjdhet med sin arbetssituation, var osäkra på sin egen kapacitet och hade 
svårt att skapa ett självstyrt lärande (Thrysoe et al., 2012).  

Ett mångfacetterat problem som varit känt under många år är att sjuksköterskor 
väljer att frekvent byta arbetsplats alternativt byta yrke. Det är ett problem som 
vårdenhetscheferna anser försvårar professionell utveckling eftersom det påverkar 
balansen i arbetsgruppen och möjligheten att lära av varandra. Flera studier stödjer 
kopplingen mellan intention att stanna på arbetsplatsen eller yrket och 
sjuksköterskans arbetstillfredsställelse  (Nichols, 1971; McCarthy, Tyrrell & Lehane, 
2007; Flinkman, Isopahkala-Bouret & Salanterä, 2013). Kanters modell om 
strukturell empowerment kan teoretisk kopplas till arbetstillfredsställelse och 
professionell utveckling. Modellen beskriver vikten av möjligheten för den anställda 
att växa och ta ansvar inom organisationen och möjligheten att öka sina kunskaper 
och sin skicklighet för arbetstillfredsställelse (Kanter, 1993). Med utgångspunkt i 
Kanters modell kan uppfattningen, att professionell utveckling huvudsakligen 
handlar om arbetsgruppens utveckling som helhet, leda till att sjuksköterskor 
upplever att deras individuella behov inte tillgodoses med konsekvenser för 
arbetstillfredsställelse och intention att stanna på arbetsplatsen. Vårdenhetscheferna i 
studien beskriver ansvaret att vara närvarande och vara den som ser till både individ 
och grupp som svårt att axla till följd av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, en 
arbetsgrupp med stor del oerfarna sjuksköterskor, administrativa uppgifter eller 
regionsövergripande förändringar, som tar mycket av vårdenhetschefernas tid. Andra 
studier beskriver vårdenhetschefens arbetssituation på liknande sätt med hög 
arbetsbelastning (Moore, Sublett & Leahy, 2016), brister i organisationen och 
rollkonflikt som de största stressorerna (Kath et al., 2013). En förklaring, till att 
uppfattning A dominerar vissa vårdenhetschefers uppfattning om professionell 
utveckling, skulle kunna vara att vårdenhetschefernas ansträngda arbetssituation inte 
tillåter ett tidskonsumerande fokus på varje individ och utveckling av verksamheten. 
Målet blir istället att ha en arbetsgrupp med en tillräcklig lägstanivå av kunskap och 
erfarenhet för att uppnå effektivitet för organisationen. Det kan vara så att 
vårdenhetschefens uppfattning speglar den nuvarande arbetssituationen och att 
vårdenhetschefen i en annan kontext, där andra möjligheter stod till buds, skulle ha 
tillåtit sig ett mer komplext resonemang där även den enskilda individen och 
verksamhetens utveckling stod i fokus. 

B) Professionell utveckling är en medvetenhet, acceptans och insikt hos den 
enskilda sjuksköterskan 
I uppfattning B framkommer att den professionella utvecklingen för den enskilda 
sjuksköterskan börjar med att sjuksköterskan blir trygg i sin roll och fortsätter med 
att sjuksköterskan accepterar att leda andra och anta rollen som förebild. 
Vårdenhetscheferna beskriver en sjuksköterska som kommit långt i sin professionella 
utveckling som en ledare som delar med sig av sin kunskap och har goda 
pedagogiska förmågor. Liknande tankar om sjuksköterskan som ledare beskriver 
Larsson & Sahlsten. De framhåller sjuksköterskans förmåga att få medarbetare att 
känna sig uppskattade och att utvecklas i sitt arbete. Medarbetarnas förtroende för 
sjuksköterskans kliniska kunskap är grundläggande för sjuksköterskans roll som 
ledare och förebild (Larsson & Sahlsten, 2016). I uppfattning B ryms också tanken 
att det är angeläget att behålla sjuksköterskor med hög professionell utvecklingsnivå 
i verksamheten eftersom det ger utveckling i arbetsgruppen vilket överensstämmer 



      
 

 21 

med andra studier.  Enskilda erfarna sjuksköterskor kan påverka lärandemiljön 
genom att vara förebild och mentor (Lunden et al., 2017).  

Att sjuksköterskan själv accepterar sin roll som ledare för att ses som ledare av andra 
framhålls också i tidigare studier (Larsson & Sahlsten, 2016).  Några 
vårdenhetschefer beskriver att de genom samtal och reflektion hjälper 
sjuksköterskorna att bli medvetna om sin utveckling och att acceptera att vara en 
förebild. Majoriteten av vårdenhetscheferna ger dock en nedtonad betydelse av sin 
egen roll. Denna nedtonade betydelse ser vi även i andra studier (Torunn Bjark, 
Taien & Lene Sarensen, 2013).  Att de flesta vårdenhetscheferna inte ser den 
avgörande betydelse de har för sjuksköterskors professionella utveckling förvånar, 
med tanke på den omfattning av studier som visar på ledarskapets stora betydelse för 
sjuksköterskors grad av professionella utveckling (Chan et al., 2013; Wong & 
Laschinger, 2013; Numminen et al., 2016) och sjuksköterskors lärandemiljö 
(Nevalainen, Lunkka & Suhonen, 2018).  I flera studier framkommer att 
vårdenhetschefen, i sin roll som ledare, kan underlätta professionell utveckling och 
påverka professionellt beteende genom att verka som mentor och förebild (Leggat & 
Balding, 2013;  Tanaka et al., 2016; Lunden et al., 2017). Vårdenhetschefen är också 
väl insatt i organisationen och medveten om kompetensen hos medarbetarna vilket 
gör att vårdenhetschefen kan koordinera och organisera insatser för lärande och 
kunskapsutveckling (Lunden et al., 2017). Lunden hävdar också att vårdenhetschefen 
är väl insatt i omvårdnad som ämnesområde. Här måste beaktas att merparten av 
vårdenhetscheferna i den föreliggande studien inte har arbetat med klinskt 
omvårdnadsarbete på flera år. Nästan hälften av dem har inte en akademisk examen i 
omvårdnadsvetenskap och de beskriver samtidigt en ansträngande arbetssituation 
med fokus på rekrytering och administrativa uppgifter vilket kan överskugga deras 
insikt i omvårdnadsarbete och utveckling av omvårdnad. En förutsättning för att 
vårdenhetschefen ska prioritera att hjälpa sjuksköterskorna till medvetenhet är att 
vårdenhetschefen är trygg i sin egen roll som förebild och ledare och har insikt i att 
diskussion och reflektion leder till utveckling. Vårdenhetschefens syn på sin egen 
roll kan ha väl så stor betydelse som vårdenhetschefens syn på professionell 
utveckling.  

Den professionella utvecklingen inom ett yrke är i hög grad beroende av hur  den 
enskilda personen förstår sin yrkesutövning (Sandberg, 2000; Dall’Alba & Sandberg, 
2006). Det stämmer väl överens med vårdenhetschefernas uppfattning av att 
professionell utvecklingen är att bli medveten om sin utveckling och att 
sjuksköterskor som är medvetna om sina utvecklingsmöjligheter når längre i sin 
professionella utveckling. Även i fenomenografins grundläggande syn på lärande 
(Marton & Booth, 1997) finns stöd för vårdenhetschefernas uppfattning att 
professionell utveckling är medvetenhet och insikt. Sjuksköterskors medvetenhet om 
arbetsplatsen som en lärandemiljö är kopplad till hur sjuksköterskor tar ansvar och 
engagerar sig arbetsplatsen och i sin utveckling, enligt Skår (2010). Detta motiverar 
att inte bara fokusera på innehåll utan också på lärprocesser som en del av den 
professionella utvecklingen (Skår, 2010).  

Förutsättningen för att en specialistutbildning, eller tjänstgöring på en mer avancerad 
enhet, ska leda till professionell utveckling är att den enskilda sjuksköterskan har 
insikt i att hen behöver ha balans mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. 
Det är en återkommande övertygelse i uppfattning B. Några av vårdenhetscheferna 
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försöker bromsa sjuksköterskorna i deras önskemål att söka sig till andra enheter 
med mer avancerad omvårdnad eller specialistutbildningar, ofta med motivationen 
att sjuksköterskan behöver mer praktisk yrkeserfarenhet först. Vårdenhetscheferna är 
tydliga med att formell utbildning behöver följas av en tillämpning i praktiskt 
omvårdnadsarbete för att professionell utveckling ska kunna ske. Detta är 
samstämmigt med sjuksköterskor i tidigare studier (Pool, Poell & ten Cate, 2013; 
Kol, İlaslan & Turkay, 2017).  När en person blir medveten om skillnaden mellan en 
verklig situation och den kunskap personen har börjar en reflektionsprocess. 
Reflektionen kan hjälpa sjuksköterskan att anpassa teoretisk kunskap till en given 
situation vilket är en förutsättning för att kunna använda ny kunskap i det praktiska 
sammanhanget (Schön, 2003).  Det gör att reflektion är ett viktigt verktyg i 
professionell utveckling. Skillnaden mellan verkligheten och kunskapen kallas ibland 
theory- practice gap och studier visar att theory-practice gap ofta medvetandegörs i 
interaktion med andra (Tashiro et al., 2013). Några vårdenhetschefer beskriver 
reflektion kring omvårdnad och den professionella yrkesutövningen som en 
professionellt utvecklande aktivitet, men få vårdenhetschefer uppger att det 
förekommer i verksamheten. Genom reflektion skulle sjuksköterskors theory- 
practice gap kunna tydliggöras vilket skulle kunna hjälpa sjuksköterskan till insikt 
om behov av ytterligare praktisk erfarenhet för att nå professionell utveckling.    

C) Professionell utveckling är att ta tillvara den enskilda sjuksköterskans 
förutsättningar och kompetens i verksamheten 
Den mest komplexa uppfattningen, C, beskriver att professionell utveckling innebär 
att sjuksköterskor med hög kompetens tas tillvara i den patientnära omvårdnaden och 
utvecklar verksamheten i enlighet med verksamhetens mål. När vårdenhetschefen 
lyckas matcha hela verksamhetens behov och förutsättningar, dvs. den individuella 
sjuksköterskans, arbetsgruppens och patienternas behov beskriver de en 
tillfredsställelse och en känsla av att ha lyckats.  Vårdenhetscheferna beskriver att 
professionell utveckling är värdeskapande för verksamheten genom att 
sjuksköterskans omvårdnadskompetens tas tillvara i den patientnära vården. Det ser 
vi också i  ”The American Nursing Association:s” definition av professionell 
utveckling där det framgår att professionell utveckling förbättrar den professionella 
yrkesutövningen (Pool, Poell & ten Cate, 2013). Även Tørstads & Bjørk (2007) 
framhåller vikten av att vårdenhetschefen ser kopplingen mellan sjuksköterskans 
professionella utveckling och utveckling av hög kvalitet på vårdavdelningen. 
Uppfattning C tycks skilja sig från hur det verkligen fungerar i vissa verksamheter, 
som det beskrivs i Ortons studie. Sjuksköterskor med högre utbildningsgrad 
beskriver svårigheter att kombinera patientnära arbete och forskning.  
Sjuksköterskorna kopplade samman svårigheterna med svagt stöd hos 
vårdenhetscheferna till följd av att vårdenhetscheferna inte hade kunskap om vad 
sjuksköterskorna kunde bidra med för att förbättra patientvården (Orton et al., 2019). 
I uppfattning C beskriver vårdenhetscheferna att de har svårt att se värdet av den 
professionella utvecklingen när sjuksköterskan rörde sig mot en mer administrativ 
roll. Flera studier har visat på förklaringsmodeller till att vissa sjuksköterskor söker 
sig bort från den patientnära vården. Sjuksköterskor i en studie av Pool, Poell & ten 
Cate upplevde att det värderades högre att arbeta med uppgifter längre ifrån 
patienten, t.ex. administrativa- eller utbildande uppgifter. Sjuksköterskor i 
patientnära vård uppgav dessutom lägre självkänsla än sjuksköterskor med andra 
arbetsuppgifter (Pool, Poell & ten Cate, 2013). Formella lärandeaktiviteter och 
utveckling bort från patienten gav mer uppskattning från andra vilket ökade 
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sjuksköterskornas intention att lämna den direkta patientvården. Att utvecklas för att 
kunna arbeta med uppgifter längre från patienten medförde dessutom ofta en högre 
lön än arbete nära patienten (Gould, Drey & Berridge, 2007) och kan därför vara 
karriärmässigt mer attraktivt för sjuksköterskor. Professionell utveckling kan ses som 
en strategi för att i framtiden söka sig från en otillfredsställande arbetssituation till 
något annat (Drey, Gould & Allan, 2009).  
 
Regionens interna uppdragbeskrivning för vårdenhetschefer framhåller tydligt 
vårdenhetschefens befogenhet att leda, organisera och utveckla verksamheten inom 
enheten och skapa förutsättningar  för kompetens- och yrkesutveckling för 
medarbetarna. I föreliggande studie framkommer att majoriteten av 
vårdenhetscheferna såg ett behov av en strategisk plan för sjuksköterskors 
professionella utveckling men trots uppdragsbeskrivningen uppfattar få att det är 
vårdenhetschefens ansvar att tydliggöra strukturerna för en sådan. De få 
beskrivningar av att vårdenhetscheferna uppfattar det som sitt ansvar återfinns under 
uppfattning C. Även sjuksköterskor efterfrågar en personlig utvecklingsplan för att 
kunna utvecklas professionellt (Coventry, Maslin-Prothero & Smith, 2015). I 
Tørstads studie hade ett fåtal av vårdenhetscheferna en strategisk plan för utveckling 
av sjuksköterskornas kompetens vilket ledde till att flertalet vårdenhetschefer inte 
utnyttjade möjligheten att bygga kompetens som behövdes av organisationen 
(Tørstad and Bjørk, 2007). I uppfattning C framkommer också att eftersom det inte 
finns någon struktur för de utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor som väljer av 
att arbeta på vårdavdelning krävs att den enskilda sjuksköterskan har insikt i 
verksamhetens mål och en förmåga att själv staka ut sin utvecklingsväg i linje med 
det som ger värde för verksamheten. Vårdenhetscheferna kallar sjuksköterskor som 
har denna förmåga för nyckelpersoner i verksamheten.  Det verkar som att 
vårdenhetschefens medvetenhet och kunskap om vad professionellt högt utvecklade 
sjuksköterskor kan bidra med i den nära vården av patienterna kan påverka hur 
sjuksköterskor väljer att utvecklas och hur väl professionellt utvecklade 
sjuksköterskors kunskap tas tillvara i den patientnära omvårdnaden.  

Genom sitt ledarskap kan vårdenhetschefen underlätta eller försvåra utvecklingen för 
medarbetare som vill bidra i organisationen. I uppfattning C kan vi se paralleller till 
ett ledarskap som fokuserar på transformella faktorer. En ledare som arbetar enligt 
transformellt ledarskap kännetecknas av att hen fokuserar på individuella värden, 
tydliggör organisationens målsättningar och visioner,  inspirerar andra, uppmuntrar 
kritiskt tänkande och fokuserar på individens behov för att stimulera utveckling 
(Miller, 2002). Transformellt ledarskap har visat samband med arbetstillfredsställelse 
och önskan att bidra till organisationen (Boamah et al., 2017) och har beskrivits som 
en önskvärd ledarskapsstil hos ledare för sjuksköterskor, bland annat för att den 
anses bidra till patientens säkerhet (Thompson, 2005; Wong, Cummings & 
Ducharme, 2013).  Vårdenhetscheferna i denna studie arbetar dock inte i ett vacum. 
De påverkas ständigt av beslut och prioriteringar som de inte har fullt inflytande över 
och kan därför ibland tvingars arbeta mot vad som stämmer med deras egen 
uppfattning av ett gott ledarskap. Karlberg Traav et al. undersökte implementering av 
evidensbaserad vård kan beskriva detta; när vårdenhetschefer kände att övriga 
ledningen satte produktion som högsta prioritering var det svårt för dem att prioritera 
annorlunda. Trots vårdenhetschefernas kännedom om sin egen betydelse för 
implementering av evidensbaserad vård hade de ingen strategi för att uppnå 
evidensbaserad vård. Deras prioriteringar påverkades av övriga ledningens 
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produktionsfokus och det var omöjligt att få till en miljö som uppmuntrade 
implementering av evidensbaserad omvårdnad (Karlberg Traav et al., 2018). Omvänt 
gäller att den vårdenhetschef vars överordnade framhöll vikten av evidensbaserad 
vård själv i högre grad diskuterade evidensbaserad utveckling med sin personal som 
också i högre grad använde evidens i den dagliga verksamheten (Bostrom et al., 
2013). Hela ledningsstrukturen påverkar således de prioriteringar som görs nära 
patienten och den enskilda sjuksköterskan. En utvecklingsstrategi som utformats 
enlighet med verksamhetens mål, förankrats i ledningen och tydliggjorts och 
diskuterats i samtal mellan vårdenhetschef och den enskilda sjuksköterskan kan 
möjliggöra för flera sjuksköterskor att se sin professionella utveckling fortsätta inom 
samma verksamhet under längre tid.   

Resultatet av denna studie kan användas som underlag för diskussion vid utveckling 
av strukturer för sjuksköterskors professionella utveckling och i 
ledarskapsutbildning. Med kännedom om den egna uppfattningen av professionell  
utveckling kan vårdenhetschefen arbeta för prioriteringar baserade på medvetna 
strategier. Ett angeläget område för fortsatt forskning är  vårdenhetschefens 
uppfattning av sin roll och sitt ansvar och hur det påverkar verksamheten. I nuläget 
vilar ett stort ansvar för såväl rekrytering, administration, omvårdnadens utveckling 
och medarbetarnas professionella utveckling på vårdenhetscheferna. Kan vissa av 
vårdenhetschefens uppgifter tillfalla andra funktioner? Vilka uppgifter och vilket 
ansvar är av störst värde att vårdenhetschefen prioriterar? Att undersöka 
välfungerande enheter med stor del professionellt väl utvecklade sjuksköterskor och 
intervjua sjuksköterskor och vårdenhetschefer om praktiskt tillämpbara exempel på 
professionellt utvecklande aktiviteter kan bidra med värdefull kunskap. Flera 
vårdenhetschefer uttryckte svårigheter att förstå yngre sjuksköterskors strävan efter 
att byta arbetsplats ofta, söka sig bort från den patientnära vården och vidareutbilda 
sig efter få år i yrket. Ytterligare ett framtida forskningsprojekt kan därför vara att 
undersöka om yngre sjuksköterskors uppfattning av innebörden av professionell 
utveckling skiljer sig från vårdenhetschefers.  

Metoddiskussion 

Validitet 
Inom fenomenografin används oftast enskilda intervjuer som metod för insamling av 
data eftersom metoden lämpar sig för att undersöka uppfattningar om ett fenomen. 
Att träna på intervjuteknik och testa sin intervjuguide genom pilotintervjuer är 
värdefullt för kvaliteten på det material som samlas in (Bowden, 2005). Två personer 
med likartade befattningar som de vårdenhetschefer som intervjuades deltog i 
provintervjuerna. Provintervjuerna ingick inte i studien eftersom författaren känner 
intervjupersonerna personligen och dessa personer var mer insatta i studien än övriga 
intervjupersoner vilket skulle ha kunnat påverka svaren.  

Uppfattningen om antalet personer som behöver intervjuas vid fenomenografisk 
ansats varierar beroende på fenomen, sammanhang och djup (Bowden, 2005; 
Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009).  Intervjuerna i den föreliggande studien 
bedömdes vara rika på innehåll och intervjupersonerna delade generöst med sig av 
exempel från sin egen vardag vilket gjorde att 12 intervjuver ansågs vara tillräckligt. 
Efter att 10 intervjuer genomförts tillkom inga nya utsagor om fenomenet. Inom 
fenomenografin finns ett intresse av att beskriva variationen av uppfattningar av ett 
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fenomen (Marton & Booth 2000) vilket gör att ett strategiskt urval är lämpligt. Trots 
att variation utifrån de demografiska faktorerna eftersträvades är den intervjuade 
gruppen homogen vilket kan ha minskat variationen i svaren.  En begränsning i 
studien är att alla intervjupersoner utom en svarade självmant på intresseförfrågan 
om att delta i studien. Dessa individer kan ha ett särskilt intresse för professionell 
utveckling vilket kan ha medfört att mer komplexa uppfattningar kan ha framkommit 
i studien jämfört med om intervjuer genomförts med personer som i mindre grad har 
tänkt igenom sin uppfattning av fenomenet. Anledningen till att vårdenhetschefer 
från slutenvårdens vårdavdelningar valdes är att en naturlig utvecklingsväg för 
sjuksköterskor på vårdavdelningar ofta saknas. Sjuksköterskegruppen på 
vårdavdelning består mestadels av sjuksköterskor utan specialistutbildning. Av de 
specialistutbildningar som finns för sjuksköterskor på avancerad nivå är få anpassade 
till vård av patienter på vårdavdelningar och det finns inte någon stark tradition att 
sjuksköterskor på vårdavdelning specialistutbildar sig för att arbeta kvar på samma 
enhet. För de relativt få specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar på 
vårdavdelningar finns inte alltid funktioner där deras kompetens tas tillvara.  

Intervjuerna transkriberades av en annan person än författaren. Genom att lyssna och 
samtidigt läsa igenom det transkriberade materialet lärde författaren känna materialet 
och reducerade risken för missförstånd vid transkriberingen ytterligare vilket ökar 
trovärdigheten i studien. Kärnan i den fenomenografiska studiens trovärdighet är 
överensstämmelse mellan det transkriberade materialet och beskrivningskategorierna 
(Sjöström & Dahlgren, 2002). Författaren har använt Sjöström & Dahlgren som 
guide för att urskilja vad som är viktigt i det transkriberade materialet. Om en utsaga 
förekommer ofta, på en framträdande plats i intervjun eller uttalat beskrivs som 
viktig av intervjupersonen kan det antagas vara av vikt i en persons uppfattning om 
ett fenomen. För läsaren kan överförbarheten stärkas genom att utsagor från 
intervjuerna kopplas till de olika beskrivningskategorierna för att visa på relevansen 
för analysen. Tydliga och rika beskrivningar av materialet ger läsaren en möjlighet 
att själv avgöra i vilken utsträckning som resultatet kan användas för att generalisera 
utifrån studien (Tracy, 2010). I denna studie har citat redovisats för alla 
beskrivningskategorierna. Citaten har ibland förkortats något för att öka läsbarheten 
vilket markerats med hjälp av punkter (…) och vissa begrepp har förtydligats med en 
förklarande text inom parentes. Om något som skulle kunna identifiera en 
intervjuperson har funnits i citatet är detta utbytt mot XXX. 

Användandet av av de sju stegen för analys enligt Dahlgren & Fallsberg (1991) har 
ökat tillförlitligheten i studien. Dataprogrammet Nvivo användes, vilket har 
underlättat hanteringen och gjort materialet överskådligt. I litteraturen 
rekommenderas att materialet delas och granskas med andra forskare som är insatta i 
fenomenografisk analys för att, med överensstämmelse, kunna fördela 
uppfattningarna i det transkriberade materialet. (Sjöström & Dahlgren, 2002; 
Bowden, 2005). Författarens bristande erfarenhet inom fenomenografisk 
analysmetod är en svaghet i studien som delvis uppvägs av att diskussioner förts med 
personer med erfarenhet av fenomenografisk analys.  

Intervjuarens roll och framtoning har stor betydelse för intervjupersonens 
bekvämlighet i situationen och för det material som framkommer (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vid intervjusituationerna var målet att skapa en trygg miljö för att 
få ta del av intervjupersonens tankar och ordvalen i intervjuguiden kan ha haft stor 
betydelse för hur informanterna svarade. Att författaren saknar tidigare erfarenhet av 
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att intervjua är en svaghet i intervjusammanhanget, insikten att följdfrågor kunde ha 
fördjupat svaren ytterligare framkom vid analysen. 

Vid fenomenografisk ansats påbörjas analysen först efter att samtliga intervjuer 
hållits för att undvika att intervjuaren påverkar intervjupersonernas svar (Bowden, 
2005). Det är intervjupersonens uppfattning av ett fenomen som ska beskrivas vilket 
gör att forskaren behöver bortse från sin egen förförståelse. Intervjuarens 
uppmärksamhet riskerar annars att grumlas av om uppfattningarna av fenomenet 
stämmer med tidigare forskning, eller med intervjuarens egen uppfattning (Lucas & 
Ashworth, 2000; Bowden, 2005; Stenfors-Hayes, Hult & Dahlgren, 2013). Insikten 
att det inte är helt möjligt att sätta sin erfarenhet inom parentes (Lucas & Ashworth, 
2000) gör att det är angeläget att redovisa den egna personen, vilket ökar giltigheten i 
studien. Författaren har genomfört litteratursökning i ämnet professionell utveckling 
och har därmed en teoretisk bakgrund till fenomenet. Författaren är dessutom själv 
sjuksköterska, arbetar vid en vårdavdelning inom slutenvården och har ett intresse av 
professionell utveckling. Som sjuksköterska, verksam inom liknande verksamheter 
som vårdenhetscheferna, har författaren möjlighet att sätta sig in i de beskrivningar 
som vårdenhetscheferna gör men riskerar samtidigt att dra slutsatser om 
orsakssamband och värdera det som sägs utifrån sin roll som sjuksköterska. 
Författaren har tidigare haft en professionell relation till två av de intervjuade 
vårdenhetscheferna vilket skulle kunna göra att vårdenhetscheferna upplever en risk 
med att uttrycka sig fritt. En rädsla kan finnas för att vårdenhetschefer som grupp ska 
framstå som ointresserade av sina sjuksköterskors professionella utveckling, negativa 
till forskning eller för intresserade av att driva sin personal framåt, vilket skulle 
kunna uppfattas påverka den patientnära vården, eller missgynna andra yrkesgrupper.  
Detta kan medföra att vårdenhetscheferna säger det de bedömer är lämpligt att säga 
för en vårdenhetschef som får frågan om sina medarbetares professionella 
utveckling.  

Etiska överväganden 
Vårdenhetscheferna i denna studie bedömdes inte ha några svårigheter att förstå 
informationen i informationsbrevet och någon yttre press att delta bedömdes inte 
heller finnas. Vårdenhetscheferna befann sig inte i någon egentlig utsatt position i det 
här sammanhanget och några risker för att någon skulle komma till skada under 
studien bedömdes inte förekomma. Eftersom personerna innehar en chefsposition på 
respektive enhet bedömdes inte att tillstånd behöver inhämtas av ytterligare chef i 
organisationen.  

Deltagarna kan, som beskrivits ovan, ha uppfattat risker med att uttrycka sig fritt, om 
uttalanden kommer medarbetare eller andra vårdenhetschefer till del, därför 
framhölls konfentialiteten tydligt och materialet kodades. Kodnyckeln förvarades 
inlåst och bara författaren har tillgång till den.  Enligt Helsingforsdeklarationen ska 
behovet av ny kunskap balanseras i förhållande till deltagarnas intresse (World 
Medical Association, 2013). I den här studien bidrog deltagarna med sin erfarenhet 
och sin tid, vilket medförde en liten kostnad för arbetsgivaren och en tidsmässig 
insats under en, eventuellt tidspressad arbetsdag, för vårdenhetscheferna. Samtidigt 
ligger studiens syfte i linje med både vårdenhetschefernas och Region Östergötlands 
förmodade intresse, att skapa arbetstillfredsställelse för sina medarbetare.  



      
 

 27 

KONKLUSION 

En åldrande befolkning med stora medicinska och omvårdnadsmässiga behov ställer  
krav på kompetenta sjuksköterskor som utvecklas genom hela sitt yrkesverksamma 
liv. Vårdenhetschefens agerande har stor betydelse för att behålla kompetenta 
sjuksköterskor i verksamheten. Att möjliggöra professionell utveckling för 
sjuksköterskor är en viktig del i vårdenhetschefens uppdrag.  

Vårdenhetschefernas uppfattar professionell utveckling på olika sätt. 
Uppfattningarna påverkar och påverkas av arbetssituationen på den enhet där 
vårdenhetschefen är verksam. De olika uppfattningarna har betydelse för vilka 
lärandeaktiviteter vårdenhetscheferna prioriterar för de sjuksköterskor de ansvarar 
för. Vårdenhetschefens uppfattning påverkar också dennes ambition och 
ansvarstagande för sjuksköterskors professionella utveckling. Trots 
vårdenhetschefens befogenheter var det få som framhöll betydelsen av sin egen roll 
för sjuksköterskors professionella utveckling. Sjuksköterskor står därför många 
gånger ensamma i att driva sin professionella utveckling framåt. Det medför risk för 
att sjuksköterskans kompetens inte utvecklas i enlighet med verksamhetens behov 
och att sjuksköterskans kompetens inte tas till vara i verksamheten.  
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Bilaga 1 
 

Information till forskningspersonerna 
 
Du tillfrågas härmed om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får 
du information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Professionell utveckling beskrivs som viktigt för sjuksköterskor och har positiva 
effekter för bland annat arbetstillfredsställelse i arbetslivet. Fenomenet professionell 
utveckling kan ha olika innebörd för olika personer och få studier visar på 
vårdenhetschefers uppfattningar om professionell utveckling.  
Syftet med den här studien är därför att beskriva hur vårdenhetschefer inom 
slutenvården uppfattar innebörden av professionell utveckling hos sjuksköterskor på 
vårdavdelning. 
Du tillfrågas i egenskap av vårdenhetschef inom region Östergötland.  
Forskningshuvudman för projektet är Linköpings universitet, medicinska fakulteten. 
Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 
Studien görs inom ramen för masterutbildningen i Medicinsk pedagogik på 
Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Du, som vårdenhetschef inom Region 
Östergötland, kommer att intervjuas om din uppfattning av innebörden av 
professionellt förhållningssätt. Intervjun beräknas ta ca 30 - 45 minuter i anspråk och 
spelas in för att kunna analyseras i efterhand. Intervjun kan hållas i ett avskilt rum på 
Universitetssjukhuset i Linköping alternativt i ett rum som du själv föredrar. 
Intervjun sker vid en tidpunkt som passar dig.  
 
Vad händer med mina uppgifter?  
Information om din ålder, kön, antal år som vårdenhetschef, antal underställda 
sjuksköterskor och akademisk utbildning kommer att insamlas från dig och syftet 
med dessa uppgifter är att få till en variation i urvalet av intervjupersoner. Intervjun 
kommer att skrivas ut och analyseras för att kunna urskilja olika sätt att uppfatta 
innebörden av professionell utveckling Utskrifterna kommer att kodas för att skydda 
kopplingen mellan den utskriva intervjun och dina personliga uppgifter. Endast 
intervjuaren kommer att ha tillgång till kodnyckeln som kommer att förvaras inlåst. 
Resultatet kommer att redovisas på ett sätt som gör att individuella svar inte går att 
härleda till dig och enskilda beskrivande citat kommer att ges fiktiva namn. Dina 
svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Data sparas i fem 
år efter rapportering och förstörs sedan tillsammans med kodnyckeln. 
Utöver den data som intervjusamtalet innebär sparar vi personuppgifter om dig i 
form av namn, ålderspann om tio år, din utbildning, antal år som chef samt det 
ungefärliga antal sjuksköterskor som du är chef för. Enligt Dataskyddsförordningen, 
som träder i kraft under 2018, har du rätt att gratis få ta del av de uppgifter om dig 
som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade eller raderade samt 
begränsa behandlingen av uppgifterna. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 
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kontakta: Malin Södling, e-postadress: malso085@student.liu.se, tel:073-9648059. 
Klagomål hänvisas till Dataskyddsinspektionen. 
Personuppgiftsansvarig är Linköpings universitet. 
 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
Resultatet kommer att presenteras i en rapport som kommer att vara möjlig att ta del 
av i sin helhet vid förfrågan. Ytterligare publicering i vetenskapliga forum planeras 
genom konferenspresentationer och vetenskaplig tidskrift.  

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 
Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge 
varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se 
nedan). 

Ansvariga för studien  
Ansvarig för studien är Malin Södling, sjuksköterska och studerande på 
masterprogrammet i medicinsk pedagogik. E-postadress: malso085@student.liu.se, 
tel: 0739648059 och Samuel Edelbring, biträdande universitetslektor. E-postadress: 
samuel.edelbring@liu.se, tel: 0700895794. 

 

Samtycke till att delta i studien 
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Sjuksköterskors professionella utveckling.  

 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide: 
 
 
Kan du beskriva och gärna ge exempel på vad professionell utveckling för 
sjuksköterskor innebär för dig?  
 
Kan du beskriva och gärna ge exempel på vad professionell utveckling för 
sjuksköterskor innebär på din enhet?  
 
 
Hur tror du att sjuksköterskor på din enhet skulle beskriva vad professionell 
utveckling innebär? Finns likheter och skillnader med din egen uppfattning? 
 
Hur skulle du önska att professionell utveckling såg ut för sjuksköterskorna på din 
enhet? Kan du beskriva/ge exempel på en situation där du har upplevt något som 
liknar det du önskar? 
 
Kan du beskriva en sjuksköterska på din enhet som har nått en hög nivå i sin 
professionella utveckling? Vilka kompetenser besitter hen? 
 
Kan du beskriva en sjuksköterska på din enhet där du upplever en brist på 
professionell utveckling?  
 
Område: Ansvar för professionell utveckling 
 
Kan du beskriva/ge exempel på när du känner dig nöjd i relation till professionell 
utveckling hos sjuksköterskorna på din enhet?  
 

Kan du beskriva/ge exempel på när du upplever svårigheter i relation till 
professionell utveckling hos sjuksköterskor på din enhet? 

Hur bedömer du behovet av professionell utveckling hos sjuksköterskorna? 

Kan du beskriva vilket stöd i sin professionella utveckling sjuksköterskorna på din 
enhet behöver? 

Kan du beskriva vilka krav på professionell utveckling sjuksköterskorna på din enhet 
behöver? 

Proberande frågor som kan användas för att fördjupa/klargöra:  

Kan du berätta mer om…?, Vad menade du när du sa …? Hur hänger det du sa (A), 
ihop med B? 


