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1 Inledning 

en här avhandlingen handlar om undersköterskor i hälso- 

och sjukvården. Idag finns det cirka 50 000 undersköters-

kor i vårt land. Det är företrädesvis kvinnor1 som arbetar 

som undersköterskor och de har som huvuduppgift att sköta den 

dagliga omvårdnaden av patienterna (Evertsson, 1995; Sand, 2003).  

Under 1990- och 2000-talet var undersköterskor i sjukvården 

en utsatt och ifrågasatt yrkesgrupp (Fröberg, 2000; Steen, 2010). I 

tider av strukturella förändringar och ekonomiska besparingar fick 

de delvis träda tillbaka till förmån för sjuksköterskor och antalet 

undersköterskor inom sjukvården minskade kraftigt (Eliason, 2011; 

Furåker, 2008; Ridderstedt, 2011).  

Idag, tjugo år senare, beskrivs yrket som ett framtidsyrke. I en 

nyligen publicerad prognos2 från Sveriges Kommuner och Lands-

ting (SKL, 2011) behöver sjukvårdssektorn, inom den närmaste 

tioårsperioden, nyanställa cirka 25 000 undersköterskor. Ett skäl är 

att efterfrågan på sjukvård blir allt större, i takt med att befolk-

ningen blir äldre. Ett annat skäl är att en stor andel av dem som nu 

arbetar i vården beräknas gå i pension under de närmaste åren.  

Den framtida arbetsmarknaden för undersköterskor är alltså 

mycket god. Däremot tycks det bli svårt att tillgodose den ökade 

efterfrågan. Allt färre ungdomar3 väljer att utbilda4 sig till under-

                                                 
1
 Cirka 95 procent av undersköterskorna är kvinnor. 

2
 Prognosen gäller fram till år 2019. 

3
År 2011 var det knappt 3 procent av ungdomskullen som sökte till utbildningen. 

I början av 1990-talet var söktrycket knappt 10 procent.  
4
 Utbildningen till undersköterska ges inom ramen för vård- och omsorgspro-

grammet. Programmet kan läsas inom gymnasieskolan eller som vuxenutbild-

ning. Idag står vuxenutbildningen för två tredjedelar av de nyutbildade under-

sköterskorna.  

D 
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sköterska och en stor andel av de unga som börjar arbeta i yrket 

byter bransch efter en kort tid (SKL, 2011). För att kunna upprätt-

hålla en god sjukvård i framtiden är det därför av stor vikt att den 

negativa trenden bryts och att fler unga personer väljer att utbilda 

sig till, och arbeta som, undersköterska.  

Under sensommaren 2012 tillsatte regeringen en utrednings-

grupp med uppgift att se över hur vård- och omsorgsprogrammet 

ska kunna stärka sin ställning och öka i popularitet. En viktig del 

som ska utredas är möjligheten att återinföra undersköterskeexa-

men, något som togs bort i samband med gymnasiereformen år 

1995. En yrkesexamen förväntas stärka yrkesrollen och ge under-

sköterskor en tydligare identitet. Samtidigt påpekas att personal-

brist inom en sektor inte enbart kan lösas med hjälp av ökade ut-

bildningssatsningar (Björklund, 2012). Det är även viktigt att arbete 

i sjukvården görs attraktivt och att arbetsgivaren erbjuder medar-

betarna ansvar och utveckling.  

Mot den här bakgrunden är det både viktigt och intressant att 

studera undersköterskors arbete och lärande. Hur ser arbetsvillko-

ren idag ut för undersköterskor? Vad det finns för möjligheter och 

hinder för dem att utvecklas i sitt arbete och växa i sitt yrke? 

1.1 Avhandlingens framväxt  

Vid tre landstingsdrivna sjukhus genomfördes under åren 2006–

2007 ett pilotprojekt kring ett nytt arbetssätt i vården. Det nya 

arbetssättet kallades Vårdnära service (härefter förkortat VNS) och 

innebar att undersköterskor friställdes från arbete med tvätt- och 

förrådshantering och att dessa uppgifter istället utfördes av icke-

sjukvårdsutbildad personal från ett externt företag.  

Det landsting som initierat projektet angav att ambitionen med 

det nya arbetssättet var att underlätta för sjukvårdspersonalen att 

fokusera på kärnverksamheten och att undersköterskorna skulle 

kunna delta mer i det direkta vårdarbetet. Landstinget menade vi-

dare att det nya arbetssättet skulle förbättra undersköterskornas 

arbetsmiljö och därmed skapa gynnsammare förutsättningar för 

nyrekrytering av personal.  
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Därtill uppgav landstinget att en övergång till det nya arbetssättet 

skulle leda till en enklare och effektivare förrådshantering, bland 

annat via sortimentsbegränsning och minskade lagerytor. Samman- 

taget var förväntningarna på det nya arbetssättet att det skulle leda 

till förbättrad effektivitet och kvalitet i vården, något som skulle 

komma patienten tillgodo. 

Efter slutfört pilotprojekt, våren 2007, beslutade ledningsgrup-

pen i det aktuella landstinget att samtliga 365 vårdenheter (sjukhus, 

vårdcentraler samt folktandvård) fortsättningsvis skulle arbeta ef-

ter, och följa principerna för VNS.  

Landstingsprojektet följdes upp och dokumenterades på flera 

olika sätt. Bland annat genomfördes en intervjustudie med under-

sköterskor från några av de deltagande vårdenheterna. Intervjustu-

dien hade som syfte att belysa undersköterskornas upplevelser av 

det nya arbetssättet (se vidare Byström, 2007). 

Denna avhandling kan sägas utgå från nyss nämnda intervju-

studie och avsikten med avhandlingen är att vidareutveckla frågor 

som rör undersköterskors arbete samt lärande på arbetsplatsen. Det 

finns begränsat med forskning om undersköterskor i sjukvården 

(Furåker, 2008), medan det däremot finns relativt mycket forskning 

om professionsyrken som läkare och sjuksköterskor (Thunborg, 

1999). Det är mot bakgrund av detta som avhandlingen har vuxit 

fram och avsikten är att den ska kunna lämna ett kunskapsbidrag 

till forskningsfältet om undersköterskors arbete, yrkeskunnande 

och lärande.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att studera och bidra med ökad kunskap 

om undersköterskors arbete, yrkeskunnande samt villkor för lä-

rande i arbetet. Syftet kan preciseras med hjälp av följande fråge-

ställningar:  
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1. Hur uppfattar5 undersköterskor sitt arbete? 

2. Hur uppfattar undersköterskor och vårdenhetschefer att 

undersköterskors arbete har förändrats över tid? 

3. Hur uppfattar undersköterskor och vårdenhetschefer 

undersköterskornas yrkeskunnande?  

4. Vilka möjligheter och hinder finns det för lärande i 

undersköterskors arbete? 

 

Avhandlingen bygger på en kvalitativ studie där undersköterskor 

respektive vårdenhetschefer, vid tre olika sjukvårdsenheter, har in-

tervjuats. Studiens uppläggning och genomförande beskrivs mer ut-

förligt i kapitel 4. 

1.3 Centrala begrepp och teoretiska 

utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras avhandlingens centrala begrepp och stu-

diens teoretiska utgångspunkter. De centrala begreppen hör sam-

man med studiens syfte och frågeställningar. Till en början redo-

görs för begreppen arbete och lärande, vilka också kan beskrivas 

som två övergripande teman i avhandlingen. Därefter beskrivs be-

greppen arbetsplatslärande, yrkeskunnande och kompetens.  

1.3.1 Arbete  

Begreppet arbete är centralt i den här avhandlingen. Mer precist 

behandlar avhandlingen undersköterskors yrkesarbete. Yrkesarbete 

kan även kallas för lönearbete eller betalt arbete. I avhandlingen 

skrivs dock endast arbete. Vad är då ett arbete och, vad är en 

arbetsuppgift?  

                                                 
5
 Orden “uppfattar” och ”uppfattning” kommer att användas flitigt i avhand-

lingen. Att ha en uppfattning om något likställs här med att ha en viss syn på, 

eller erfarenhet av något. Det är skillnad mellan att ha en ”uppfattning om något” 

och att ha en ”åsikt om något”. Det förstnämnda är djupare och mer grundat i 

egen erfarenhet. I avhandlingen kommer ordet uppfattning inte att kopplas sam-

man med fenomenografi (Marton m.fl., 1977) utan det användas på ett mer 

allmänt och ”vardagligt” sätt. 



Kapitel 1 – Inledning 

 

 

 

 

- 5 - 

Den första delen av frågan kan besvaras utifrån B. Furåker (1991) 

som menar att ett arbete är en aktivitet eller en verksamhet som 

utförs av oss människor för att vi ska få en inkomst till vår 

försörjning. Begreppet kan preciseras närmare och då förklaras som 

”en process varigenom människor med hjälp av sin arbetskraft och 

olika verktyg eller redskap omvandlar ett arbetsföremål till en i 

förväg planerad produkt eller resultat” (B. Furåker, 1991, sid. 21).  

Den andra delen av frågan kan besvaras med hjälp av Ellströms 

(1992, sid. 20–21) definition. Ellström (1992) beskriver att ett ar-

bete består av en uppsättning uppgifter eller problem som en eller 

flera individer ska lösa för att uppnå ett visst resultat. Arbetsupp-

gifter är således avgränsade delar eller moment av en större helhet. 

Vilka arbetsuppgifter som en medarbetare utför beror på hur arbetet 

inom verksamheten fördelas och organiseras. Vidare har arbets-

uppgifter olika typer av innehåll. För undersköterskor i sjukvården 

har arbetsuppgifterna vanligen ett innehåll som kan kopplas sam-

man med områden som omvårdnad, medicinteknik och administ-

ration. I den här avhandlingen avgränsas och betraktas begreppet 

”arbete” i linje med B. Furåkers (1991) och Ellströms (1992) defi-

nitioner. För ytterligare analys och diskussion av begreppet arbete 

hänvisas till Karlsson (2002).  

Ett arbete kan studeras från olika infallsvinklar (Ellström, 

2006a). Till att börja med kan arbete studeras på ett objektivt plan 

och då hur arbetet officiellt utformas och föreskrivs. Detta kallas 

för den explicita arbetsprocessen och det är den som uttrycks i 

arbets- och befattningsbeskrivningar. Ett annat angreppssätt är att 

undersöka den implicita arbetsprocessen, det vill säga på vilket sätt 

arbetet uppfattas och utförs i praktiken. Det handlar å ena sidan om 

hur arbetet tolkas och förstås av olika individer (en subjektiv 

aspekt), det handlar å andra sidan om hur arbetet konkret utförs i 

praktiken (en handlingsaspekt) (Hackman, 1969). Den implicita 

arbetsprocessen påverkas bland annat av individens kunskaper och 

värderingar, men också av faktorer i kontexten såsom arbetsorgani-

sationen. I avhandlingen är det den implicita delen av arbetet som 

studeras.  
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Arbetet är en viktig del av människors liv. Det betyder mycket både 

ekonomiskt och socialt (B. Furåker, 1991), samtidigt som det också 

kan ge en känsla av inre tillfredsställelse och yrkesidentitet (Aurell 

2001; Salling Olesen, 2001; Thunborg, 2004). I vissa sammanhang 

talas det om ”det goda arbetet”6. Medbestämmande, trygghet, 

jämlikhet och arbetsmiljö pekas ut som centralt i det goda arbetet 

(Metall, 1985). Men även utbildning och möjligheter till 

kompetensutveckling framhålls ofta som viktiga komponenter för 

att ett arbete ska kunna betecknas som gott. När frågor som rör 

utbildning och kompetensutveckling blir viktiga i arbetet visar det 

att arbetsplatsen inte bara är en plats där varor eller tjänster, för vårt 

eget eller andras uppehälle, produceras. Utan att arbetet också kan 

ge människor möjlighet att anta utmaningar och lära nytt. Allt detta 

gynnar personlig utveckling, men det har även en positiv inverkan 

på människors hälsa och allmäntillstånd (Ekberg, 2006; Gardell, 

1976). 

1.3.2 Lärande  

Begreppet lärande definieras i denna avhandling som ”en relativt 

varaktig förändring hos en individ som ett resultat av individens 

samspel med sin omgivning” (Ellström, 1992, sid. 67). Det handlar 

om en bestående förändring hos en individ, eller en grupp av 

individer. Det är kunskap, beteenden och/eller attityder som lärs in. 

Uttryckt på annat sätt kan man säga att lärande är detsamma som 

förändring av kompetens (Ellström, 1992) och att förändringen är 

ett resultat av erfarenhet7 (Säljö, 2010). 

I fokus för avhandlingen står det positiva lärandet, det vill säga 

sådant lärande som gynnar och främjar individers eller gruppers 

utveckling. Emellertid finns det också negativt lärande, det vill sä-

ga ett lärande som är destruktivt till sin karaktär och som kan passi-

vera människor. Det kan exempelvis handla om att man anammar 

                                                 
6
 Svenska metallindustriarbetarförbundet lanserade ”Det goda arbetet” till 

kongressen år 1985. Till kongressen år 2011 gjordes en ny och liknande satsning 

på temat ”Det hållbara arbetet” (IF Metall, 2011). 
7
 En förändring som har uppstått till följd av sjukdom, olycka, glömska etc. 

klassas inte som lärande (Illeris, 2007; Säljö, 2010). 
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fördomar om andra människor, eller att man tar till sig olika slags 

rutiner och vanor som är skadliga för en själv och/eller för andra 

människor. I avhandlingen används också begreppet utveckling. 

Utveckling innebär att röra sig från ett tillstånd till ett annat bättre 

tillstånd. Lärande har ovan definierats som förändring och kan, 

men behöver nödvändigtvis inte, innebära en utveckling (en 

förbättring). Utveckling förutsätter alltså lärande (förändring), men 

allt lärande leder inte per automatik till utveckling.  

I vissa sammanhang sägs att även organisationer och samhällen 

kan lära8, vilket visar att lärande kan äga rum på flera olika nivåer 

(Ellström, 1996; Gustavsson, 2000). I avhandlingen är avsikten att 

studera villkor på individ-, grupp- och organisationsnivå som kan 

möjliggöra respektive hindra undersköterskors lärande i sjukvårds-

arbetet.  

Man kan skilja mellan formellt, icke-formellt och informellt lä-

rande (Marsick & Watkins, 1990). Formellt lärande är formaliserat 

och planerat, det sker vanligen inom någon typ av utbildnings-

institution. Även det som brukar kallas för icke-formellt lärande är 

vanligtvis planerat, men det är mindre formaliserat och har lägre 

grad av styrning. Begreppet informellt lärande, eller ”vardags-

lärande”, är ett lärande som sker parallellt med att vi gör andra sa-

ker i arbetet eller i vardagslivet. Detta lärande är ofta omedvetet 

och oplanerat, men kan även ske avsiktligt (Ellström, 1996).  

Då begreppet lärande granskas mer i detalj framkommer att det 

kan ges lite olika betydelse beroende på vilken teoretisk tradition 

man ansluter sig till. När Sfard (1998) diskuterar de traditionella 

synsätten på lärande gör hon det med hjälp av två olika metaforer. 

Hon liknar lärandet vid ”lärande genom tillägnande” (acquisition) 

respektive ”lärande genom deltagande” (participation). Å ena sidan 

kan lärande ses som en kognitiv aktivitet – en individuell process 

där individen konstruerar och skapar sin egen kunskap. Fokus rik-

tas framförallt på det formella lärandet, det som sker i någon typ av 

utbildningsinstitution. Å andra sidan kan lärande ses som en kol-

                                                 
8
 Organisatoriskt lärande (Argyris & Schön, 1978). När en organisation lär är det 

människor som, på ett eller annat sätt, är inblandade i lärprocessen (Illeris, 

2011a). 
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lektiv aktivitet där det sociala och kulturella sammanhanget beto-

nas. Utgångspunkten för denna inriktning är det informella läran-

det, det lärande som sker i yrkesarbetet eller i vardagen. Ett alter-

nativt, och idag alltmer vedertaget, synsätt på lärande är att försöka 

integrera det kognitiva med det kontextuella, se exempelvis 

Hodkinson och Rainbird (2006). Liknande tankegångar förs även 

fram av Illeris (2007, 2011a). Han anser att allt lärande har en indi-

viduell, men också en social sida. Ett enstaka synsätt är inte till-

räckligt för att helt förstå detta komplexa fenomen. Illeris (2004) 

skriver följande: 

Learning is both an individual and interpersonal matter that cannot 

simply be regulated like a mechanical process. (Illeris, 2004, sid. 72) 

Illeris (2004, 2007, 2011a, 2011b) utvecklar resonemanget om lä-

randets dubbelhet ytterligare. Han betonar att det yttre sociala sam-

spelet inte kan lämnas utanför när man diskuterar lärande, samtidigt 

som han också menar att lärandet måste kopplas samman med 

människans inre, både hennes kognitiva och psykiska delar. Ut-

tryckt på ett mycket kortfattat sätt menar Illeris (2011a, 2011b) att 

lärandet innehåller tre dimensioner – innehåll, drivkraft och sam-

spel9. Han menar vidare att begreppet lärande ska vara gångbart i 

olika situationer och anser att det ideala lärperspektivet bör ta hän-

syn till både det ”enkla” vardagslärandet och det mer komplexa 

lärandet av personlig utvecklingskaraktär (Illeris, 2003). Avhand-

lingen utfår från ett integrerat och holistiskt synsätt på lärande. Ett 

synsätt där både individers och gruppers lärande synliggörs och där 

hänsyn tas till både det individuella/kognitiva och det sociala/ kon-

textuella lärandet.  

                                                 
9
 Illeris (2007, sid. 307) bygger sitt lärperspektiv på bidrag från olika positioner 

för att på så sätt få en heltäckande bild av lärofältet. Han vill med sitt lärperspek-

tiv beakta både det kognitiva (innehåll), psykodynamiska (drivkraft) och det 

sociala (samspel). Han betonar dock att han inte på något oreflekterat eller naivt 

sätt gjort ett hopkok av vitt skilda vetenskapsteoretiska grunduppfattningar.  
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1.3.3 Arbetsplatslärande 

I fokus för avhandlingen står arbetsplatslärande10, vilket definieras 

som det lärande som äger rum på, eller är relaterat till, arbetet och 

arbetsplatsen (Illeris, 2011a). Det handlar således om vuxnas 

lärande i arbetet, och det rör sig framförallt om informella 

läraktiviteter (Marsick & Watkins, 1990). Studien kommer även att 

inkludera icke-formella samt vissa formella läraktiviteter. I fråga 

om formella läraktiviteter rör det sig om planerat och formaliserat 

arbetsplatslärande som exempelvis kurser och föreläsningar. I fråga 

om icke-formella läraktiviteter handlar det om läraktiviteter som 

har lägre grad av styrning och planering, exempelvis handledning 

och arbetsplatsträffar (Rönnqvist, 2001). 

Arbetsplatslärande är ett ganska nytt fenomen (Fenwick, 2008) 

som på senare tid har uppmärksammats alltmer och forskningen 

inom detta område har under de senaste 10–15 åren expanderat. Se 

exempelvis E. Ellström (2012), Ellström och Hultman (2004) 

Evans med flera (2006), Eraut (2007), Fuller med flera (2007) och 

Kock (2010). 

Men det behövs mer forskning kring arbetsplatslärande (Eraut, 

2004), eftersom den gängse, och alltjämt rådande uppfattningen är 

att lärande endast sker i barn- och ungdomstiden, och då framförallt 

i skolmiljöer. Det här är en högst begränsad syn på lärande. I da-

gens samhälle är lärandet snarare livslångt – vi lär som barn, men 

vi lär också som vuxna (Rubenson, 1996). Exempelvis innebär ny 

teknik att moderna arbetssätt och verktyg förs in i de allra flesta 

verksamheter, vilket kräver att den som ska utföra arbetet behöver 

lära nytt och utveckla sin kompetens (Allvin m.fl., 2006; Billett, 

2006; Ds 2000:49; Ellström 1992; Salling Olesen, 2001). Arbets-

platslärande11 är således viktigt. Varje enskild arbetstagare behöver 

                                                 
10

 I denna avhandling ska arbetsplatslärande förstås som just arbetsplatslärande. 

Det ska inte sammanblandas med det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande. 

Det senare är lärande som sker under en praktikperiod, vilken förläggs till en 

arbetsplats under en pågående grundutbildning. 
11

 Det finns två traditionella synsätt på lärande i arbetslivet (Ellström, 2004; 

Evans & Rainbird, 2006). Det ena synsättet är optimistiskt. Här hävdas att en 

person kan uppleva arbetet som positivt. Arbetsplatsen kan mycket väl vara en 
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lära för att känna sig säker och för att kunna klara av sina arbets-

uppgifter. Men lärande på arbetsplatsen är också viktigt för den 

organisation som har behov av att anpassa sig till olika typer av 

förändringar i omvärlden.  

Även på samhällsnivå är förekomsten av lärande i arbetslivet 

viktigt. Från ett nationalekonomiskt perspektiv kan hävdas att detta 

är centralt för att främja välfärd och näringsliv. Det är också ange-

läget utifrån mer demokratiska skäl (Abrahamsson, 2006; Wilhelm-

son, 2004). Människors aktivitet, vilja till att engagera sig och ta 

ansvar i politiska, eller andra förtroendeuppdrag, ökar om förutsätt-

ningarna för lärande i arbetet är goda och viljan till utveckling finns 

(Rubenson, 2001). 

Sammanfattningsvis så förtjänar fenomenet arbetsplatslärande 

att lyftas upp och diskuteras i allmän debatt, men framförallt behö-

ver det utredas via forskning (Abrahamsson, 2006). På så sätt kan 

man få fram ny kunskap om människan i arbetslivet, samtidigt som 

ämnet pedagogik breddas och fördjupas (Ellström, Löfberg & 

Svensson, 2005). 

1.3.4 Yrkeskunnande 

Ett annat centralt begrepp i den här avhandlingen är yrkeskun-

nande. En persons yrkeskunnande kan beskrivas med hjälp av de 

båda begreppen kompetens och kvalifikation12 (Ellström, 1992). Å 

ena sidan kan en persons yrkeskunnande avse kompetens, och å 

andra sidan kan det handla om kvalifikation. Kompetens hör sam-

man med individen och kvalifikation hör samman med arbetet (Ell-

ström, 1992). Kompetens och kvalifikation har inte en enda inne-

börd, utan kan istället ha flera, väldigt näraliggande, betydelser.  

I figur 1.1 (nedan) illustreras fem olika betydelser av begreppet 

yrkeskunnande.  

                                                                                                              
plats där kunskap och kompetens utvecklas, och en plats där personlig utveckling 

främjas (Gustavsson, 2000). Det andra synsättet är pessimistiskt. Utifrån detta 

perspektiv framställs arbetet som nedbrytande och utarmande och i första hand 

inriktat på produktion (Braverman, 1974).  
12

 På engelska används ordet ”skill” som en samlingsbeteckning för alla tre 

begreppen – yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation. 
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Figur 1.1 Fem olika innebörder av begreppet yrkeskunnande  
(Källa: Ellström, 1992, sid. 38.)  

1. Yrkeskunnande kan avse en persons formella kompetens. Det 

är kompetens som kan styrkas med skriftliga dokument. 

2. Yrkeskunnande kan även syfta på faktisk kompetens. Denna 

typ av kompetens kallas även reell eller verklig kompetens. 

Den kan vara inhämtad via formell utbildning, men även via 

informellt lärande på arbetsplatsen.  

3. Yrkeskunnande kan vara detsamma som tillvaratagen eller 

nyttjad kompetens. Här avses den kompetens (formell och 

faktisk) som en individ innehar och som hon/han omsätter 

och använder i praktiken. 

4. Med arbetet i fokus, kan yrkeskunnande avse den kompetens 

som formellt eller informellt, föreskrivs och efterfrågas för ett 

visst arbete. 

5. Slutligen kan yrkeskunnande avse den kompetens som krävs 

för att medarbetaren ska kunna utföra arbetet på ett bra sätt. 

I avhandlingen kommer alla fem olika innebörder av begreppet 

yrkeskunnande att beröras. Men det är framförallt den del av 

yrkeskunnande som berör individen, det vill säga kompetens, som 

kommer att behandlas. Begreppet kompetens kommer därför att 

belysas lite mer i detalj i det följande avsnittet. 
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1.3.5 Kompetens 

I det föregående avsnittet har begreppet kompetens använts. Vad 

avses då med begreppet kompetens? Jo, enkelt uttryck kan 

kompetens sägas handla om en persons förmåga att utföra en 

uppgift genom att praktisera de kunskaper och färdigheter som hon 

eller han har. Denna allmänna, och något vardagliga, beskrivning 

av kompetens kan utvecklas med hjälp av Ellström (1992, 1997). 

Ellström (1992, sid. 21) menar att kompetens handlar om en 

individs förmåga att lösa en uppgift, och preciserar det till att gälla 

förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete. Ellström (1992) anser 

att denna förmåga består av ett antal olika delkomponenter 

nämligen; (1) kunskaper, (2) färdigheter, (3) attityder, (4) 

personlighet och så slutligen (5) sociala faktorer.  

Kunskaperna kan vara såväl intellektuella som praktiska. Fär-

digheterna har att göra med hur man praktiskt kan använda, eller 

omsätta sina kunskaper. Attityder står för inställning och förhåll-

ningssätt och handlar bland annat om motivation. Personlighet av-

ser exempelvis självförtroende och självuppfattning, medan de so-

ciala faktorerna har att göra med individens samarbetsförmåga.  

Av ovanstående redogörelse av begreppet kompetens framgår 

att kunskap inte är detsamma som kompetens, utan att den är en del 

av kompetensen. Kunskapen är kärnan i en individs kompetens och 

kan därmed ses som den viktigaste delen (Ellström, 1992). Vidare 

ska sägas att kompetensen är dynamisk. Den förändras över tid, 

bland annat genom att personen lär och utvecklas (Ellström, 1996; 

Illeris, 2006). Avhandlingen utgår från Ellströms (1992, sid. 21) 

ovan angivna definition av begreppet kompetens. Kompetens hand-

lar sålunda om en individs förmåga att lösa en uppgift på ett fram-

gångsrikt sätt. 

Den beskrivning av begreppet kompetens som gjorts ovan kan 

kompletteras och fördjupas genom hänvisningar till bland annat 

Eraut (1998), samt Illeris (2009). Båda dessa teoretiker pekar på 

problem förknippade med kompetens som begrepp. Eraut (1998) 

menar att begreppet kompetens ofta används på ett alltför förenklat 

och slagordsmässigt sätt i vardagen. Detta medför att begreppet 

urvattnas och att det lätt kan missförstås. Han föredrar att definiera 
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kompetens som förmågan att utföra en uppgift. Denna specifika 

uppgift ska utföras på ett sådant sätt att den håller viss förväntad 

kvalitet eller standard.  

När Illeris (2007) definierar begreppet väljer han att hänvisa till 

Jørgensen (1999)13, vilken anger att kompetens syftar på att en per-

son är kvalificerad. Personen är kvalificerad i vid mening och för-

utom att personen ska behärska ett yrkes- eller ämnesområde ska 

personen också kunna tillämpa kunskapen. Tillämpning ska göras i 

förhållande till de krav som finns i situationen. Därmed ska även 

personens bedömningar och attityder inkluderas i begreppet. Även 

Illeris anser att kompetens har ytliggjorts och fått en stämpel av 

trendighet. Orsaken till detta är, enligt Illeris (2011a), att det har 

skett en ”kompetensteknokratisering” i samhället. Denna teknokra-

tisering14 av kompetens anses i sin tur bero på att nationella och 

övernationella organ har använt begreppet som ett styr- och/eller 

kontrollinstrument15.  

1.4 Disposition 

Avhandlingen är disponerad på följande sätt: Kapitel 2 ägnas åt 

hälso- och sjukvården. I kapitlet ges en beskrivning av sjukhus som 

organisation och arbetsplats. Därtill redovisas forskning som rör 

undersköterskors arbete i sjukvården. Kapitel 3 behandlar området 

arbetsplatslärande. Områdets framväxt redovisas och några olika 

modeller för att förstå lärande i och genom arbetet presenteras. 

Därtill redovisas teori och tidigare forskning om arbetsplatslärande. 

Kapitel 4 är ett metodkapitel där forskningsprocessen beskrivs samt 

tillvägagångssättet vid insamling, analys och redovisning av empi-

riskt material redovisas. I kapitel 5 beskrivs och presenteras de vår-

                                                 
13

  Refererad i Illeris (2007). 
14

 Termen teknokratisering kan hänföras till Ziehe (1982) som menar att olika 

områden i vårt samhälle, exempelvis arbetsplatser, alltmer organiseras rationellt 

och funktionellt. 
15

 För delvis andra perspektiv på kompetensbegreppet och den kritik som det 

utsatts för hänvisas till Ellström (1997), Eraut (1998), Hager och Gonzi (1996),  

Illeris (2009, 2011a) samt Sandberg och Targama (1998). 
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denheter som studerats i avhandlingen. Kapitel 6, 7, 8, 9 och 10 är 

alla empirikapitel och här redogörs för studiens resultat. I kapitel 6 

till och med 8 redovisas delar av resultatet som rör undersköters-

kornas uppfattningar, kapitel 9 tar upp vårdenhetschefers uppfatt-

ningar och kapitel 10 redovisar såväl undersköterskors som vård-

enhetschefers uppfattningar. I kapitel 11 diskuteras studiens resultat 

i relation till teori och tidigare forskning. I detta kapitel presenteras 

också studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning ges. 

Avslutningsvis diskuteras studiens praktiska implikationer. 
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2 Hälso- och sjukvården 

I detta kapitel behandlas hälso- och sjukvården som organisation 

och arbetsplats. Syftet med kapitlet är att ge en övergripande bild 

av den studerade kontexten. Kapitel inleds med en beskrivning av 

sjukvården som en professionell organisation. Därefter görs en hi-

storisk tillbakablick av hur sjukvårdsorganisationen utvecklats över 

tid. Vidare beskrivs sjukvårdsarbetets organisering samt tidigare 

forskning om undersköterskors utbildning och arbete.  

2.1 Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen brukar beskrivas som en pro-

fessionell organisation (Mintzberg, 1983), vilken består av två pa-

rallella hierarkier (Freidson, 1986). De två hierarkierna, som finns 

vid sidan av varandra inom sjukvården, är den medicinska och den 

administrativa (Gardell & Gustafsson m.fl., 1979), se figur 2.1 

(nedan).  

 

Figur 2.1  Sjukvårdens två hierarkier – den medicinska och den 

administrativa. (Källa: Gardell & Gustafsson m.fl. 1979, 
sid. 85.)  
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Den medicinska hierarkin utgörs av professionella och icke-profes-

sionella yrkesgrupper det vill säga läkare, sjuksköterskor, under-

sköterskor och annan vårdpersonal. Den administrativa hierarkin, 

omfattar sjukhusdirektör, chefer och andra ledningspersoner som 

har till uppgift att strategiskt planera och kontrollera verksamheten.  

Kännetecknade för den professionella organisationen är att 

medlemmarnas utbildning är central för arbetsdelningen och avgö-

rande för makt och inflytande i organisationen. Den svenska hälso- 

och sjukvården är till stor del också en politiskt styrd organisation 

där beslut växer fram genom förhandlingar och kompromisser 

mellan olika intressegrupper (Mintzberg, 1983).  

Sammantaget kan sägas att hälso- och sjukvårdsorganisationen 

är en komplex organisation. Dels på grund av att den byggs upp av 

individer med specifika professioner (Ekberg, 2006), dels för att 

den är en politiskt styrd organisation (Hallin & Siverbo, 2003; 

Rönnqvist, 2001; Thunborg, 1999).  

2.2 Hälso- och sjukvårdsorganisationen i 

förändring  

En åldrande befolkning, teknikutveckling och förändrade ekono-

miska förutsättningar är tre viktiga faktorer som under de senaste 

decennierna har föranlett olika typer av förändringar i den svenska 

hälso- och sjukvårdsorganisationen.  

Axelsson16 (2000) beskriver utförligt flera av de förändringar 

som skett inom sjukvårdsorganisationen – både i det medicinska, 

och i det administrativa systemet. Totalt omfattar hans beskrivning 

fem olika utvecklingsfaser som sträcker sig över en tidsperiod på 

cirka 150 år.  

De tidiga landstingsdrivna sjukhusen (1865–1965) var förhål-

landevis små, traditionella och enkla. Organisationsstrukturen var 

hierarkisk och byggde på ideal från det militära. I organisationens 

topp fanns det en ansvarig styrelse och en chefsläkare. Det dagliga 

                                                 
16

 Hela detta avsnitt (2.2) bygger på en artikel av Axelsson (2000). Utöver 

Axelsson förekommer även några andra referenser. Namnen på övriga referenser 

skrivs ut löpande i textavsnittet. 
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sjukvårdsarbetet leddes och övervakades av en föreståndarinna 

(sjuksköterska). Under den här tidsperioden var det övergripande 

sjukvårdssystemet decentraliserat. 

Under 1960-talet skedde en genomgripande förändring av sys-

temet. Den goda ekonomiska tillväxten i landet, tillsammans med 

stora tekniska och vetenskapliga framsteg, ledde till en expansion 

av den svenska sjukvården. Under denna tidsperiod tog sjukvården 

intryck av industrin och Taylors principer. Via specialisering och 

arbetsdelning skulle sjukvårdsorganisationen göras mer rationell 

(Gardell & Gustafsson m.fl., 1979; Rönnqvist, 2001; Strömberg, 

2004). I slutet av 1960- och början på 1970-talet hade organisa-

tionen utvecklats till att vara starkt byråkratisk och centraliserad.  

Under 1980-talet startade en decentraliseringsprocess och i 

samband med detta skedde också stora förändringar i sjukvårds-

organisationen. I slutet av 1980-talet och en bit in på 1990-talet 

började sjukvården så småningom att marknadsanpassas och ledord 

som resursstyrning och rationalisering blev vanligt förekommande 

(Hasselbladh & Bejerot, 2007). Under denna period styrdes verk-

samheten utifrån mål och resultat och nu började man också införa 

resultatenheter (vårdenheter) med eget kostnadsansvar. En annan 

typisk förändring på 1990-talet var att vissa verksamheter lades ut 

på entreprenad. Den offentliga sektorn skulle reformeras med inspi-

ration från det privata näringslivet och styrningsprinciper inom ra-

men för New Public Management kom att tillämpas (Hood, 1991; 

Sahlin-Andersson, 2007). 

Idag, på 2000-talet, är företagsliknande arbetssätt för styrning 

och ledning alltjämt vanliga inom sjukvården (Hasselbladh & Be-

jerot, 2007). Ett exempel är att produktionsfilosofin Lean Produc-

tion förts in i sjukvården och att denna filosofi tillämpas i sjuk-

vårdsarbetet under benämningen Lean Healthcare (se exempelvis 

Ballé & Régnier, 2007; Kim m.fl., 2006; Kollberg, Dahlgaard & 

Brehmer, 2007). 

Sammantaget kan förändringarna inom det svenska sjukvårds-

systemet beskrivas som en pendelrörelse, där pendeln svänger mel-

lan decentralisering och centralisering, samt olika grader av samar-

bete och konkurrens mellan olika enheter i systemet. 
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2.3 Organisering av patientnära 

sjukvårdsarbete 

Vad gäller organisering av det patientnära sjukvårdsarbetet tilläm-

pades under 1950-talet en så kallad funktionell modell. Den funk-

tionella modellen kallas ibland även för rondsystemet och innebär 

att arbetet är uppgiftsorienterat och specialiserat. En medarbetare 

har ansvar för en liten begränsad uppgift. När vårdarbete organi-

seras på detta sätt följer det Taylors principer och kan liknas vid 

”sjukvård på löpande band”17 (Gardell & Gustafsson m.fl., 1979) – 

en vårdpersonal får till uppgift att dela ut mat till samtliga patienter, 

en annan väger alla patienter, en tredje kontrollerar temperaturen 

etcetera.  

Under 1970–1980-talen kritiserades den funktionella modellen 

och ersattes av modeller som var mer inriktade på gruppvård. 

Gruppvård, eller vårdlag, innebär att vårdpersonalen indelas i min-

dre grupper. Ett vårdlag, har det totala ansvaret för en mindre grupp 

patienter. Tillsammans utför laget allt omvårdnadsarbete runt 

patienten och det gemensamma helhetsansvaret betonas starkt. 

Jämfört med rondsystemet minskar gruppvårdsmodellen antalet 

personer kring patienten och den har tydliga likheter med 

sociotekniken och självstyrande grupper (Thorsrud & Emery, 

1969).  

Som ett alternativ till gruppvården finns parvården, vilken även 

den utvecklades under 1970-talet. Parvården (även kallad primär 

omvårdnad) går ett steg längre än gruppvården, då den lyfter fram 

vårdpersonalens individuella ansvar. Att organisera vårdarbetet i 

par (primär omvårdnad) sägs ha vuxit fram som en kritik mot det 

grupporienterade vårdarbetet. Kritiker har ansett att även det 

grupporienterade vårdarbetet haft tendenser till specialisering och 

arbetsdelning, det vill säga drag av taylorism (Franssén, 1997).  

Ett vårdpar består vanligen av två sjuksköterskor eller av två 

undersköterskor, men det vanligaste är att paret består av en sjuk-

                                                 
17

 ”Sjukvård på löpande band” kan även illustreras med hjälp av den centrala 

bäddningsenhet som man på 1960-talet planerade för vid Huddinge sjukhus 

(Brulin & Nilsson, 1997; Gardell & Gustafsson m.fl., 1979). 
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sköterska och en undersköterska. Det är sjuksköterskan som ska ha 

det primära och individuella ansvaret för patienten. Parvårds- 

modellen har sina rötter i USA och där betonas sjuksköterskans 

centrala roll. Om parvårdsmodellen, och primär omvårdnad, ska 

kunna tillämpas fullt ut i Sverige krävs det, enligt Franssén (1997), 

att all vårdpersonal består av legitimerade sjuksköterskor. 

Franssén (1997) och Rönnqvist (2001) menar att när sjukvårds-

arbetet organiseras enligt parvårdsmodellen, istället för funktions-

modellen, medför det förändringar för flera olika yrkesroller. 

Exempelvis beskrivs att sjuksköterskors omvårdnadsarbete och an-

svar för patienten ökar samtidigt som vårdenhetschefens (avdel-

ningsföreståndarens) ansvar minskar. En annan konsekvens är att 

det företrädesvis är sjuksköterskor som efterfrågas. Därmed ökar 

den formella utbildningsnivån inom vårdenheten. Undersköterskor 

och vårdadministratörer sägs företräda gruppvårdsmodellen, medan 

sjuksköterskor anses förespråka parvårdsmodellen (Franssén, 

1997).  

2.4 Undersköterskan i sjukvården 

Undersköterskeyrket har funnits under ganska lång tid inom den 

svenska hälso- och sjukvården men är, i förhållande till sjukskö-

terske- respektive läkaryrket, ändå ett relativt nytt yrke (Fröberg, 

2000). Det svenska undersköterskeyrket18 kan dateras till år 1916. 

Yrket uppstod för att komma till rätta med bristen på sjuksköters-

kor och de första undersköterskorna erhöll en kort arbetsplatsför-

lagd utbildning (Emanuelsson, 1990; Rönnqvist, 2001). Trettio år 

senare, närmare bestämt i slutet av 1940-talet blev det vanligare att 

undersköterskor fick en mer formell utbildning och ytterligare tjugo 

år senare, det vill säga i slutet av 1960-talet, startade den första 

egentliga undersköterskeutbildningen. Därefter, under en period på 

cirka 30 år, var undersköterskeutbildningen en tvåårig gymnasieut-

                                                 
18

 Internationellt är yrkesbeteckningen ”undersköterska” (inom sjukvården) 

något diffus. Exempelvis kan sägas att det i Storbritannien finns över 300 titlar 

för olika assistenter som arbetar inom sjukvården och att yrket inte är 

standardiserat på samma sätt som det är i Sverige (Furåker, 2008; Johnson m.fl., 

2002). 
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bildning. Det rörde sig om en yrkesutbildning och den lästes inom 

ramen för vårdlinjen. Efter avslutad utbildning erhölls examen som 

undersköterska.  

2.4.1 Förändringar i undersköterskeutbildningen 

I början av 1990-talet skedde en stor och viktig förändring i utbild-

ningssystemet. Undersköterskornas yrkesutbildning togs bort och 

ersattes av en yrkesförberedande utbildning. Vårdlinjen omforma-

des till omvårdnadsprogrammet och den formella undersköterske-

examen försvann. Idag omfattar omvårdnadsprogrammet karaktärs-

ämnen inom det yrkesspecifika ämnet omvårdnad samt även kärn-

ämnen, som ger behörighet till fortsatta studier, och därtill valbara 

fördjupningskurser. Viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. 

Det nuvarande omvårdnadsprogrammet kan läsas som ett treårigt 

gymnasieprogram eller som vuxenutbildning under ett och ett halvt 

år (Skolverket, 2012). Eftersom nuvarande omvårdnadsprogram 

inte leder fram till en yrkesexamen, är det i dagsläget arbetsgivaren 

som bedömer huruvida en person efter avslutad utbildning är an-

ställningsbar och kompetent till att arbeta inom hälso- och sjukvår-

den. På 2000-talet har utbildningens innehåll och form återigen 

blivit föremål för diskussion och Skolverket har sedan år 2012 fått i 

uppgift att utreda möjligheterna att återinföra undersköterske-

examen. 

Undersköterskor, är en yrkesgrupp som varit utsatt för olika ty-

per av förändringar. Under 1960-talet, när välfärdssektorn expande-

rade, ökade antalet undersköterskor inom sjukvården successivt. 

Under 1990-talet, när svensk hälso- och sjukvård genomförde 

besparingar, blev undersköterskegruppen ifrågasatt och antalet 

tjänster inom landstingen minskade (Fröberg, 2000). Därefter har 

antalet undersköterskor minskat19 stadigt (Eliason, 2011) och i vissa 

fall har undersköterskor också ersatts av sjuksköterskor (Steen, 

2010). Under 2010-talet har efterfrågan på undersköterskor åter 

ökat och yrket beskrivs numera som ett framtidsyrke (SKL, 2011). 

                                                 
19

 År 1995 fanns det 43 000 undersköterskor som arbetade inom hälso- och sjuk-

vården. År 2002 hade antalet undersköterskor minskat till 40 000 (Landstings-

förbundet, 2003).  
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Under år 2011 var 27 200 undersköterskor anställda inom sjuk 

vården och under kommande tioårsperiod beräknas sjukvårds 

sektorn behöva nyanställa cirka 25 000 undersköterskor (SKL, 

2011).  

2.4.2 Undersköterskans arbetsuppgifter 

Undersköterskans arbetsuppgifter finns utförligt redovisade i en 

ofta refererad utredning, den så kallade Thapperska utredningen, 

från år 1962. Ett annat dokument som redogör för undersköterskans 

arbetsuppgifter är en utredning från år 1984 (ÖVA – Översyn av 

vissa ansvarsfrågor inom hälso- och sjukvården). Andra dokument 

som reglerar en undersköterskas arbetsuppgifter är Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14; SOSFS 2000:17). I 

det följande beskrivs undersköterskans arbetsuppgifter. Nedanstå-

ende beskrivning bygger på nyss nämnda dokument samt på Frö-

berg (2000).  

Undersköterskan inom sjukvården arbetar i huvudsak med om-

vårdnadsuppgifter20. Det är uppgifter som enligt Evertsson (1995) 

har varit relativt oförändrade över tid. I omvårdnadsuppgifterna 

ingår att ta hand om patientens allmänna trivsel och vård, 

exempelvis bäddning, städning, sköta måltider och matning samt 

hjälpa till med patientens hygien. 

I undersköterskans omvårdnadsarbete ingår även medicinska 

uppgifter såsom ta blodtryck, pulsräkning, temperaturkontroller, ha 

ansvar för vätskelistor och mäta urinmängder. Arbetet kan även 

innebära att utföra omläggningar, spolningar och sköljningar. Att 

medverka vid undersökningar, att ta hand om förberedelse- och 

efterarbete samt att sköta sjukvårdsmateriel (sterilisering) är 

ytterligare uppgifter som vilar på undersköterskan. I sammanhanget 

är det dock viktigt att påpeka att undersköterskans medicinska 

arbetsuppgifter varierar med hänsyn till den verksamhet som 

hon/han tjänstgör vid.  

                                                 
20

 Jämför omvårdnad med omsorg. Omvårdnadsarbete utförs inom sjukvården 

medan omsorgsarbete är sådant arbete som utförs inom hemtjänst, social- eller 

äldreomsorg. För vidare läsning, se exempelvis Franssén (1997) och Johansson 

(2002). 
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En undersköterska är inte högskoleutbildad eller legitimerad och av 

ovan refererade dokument framgår att hon/han har en annan typ av 

kompetens än en sjuksköterska. I vissa fall kan dock en åtgärd, 

exempelvis provtagning, utföras av en undersköterska. Avgörande i 

sammanhanget är behovet av kompetens och kunnande, vilket 

växlar mellan omständigheterna i det enskilda fallet. Åtgärden ska, 

om så är nödvändigt, utföras av en person som befinner sig på en 

högre kompetensnivå. Sådana arbetsuppgifter som kan delegeras21 

till en undersköterska är exempelvis matning genom sond, blod- 

provstagning för blodgruppering, kateterisering och applicering av 

identitetsarmband.  

Vidare ingår i undersköterskans arbete att vidarebefordra viktig 

information om patientens hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska 

eller läkare. Ytterligare uppgifter för en undersköterska är att vara 

sjuksköterskan behjälplig med information om ny medicinteknisk 

utrustning och nya arbetsmetoder. Undersköterskan ska därutöver 

medverka vid introduktion av nyanställd personal och elever samt 

även övervaka hygienen på avdelningen. I fråga om patientdoku-

mentation är undersköterskan, enligt lag, inte föreskriven att utföra 

detta, men kan göra skriftliga noteringar om patientens hälsotill-

stånd. Slutligen får en undersköterska inte utföra självständigt ut-

vecklingsarbete (forskning), men hon/han kan däremot biträda 

sjuksköterskor eller läkare i sådant arbete.  

Sammanfattningsvis framhålls att en undersköterskas arbets-

uppgifter påverkas av tillgången på yrkesutövare i näraliggande 

personalkategorier. Exempelvis har antalet vårdbiträden inom 

hälso- och sjukvården minskat kraftigt under de senaste två decen-

nierna. Men många av de traditionella vårdbiträdesuppgifterna 

kvarstår och de måste då utföras av annan personal, vilket ofta är 

undersköterskor.  

                                                 
21

 Delegeringar är personliga och utformas utifrån den enskilda individens 

yrkeserfarenhet och kunnande. 
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2.5 Tidigare forskning om undersköterskor 

i sjukvården  

Det finns, såväl nationellt som internationellt, begränsat med veten-

skapliga studier som behandlar undersköterskors arbete i sjukvår-

den (Furåker, 2008; Spilsbury & Meyer 2004)22. Sjuksköterskor är 

betydligt mer studerade än undersköterskor (Thunborg, 1999). Viss 

forskning finns dock och det vanliga är då att undersköterskorna 

har studerats vid sidan av andra yrkesgrupper såsom läkare, sjuk-

sköterskor, sjukvårdsbiträden, mentalskötare etcetera. I det följande 

presenteras tidigare forskning om undersköterskor i sjukvården. 

Först görs en presentation av svensk forskning och därefter följer 

en internationell utblick. Den forskning som redovisas nedan har 

genomförts under en period på cirka 20 år. Presentationen sker i 

kronologisk ordning. 

2.5.1 Svensk forskning 

Johansson (1989) har studerat yrkeskunnande hos undersköterskor 

(och sjukvårdsbiträden) och kartlagt vad undersköterskor kan och 

behöver kunna för att utföra sina arbetsuppgifter. I studien relateras 

undersköterskornas yrkeskunnande och kunskapsanvändning till 

faktorerna organisation, kommunikation och kultur/klimat. Johans-

son skriver att undersköterskornas yrkeskunnande är komplex 

eftersom deras arbetsuppgifter utförs i en speciell miljö med många 

individer, personalgrupper, skilda vårdformer och arbetsklimat. 

Studien visar att undersköterskorna i utvecklingen av sitt yrkeskun-

nande har lämnats ensamma med patienten. Johansson menar att 

undersköterskornas omvårdnadskunskap istället bör utvecklas i 

relation till övrig vårdpersonal. Undersköterskorna bör regelbundet 

diskutera och dokumentera innehållet i omvårdnaden och till-

                                                 
22

 Värt att notera är att det däremot finns relativt mycket (svensk) forskning om 

undersköterskor (och vårdbiträden) inom äldreomsorgen. Se exempelvis: 

Ahnlund (2008), Andersson (2007), Bennich (2012), Eliasson-Lappalainen 

(2003), E. Ellström och Ekholm (2001), Johansson (2007), Szebehely (2005), 

Thörnqvist (2004), Westerberg och Hauer (2009) samt Wreder (2005).  
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sammans med kollegor diskutera sina arbetsuppgifter och alterna-

tiva tillvägagångssätt.  

Lindgren (1992) har studerat den professionella hierarkin i 

hälso- och sjukvården och analyserat den utifrån begreppen klass 

och kön. Lindgren menar att medarbetarna i organisationen kan 

rangordnas, inte endast utifrån sin speciella yrkeskompetens, utan 

även efter sin klass- och könstillhörighet. Längst ner i organisa-

tionen återfinns undersköterskorna, de kallas för ”flickorna”. Lind-

gren visar att flickorna utgör en homogen grupp, de har arbetarbak-

grund, arbetar ofta deltid och utvecklar en kollektiv kultur där man 

stöttar och hjälper medlemmarna inom den egna yrkesgruppen.  

Franssén (1997) har studerat kvinnors arbete i sjukvården. I 

studien visar Franssén (1997) att undersköterskor och sjuksköters-

kor försökte rationalisera bort vissa arbetsuppgifter. Fastän de ta-

lade om, och visade ett stort personligt engagemang i relation till 

patienterna sökte de sig gärna till synliga rutinsysslor, till exempel 

städning och utdelning av mat och kaffe. Tal och handling stämde 

inte överens och instrumentellt vårdarbete prioriterades framför 

nära patientrelationer och emotionellt arbete. 

Pingel och Robertssons (1998) har, i likhet med Lindgren 

(1992), studerat positionering och genusfrågor inom sjukvården 

och fördjupat sig i läkares, sjuksköterskors och undersköterskors 

yrkesidentiteter. Undersköterskorna i studien kände sig närmast 

patienten och de upplevde kontakten med patienten och de omvår-

dande momenten i arbetet som något positivt. De var starkt person-

orienterade i sitt yrke (att vara en god person var viktigt), vilket 

ledde till en svag yrkesidentitet. I studien påpekar Pingel och Ro-

bertsson (1998) att förändringar i delegeringsordningen har lett till 

att undersköterskor fått färre kvalificerade arbetsuppgifter. I och 

med detta har de också fått en svagare ställning i organisationen.  

Även Thunborg (1999) har studerat yrkesidentiteter hos läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor i sjukvården. Hon beskriver 

undersköterskors yrkesidentitet som patientorienterad. Underskö-

terskorna var styrda av regler och rutiner samt hade ett anpass-

ningsinriktat handlande, vilket innebar att de i sitt arbete rättade sig 

efter andras gruppers beslut. I studien visas också att undersköters-
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korna tyckte att det var viktigt att sjuksköterskorna såg deras kom-

petens, respekterade deras arbete samt delegerade arbetsuppgifter 

till dem. 

Sebrant (2000) har skrivit en avhandling om organiserande och 

identitet inom en geriatrisk sjukvårdsenhet. På den studerade en-

heten strävade man efter att höja medarbetarnas kompetens, varför 

underskötersketjänster konverterades till sjukskötersketjänster. 

Detta var svårt för undersköterskorna att acceptera, eftersom de 

uppfattade att deras yrkesgrupp krympte samtidigt som de skulle 

göra lika mycket som förut. De studerade undersköterskorna ville 

ha mer praktisk hjälp från sjuksköterskorna, men sjuksköterskorna 

ansåg att det vardagliga omvårdnadsarbetet inte var attraktivt och 

att det inte överensstämde med deras kompetens. Det ledde till di-

verse spänningar och konflikter mellan undersköterskorna och 

sjuksköterskorna.  

Rönnqvist (2001) har studerat strategier för kompetensut-

veckling inom hälso- och sjukvården. I studien visas att sjukvårds-

personal fick flera möjligheter till kompetensutveckling, och att 

fokus låg på formella utbildningar med medicinskt innehåll. I stu-

dien framkommer också att vilken yrkesgrupp, och vilken typ av 

kompetens, som man valde att satsa på bestämdes på olika sätt vid 

de olika vårdenheterna. Rönnqvist (2001) pekar också på att under-

sköterskor var den yrkesgrupp som överlag hade sämst förutsätt-

ningar för kompetensutveckling.  

Alsterdahl (2002) har i sin avhandling studerat yrkeskunnande 

hos ett antal olika yrkesgrupper. I en del av avhandlingen riktas 

fokus mot yrkesgruppen undersköterskor. Alsterdahl (2002) anger 

att undersköterskor är en grupp som har låg formell utbildning, 

men omfattande praktisk erfarenhet. Genom fallstudier framkom att 

undersköterskors kunnande är kollektivt, vilket innebär att de hade 

en gemensam blick och rytm i sitt arbete. En undersköterska måste 

samspela med, och är beroende av andra, för att göra ett gott arbete. 

Det är tillsammans med arbetskamraterna och patienterna som 

hon/han utvecklar sitt kunnande. För att arbetet ska fungera väl, 

måste hela vårdlaget arbeta i en gemensam rytm. 
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Även Sand (2003) har studerat undersköterskors arbete. Hon 

beskriver, i likhet med Pingel och Robertsson (1998) att underskö-

terskors arbete är starkt patientorienterat och att patientens dagliga 

omvårdnad är centralt i arbetet. Vidare anger Sand, precis som 

Thunborg (1999) att undersköterskors arbete är starkt anpass-

ningsinriktat, och att de i arbetet ska anpassa sig till de krav som 

patienter, sjuksköterskor och annan personal ställer på dem. Syftet 

med Sands longitudinella studie var att undersöka vilka underskö-

terskor som visade störst arbetstillfredsställelse på längre sikt samt 

om undersköterskor som bedömdes som ”ovanligt duktiga” uppvi-

sade speciella personlighetsdrag. Studien visar att de serviceinrik-

tade undersköterskorna till en början hade högst arbetstillfredsstäl-

lelse och många av dem bedömdes som ”pärlor i vården”. Men 

efter hand var skador och långtidssjukskrivningar överrepresente-

rade i gruppen och de hade svårt att gentemot andra yrkesgrupper 

stå på sig och försvara sina intressen. Hos samtliga undersköterskor 

minskade arbetstillfredsställelsen över tid. 

Strömberg visar i en avhandling från år 2004 hur arbetsupp-

gifterna inom hälso- och sjukvården har förändrats under de senaste 

40 åren. Strömberg kopplar samman de skilda arbetsuppgifterna 

med olika ansvarsområden inom vården och benämner dessa om-

råden för ”curing”, ”nursing” respektive ”caring”. Arbetsuppgifter 

som kallas curing utförs av läkare, nursing av sjuksköterskor och 

caring av undersköterskor. Strömberg (2004) visar att utvecklingen 

inom vården har lett till att arbetsuppgifterna har förändrats och att 

behovet av teknisk kompetens och formell medicinsk utbildning 

ökat. Formell utbildning har överlag blivit viktigare än praktisk 

kunskap. Utvecklingen tyder på att caringuppgifterna, det vill säga 

de arbetsuppgifter som utförs av undersköterskor, tenderar att för-

svinna. Detta sker samtidigt som nursing- och curinguppgifterna 

blivit allt mer centrala och omfattande. 

Hertting med flera (2005) har studerat undersköterskor i den 

svenska sjukvården. Syftet med studien var att belysa hur under-

sköterskor inom sjukvården upplever psykosocial stress i arbetet 

under en period av uppsägningar och organisationsförändringar. 

Under perioden 1995–1997 minskade antalet undersköterskor vid 
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det undersökta sjukhuset med 43 procent. Orsaken till den kraftiga 

minskningen var ekonomiska besparingar. I studien framkommer 

att undersköterskorna betraktade sig själva som en ”reservarmé” 

och menade att de fick utföra uppgifter som ingen annan ville göra. 

En av undersköterskorna beskrev sig själv som ”piga”. Några 

undersköterskor uttryckte att de hade hamnat i skymundan och 

flera av dem led av ”att vara osynliga i arbetet”. Flera av un-

dersköterskorna ansåg att de hade en unik kompetens, en kompe-

tens som de erhållit tack vare den nära kontakten med patienterna. 

Vidare betonade undersköterskorna att de ville arbeta i par till-

sammans med en sjuksköterska, då de ansåg att parvård var det 

mest effektiva arbetssättet. Forskarna tolkar deras önskan om att 

arbeta i par som ett försök att återta de omvårdande arbetsuppgif-

terna. I studien framhålls att undersköterskor är en ”hårt drabbad 

yrkesgrupp med ett tufft och underbetalt arbete” (Hertting m.fl. 

2005, sid. 109 & 110). 

Furåker (2008) har studerat undersköterskor och mentalskötare 

vid fyra olika kliniker vid ett akutsjukhus. Syftet med studien var 

att undersöka hur mycket tid som undersköterskor (respektive 

mentalskötare) lägger på sina olika arbetsuppgifter samt om det i 

detta avseende fanns skillnader mellan de olika klinikerna. I studien 

skrev vårdpersonalen dagböcker, för att på så sätt ge en bild av sin 

arbetssituation. Det visade sig att undersköterskorna ägnade halva 

sin arbetstid åt direkt vård, det vill säga omvårdnadsuppgifter nära 

patienten såsom att bädda sängar, hjälpa till med hygien och toa-

lettbesök etcetera. Den direkta vården bestod även av kontroller, 

exempelvis blodtryck och puls. Den andra halvan av arbetstiden 

ägnade undersköterskorna åt arbetsuppgifter som exempelvis städ-

ning, rapportering och möten. Studien visar att det var stor varia-

tion i hur undersköterskorna respektive mentalskötarna fördelade 

sin arbetstid, samt att det även var viss variation mellan underskö-

terskorna vid de tre olika klinikerna. De undersköterskor som ar-

betade i geriatrisk vård ägnade allra mest tid åt direkt vård, och då 

framförallt åt omvårdnadsuppgifter (42 procent). I studien visas att 

många undersköterskor, framförallt mentalskötare, utförde många 

ganska krävande arbetsuppgifter på delegering. Mot bakgrund av 
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detta frågar sig Furåker (2008) om undersköterskor och mental-

skötare har tillräcklig formell utbildning för att axla och ta det 

ansvar som hör samman med de delegerade arbetsuppgifterna. 

Vidare påpekar Furåker (2008) att vårdenhetscheferna spelar en 

nyckelroll i sammanhanget, då de fattar beslut om arbetsfördelning, 

delegeringar samt granskar och följer upp genomförda insatser. En 

annan slutsats i studien är att det måste till en bättre korrespondens 

mellan undersköterskornas faktiska arbete och deras formella 

utbildning. 

2.5.2 Internationell forskning 

Workman (1996) har studerat undersköterskor i England och in-

tresserat sig för hur de ser på sin yrkesroll, en roll där det ingår att 

stötta sjuksköterskorna i deras arbete. Undersköterskorna i studien 

uppfattade att de kunde hjälpa sjuksköterskorna, bland annat ge-

nom att fungera som en kommunikationslänk mellan sjuksköters-

kan och patienten. Vidare ansåg undersköterskorna att det inte var 

så stor skillnad mellan att vara sjuksköterska och undersköterska, 

vilket medförde att de kände sig osäkra på sin rätta yrkesroll. I 

studien visar Workman (1996) att undersköterskornas osäkerhet 

uppstod på grund av att det rådde oklarheter kring sjuksköterske-

rollen. Efter att de studerade undersköterskorna deltagit i en utbild-

ning kände de sig ännu osäkrare. De uppfattade att nu att deras roll 

var ett mellanting mellan å ena sidan okvalificerad och å andra 

sidan kvalificerad. En blandning mellan undersköterska och sjuk-

sköterska. I studien framkom också att sjuksköterskorna kände att 

de hade mist den omvårdande rollen och att de därför upplevde 

undersköterskorna som ett hot. En slutsats som dras i studien är att 

de olika rollförväntningarna behöver klargöras, för att på så sätt 

minska stress och osäkerhet för yrkesgrupperna. 

Thornley (2000) har studerat undersköterskor som arbetar i den 

brittiska sjukvården. Thornley (2000) beskriver de studerade under-

sköterskorna som ”mogna och erfarna”. Flertalet var över 40 år och 

de hade arbetat mycket lång tid inom sjukvården. De arbetade med 

direkta vårduppgifter, men även med andra typer av arbetsuppgifter 

som var mer inriktade mot service och städning. I vårdarbetet 
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ingick bland annat följande uppgifter: samtala med patienter och 

anhöriga (nästan 100 procent angav att de utförde denna uppgift), 

hjälpa till vid katetervård (drygt 60 procent), hjälpa till med läke-

medelsadministration (drygt 40 procent) och ta blodprov (drygt 10 

procent). Flera av undersköterskorna rapporterade att de relativt 

ofta arbetade med samma, eller liknande uppgifter, som de legiti-

merade sjuksköterskorna. I Thornelys (2000) studie framkommer 

också att undersköterskorna hade blivit erbjudna att delta i ett stort 

nationellt kompetensprogram (NVQ). Via NVQ skulle underskö-

terskorna erhålla kvalificerad utbildning och deras erfarenhetsbase-

rade kunnande skulle valideras och godkännas formellt. Många 

undersköterskor var intresserade av utbildningsprogrammet och 

endast ett fåtal tackade nej till erbjudandet. De som inte ville delta 

var rädda för att ökad utbildning skulle leda till att de kom längre 

ifrån patienten och att de istället skulle behöva ägna mer tid åt ad-

ministrativt arbete, vilket de inte ville. Thornley (2000) menar att 

undersköterskor ofta har betraktats som okvalificerade, men studien 

visas att de var kompetenta och erfarna samt att de hade potential 

till att utvecklas. Thornleys (2000) slutsats är att det är dags att 

omvärdera rollen som undersköterska och ge yrkesgruppen möjlig-

het att utvecklas via utbildning.  

I ännu en brittisk studie har Spilsbury och Meyer (2004) under-

sökt undersköterskors arbete genom att fråga undersköterskor vad 

de gör i sitt arbete och sedan jämföra det med det faktiska arbetet 

som utförs i praktiken. I likhet med Workman (1996) samt även 

Sebrant (2000) tar Spilsbury och Meyer (2004) upp de spänningar 

som finns mellan undersköterskors och sjuksköterskor och hur det 

påverkar teamarbetet och vården av patienten. Studien visar att 

undersköterskornas arbete formas efter förhandlingar mellan sjuk-

sköterskor och undersköterskor. Spilsbury och Meyer (2004) menar 

att undersköterskor är en yrkesgrupp, vars kunnande ibland kom-

mer till sin rätt, det vill säga tillvaratas och används. Men att under-

sköterskors kunnande inte alltid ses som en resurs i omvårdnads-

rbetet och därmed tas inte deras kompetens tillvara. Vidare påpekar 

forskarna att sjuksköterskornas roll har förändrats genom att de har 

fått mer ansvar och andra uppgifter. Det har i sin tur medfört 
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förändringar för undersköterskorna som har fått ta vissa uppgifter 

som tidigare ingått i sjuksköterskerollen. Det här ställer i sin tur 

krav på vårdenhetschefer och ledning. De måste se till att under-

sköterskornas kompetens vidareutvecklas och att de får handled-

ning i arbetet. Detta för att försäkra sig om att den vård som ges till 

patienten är god samt följer standarder och gällande kvalitetsmått.  

Keeney, Hasson och McKenna (2005) har i likhet med Thorn-

ley (2000) intresserat sig för undersköterskor och deras upplevelser 

och erfarenheter av en nationell utbildningssatsning. Studien gjor-

des mot bakgrund av att antalet undersköterskor på Irland ökade 

under 2000-talet, samtidigt som utbildningssatsningar som riktades 

mot denna yrkesgrupp skiftade mellan olika arbetsgivare. Av den 

anledningen utformade ett nationellt vård- och hälsoinstitut en 

vidareutbildning för undersköterskor. Resultatet från den här stu-

dien visar att de undersköterskor som deltog i utbildningen tyckte 

att den hade varit nyttig. De kände sig säkrare på de arbetsuppgifter 

som delegerats till dem och flera av dem hade lärt sig sådant som 

skulle kunna vara till nytta i deras framtida arbete.  

2.5.3 Summering av tidigare forskning  

När ovan redovisade studier summeras framträder några återkom-

mande teman. En del studier har ett tydligt fokus på ett tema, me-

dan andra väver in och berör flera olika teman. Ett tema är under-

sköterskors arbete och frågor av typen; – Vad gör undersköterskor i 

sitt arbete och hur använder de sin arbetstid? Detta tema behandlas 

av Franssén (1998); Thornley (2000); Strömberg (2004); Spilsbury 

och Meyer (2004) samt Furåker (2008). Ett annat tema är kompe-

tens och utbildning. Undersköterskors yrkeskunnande studerades 

tidigt av Johansson (1989). Det temat har därefter behandlats av 

Thunborg (1999); Thornely (2000); Rönnqvist (2001); Alsterdahl 

(2002); Keeney, Hasson och McKenna (2005) samt Furåker (2008). 

Det tredje temat behandlar undersköterskors yrkesroll, identifikat-

ion och kultur. Detta har varit centralt i studier av Lindgren (1992); 

Workman (1996); Pingel och Robertsson (1998); Thunborg (1999); 

Sebrant (2000); Sand (2003) samt Spilsbury och Meyer (2004). Det 

fjärde och sista temat rör organisering och organisationsföränd-
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ringar i sjukvården. Sebrant (2000) samt Hertting med flera (2005) 

har i sina studier behandlat detta tema.  

Avslutningsvis kan sägas att de forskningsteman som har iden-

tifierats kommer att behandlas vidare i denna avhandling. Den tidi-

gare forskningen bildar således en viktig bakgrund till avhand-

lingen. I sammanhanget är det dock viktigt att understryka att den 

här avhandlingen är inriktad mot pedagogik och lärande, medan 

några av de avhandlingar som redovisats ovan, är skrivna utifrån 

ämnesområden som sociologi, vårdvetenskap och historia. 

2.6 Sammanfattande kommentar 

Den historiska redogörelsen av sjukvårdskontexten, beskrivningen 

av undersköterskeyrket och den redovisning av tidigare forskning 

som gjorts i detta kapitel visar att organisationen, sjukvårdsarbetet 

samt själva undersköterskeyrket har varit föremål för en rad olika 

förändringar. Den övergripande sjukvårdsorganisationen har under 

vissa tider varit centraliserad och i andra tider mer decentraliserad. 

Det sjukvårdsarbete som utförts bland patienter på enheter och av-

delningar har över tid växlat. I vissa perioder har enskilt arbete do-

minerat, under andra perioder har arbetet skett i par- respektive 

grupp.  

Undersköterskeyrket har under årens lopp också varit utsatt för 

förändringar och omdaningar. Yrket uppkom när det var brist på 

sjuksköterskor. Sedan yrkets uppkomst har undersköterskor haft en 

speciell och nära relation till sjuksköterskor. De har varit beroende 

av sjuksköterskor och man kan kanske säga att de har stått lite i 

skuggan av denna profession. Undersköterskors arbete och plats i 

sjukvården har inte varit självklar och det har funnits konflikter 

mellan undersköterskor och sjuksköterskor (Spilsbury & Meyer, 

2004; Workman, 1996). Det har skapat en osäkerhet i fråga om 

yrkesgruppens roll och identitet (Sebrant, 2000; Thunborg, 1999). 

Under ekonomiska besparingstider har yrket varit utsatt och hotat, 

men under 2000-talet spås framtidsutsikterna för undersköterskor i 

sjukvården som goda (SKL, 2011). Vidare har undersköterskors 

grundutbildning varit föremål för revideringar. Till en början fick 

undersköterskor en kort arbetsplatsförlagd utbildning. Efterhand 
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tillkom en tvåårig yrkesutbildning och sedan förändrades den till en 

treårig yrkesförberedande utbildning. Under 2010-talet har Skol-

verket fått i uppgift att återigen se över grundutbildningen och 

eventuellt kommer en yrkesexamen för undersköterskor att 

återinföras (Björklund, 2012).  
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3 Arbetsplatslärande  
– en teoretisk referensram 

I det här kapitlet beskrivs hur området arbetsplatslärande har vuxit 

fram över tid och vad det idag har för ställning och position. Vidare 

redovisas teori, tidigare forskning och en undersökningsmodell 

rörande arbetsplatslärande. Arbetsplatslärande är det lärande som 

äger rum på, eller är relaterat till arbetet och arbetsplatsen (Illeris, 

2011a). 

3.1 Områdets rötter och framväxt 

Arbetsplatslärande23 som forskningsområde har till stora delar sina 

rötter i ämnet pedagogik, närmare bestämt vuxenutbildning (vuxnas 

lärande) och yrkesutbildning (Elkjaer & Wahlgren, 2006). Utifrån 

svenska förhållanden kan arbetsplatslärande ses som ett delområde 

i ett större fält, kallat för arbetslivets pedagogik24. Till en början 

rörde forskningen inom detta fält frågor som främst var inriktade på 

urval och rekrytering, utbildningsbehov, personal- och ledarskaps-

utbildning samt förändringsprocesser i organisationer (Ellström, 

Löfberg & Svensson, 2005).  

Under 1980-talet växte den pedagogiska forskningen i arbetsli-

vet och den fick då delvis ett annat fokus, eller snarare ytterligare 

ett intresseområde. Forskningsintresset riktade sig då alltmer mot 

frågor som specifikt rörde lärande i arbetet. Uppmärksamheten 

vändes mot arbetsplatsen som en miljö för lärande och det blev 

                                                 
23

 Den engelska termen är Workplace Learning (WPL). 
24 

Ellström, Löfberg och Svensson (2005) argumenterar för att beteckningen bör 

vara ”pedagogik i arbetslivet”, just för att betona att arbetslivet inte kräver någon 

särskild sorts pedagogik, vilket man lätt kan tro med benämningen ”arbetslivets 

pedagogik”. 
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vanligare att undersöka hur olika arbetsvillkor inverkar på medar-

betarnas lärande, utveckling och syn på utbildning (Ellström, Löf-

berg & Svensson, 2005; Evans & Rainbird, 2006). Det var också 

under denna tidsperiod som delområdet arbetsplatslärande etable-

rades. Idag, under 2000-talet, är arbetsplatslärande ett erkänt forsk-

ningsområde som är på stark uppgång såväl nationellt som inter-

nationellt25 (Boud & Garrick, 1999; Fenwick, 2006; Cairns & Mal-

loch, 2011).  

Området arbetsplatslärande har, som visats ovan, sina rötter i 

ämnet pedagogik. Över tid har dock ”rotsystemet” vuxit och ett 

tredje kunskapsområde kallat HRM26/HRD27 har tillfogats. HRM är 

ett stort fält som också hör samman med ämnet företagsekonomi. I 

detta fält behandlas exempelvis styrnings-, struktur-, förvaltnings- 

och ledningsfrågor och forskningen utgår från ett ekonomiskt- eller 

ett managementperspektiv. Inom fältet HRD28 fokuseras istället 

frågor som har att göra med utveckling av mänskliga resurser i 

arbetslivet. Mer precist handlar HRD-frågorna om aktiviteter och 

åtgärder som inriktas mot att främja individers och gruppers lä-

rande och kompetensutveckling (Ellström, 1992). I detta område är 

det vanligt att forskningen utgår från ett pedagogiskt- eller ett lä-

                                                 
25

 Några av de forskare som världen över är verksamma inom fältet 

arbetsplatslärande är: I Norden: Ellström (1992, 2001, 2011); Gustavsson (2000); 

Löfberg (1989, 1996); Engeström (1999, 2001); Miettinen och Virkunnen 

(2006); Bottrup (1999, 2001); Illeris (2003, 2011a, 2011b); Nielsen och Kvale 

(2006); Eidskrem (2007); Nordhaug (1995) samt Skule och Reichborn (2000). I 

Storbrittanien: Eraut (2004a, 2007); Evans, Hodkinson, Rainbird och Unwin 

(2006); Felstead (2002); Fuller och Unwin (2004) samt Hodkinson och 

Hodkinson (2003). Övriga Europa; Bauer och Gruber (2007) samt Nijhof och 

Nieuwenhuis (2008). I Nordamerika: Fenwick (2006, 2007), Lave och Wenger 

(1991) samt Marsick och Watkins (1990, 2008). I Australien: Billett (2001a, 

2001b, 2002a, 2002b); Boud och Garrick (1999); Boud och Solomon (2003) 

samt Hager (2004).  
26

 Human Resource Management 
27 

Human Resource Development 
28

 I USA är beteckningen ”arbetsplatslärande” (workplace learning) inte särskilt 

vanlig. I denna del av världen benämns all forskning, som rör lärande i arbetet, 

mer allmänt för HRD (Watkins, 1989 i Marsick; Watkins & O’Connor, 2011; 

Marsick & Watkins, 1990).  
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randeperspektiv (Illeris, 2011a). Utöver det kan HRD-forskningen 

även utgå från mer sociologiska eller psykologiska perspektiv 

(Nilsson m.fl., 2011).  

3.1.1 Arbetsplatslärande och organisatoriskt lärande 

Ytterligare en forskningstradition som på ett mycket nära sätt re-

laterar till arbetsplatslärande är organisatoriskt lärande. Båda dessa 

forskningsområden intresserar sig för frågor kring lärande kopplat 

till arbetet och arbetsplatsen. Det forskningsområde som kallas för 

organisatoriskt lärande har emellertid sina rötter i organisations- 

och managementstudier, medan arbetsplatslärande har en bakgrund 

i ämnet pedagogik (Elkjaer & Wahlgren, 2006; Engeström & Kero-

suo, 2007). Vidare anges också att organisatoriskt lärande är ett 

betydligt bredare och äldre forskningsområde än arbetsplatslärande. 

De första studierna kopplade till lärande i organisationer kom redan 

under 1960–1970-talen (Elkjaer & Wahlgren, 2006; Ellström, 

2010). Inom organisatoriskt lärande ses individers lärande mer som 

ett verktyg för att utveckla och förbättra organisationer eller företag 

som helhet. Medan man inom området arbetsplatslärande, som har 

byggt vidare på en humanistiskt inspirerad forskningstradition, sna-

rare betonat lärande utifrån individers och gruppers personliga ut-

veckling29 (Engeström & Kerosuo, 2007).  

I sammanhanget har även det livslånga lärandet betonats. Från 

ett samhälleligt perspektiv är detta lärande viktigt eftersom det an-

ses gynna individers engagemang i demokratiska och politiska frå-

gor, främja människors hälsa och välbefinnande samt att det i öv-

rigt anses ha positiva effekter i frågor som har att göra med eko-

nomi, produktion och innovation (Ellström, 1996).  

Elkjaer och Wahlgren (2006) menar att det finns både likheter 

och skillnader mellan arbetsplatslärande och organisatoriskt läran-

de. De är så att säga två sidor av samma mynt (Jarvis, 2005) och 

deras gemensamma nämnare är lärande. Det senare forskningsom-

rådet är äldst och anses ha bidragit starkt till förståelsen och fram-

                                                 
29

 Betoning på att se lärandet utifrån den lärandes perspektiv (Illeris, 2011a). 
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växten av arbetsplatslärande (Daley, 2009 i Marsick, Watkins & 

O’Connor, 2011). 

Sammanfattningsvis kan sägas att i Skandinavien är arbets-

platslärande ett forskningsområde som till stor del vuxit fram ur 

ämnet pedagogik. Området har framförallt sina rötter i vuxenutbild-

ning och yrkesutbildning (Antonacopoulou, 2006). Därutöver fram-

går att arbetsplatslärande också har kopplingar till det fält som 

kallas för HRD.  

3.1.2 Lärande som anpassning eller utveckling 

När frågor om lärande i arbetet behandlas är det inte ovanligt att 

man närmar sig begreppen anpassnings- respektive utvecklingsin-

riktat lärande (Ellström, 1992). Dessa begrepp30 uttrycker två olika 

former av lärande. Ellström (1992) menar att ett anpassningsinrik-

tat lärande sker då individen lär sig något nytt, eller försöker för-

bättra något hon/han redan kan, utan att medvetet ifrågasätta eller 

försöka förändra uppgiften. Detta lärande innebär alltså att indivi-

den lär sig att klara av, eller bemästra en specifik situation, ett pro-

blem eller en uppgift.  

En annan form av lärande är det utvecklingsinriktade lärandet. 

Utmärkande för det utvecklingsinriktade lärandet är att den person 

(eller grupp) som ska lära sig något förhåller sig kritisk och ifråga-

sättande till uppgiften och målen (Ellström, 1992, 1996). Det 

utvecklingsinriktade lärandet aktualiserar alltså inte bara hur något 

ska göras utan även frågor kring varför något ska göras. För att 

närma sig det utvecklingsinriktade lärandet krävs alltså att 

individen eller arbetsgruppen vågar experimentera och ifrågasätta 

nuvarande arbetssätt och rutiner. Det utvecklingsinriktade lärande 

beskrivs av Ellström (1996) som ett kreativt och ett högre 

ordningens lärande.  

De två former av lärande som har tecknats ovan ska inte ses 

som antingen eller. I själva verket behövs båda lärandeformerna. I 

vardagens arbete, och särskilt när det gäller mer komplexa icke-

                                                 
30

 Dessa två former av lärande kan sägas motsvara lärande via ”single-loop” 

respektive ”double-loop” (Argyris & Schön, 1978) samt Piagets (i Illeris, 2007) 

beskrivning av lärande som assimilation respektive ackommodation.  
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rutin mässiga arbetsuppgifter, är det viktigt att man kan pendla 

mellan dessa olika former av lärande (Ellström, 2011).  

3.2 En integrerad modell för 

arbetsplatslärande 

Det finns flera olika teoretiska modeller för att förstå det komplexa 

förhållandet mellan lärande och arbete. I det följande presenteras de 

modeller som varit inspirationskällor för detta arbete. Närmare 

bestämt beskrivs modeller av Billett (2001b), Jørgensen och 

Warring (2003) samt Eraut (2004a). Dessa modeller har setts som 

relevanta för avhandlingen av framförallt tre skäl. För det första 

visar de att arbetsplatslärande är ett samspel mellan individ och 

kontext, och därmed ligger de i linje med den definition av lärande 

som presenterats tidigare (se sid. 6). För det andra är de relativt 

empirinära, vilket även denna studie är. För det tredje lyfter de 

fram sådana faktorer som tidigare forskning har visat vara 

betydelsefulla för att förstå och analysera arbetsplatslärande31. De 

kretsar alla – mer eller mindre – kring arbete, organisering, sociala 

aspekter och individuella faktorer. Utöver dessa gemensamma drag 

finns det i de olika modellerna även mer unika bidrag, här avses i 

första hand formella utbildningsinsatser som särskilt lyfts upp av 

Eraut (2011). 

Billett (2001a, sid. 211) kallar sin modell för ”Co-Participation 

at work”. Modellen beskriver lärandet på arbetsplatsens som ett 

                                                 
31

 Ytterligare teoretiker som har tagit fram modeller för arbetsplatslärande är: 

Engeström (1987) har en modell som bygger på Vygotskij (1978) och den 

kulturhistoriska skolan. I grunden omfattar modellen tre faktorer; verktyg, 

subjekt och objekt. Engeström (1987) har sedan vidareutvecklat den till att även 

innefatta komponenterna regler, gemenskap samt arbetsdelning; Illeris (2004), 

har inspirerats av och byggt vidare på Jørgensen och Warrings (2003) modell. 

Illeris (2004) modell tar även med begreppet praktik. Detta görs för att tydligt 

visa att den position och funktion som individen har i verksamheten har 

betydelse för lärandet; Moxnes (1984) modell visar på fyra olika områden som 

påverkar lärandet; det personliga, det mellanmänskliga, det organisatoriska och 

det samhälleliga. Inom varje delområde finns det faktorer som kan underlätta 

respektive hindra lärandet.  
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samspel mellan de erbjudanden32 till lärande som ges på arbetsplat-

sen respektive individens engagemang till att delta i dessa. Aktivi-

teter, produkter, verktyg, mål, procedurer, värden och normer är 

sådant som hör samman med arbetsplatsens erbjudanden. Indivi-

dens kunskap, värderingar och personliga historia är exempel på 

sådant som har betydelse för i vad mån medarbetaren väljer att en-

gagera sig i, och ta del av de läraktiviteter som erbjuds. 

Jørgensen och Warring (2003) menar att arbetsplatslärande kan 

förstås utifrån de två begreppen 1) lärmiljö och 2) lärpotential. I 

deras modell är begreppet lärmiljö indelat i två aspekter – dels det 

teknisk-organisatoriska, dels det sociala. Den tekniska och organi-

satoriska lärmiljön handlar om sådant som rör arbetets innehåll, 

arbetsdelning och autonomi. Den sociala lärmiljön innefattar ex-

empelvis sociala grupper och processer samt kommunikationen och 

kulturen på arbetsplatsen. Den teknisk-organistoriska lärmiljön 

styrs till viss del av krafter på marknaden, medan den sociala 

lärmiljön skapas av sociala och psykologiska förhållanden på ar-

betsplatsen. Det andra begreppet i modellen är de anställdas lärpot-

ential. Med detta avses de individuella aspekter som påverkar 

arbetsplatslärandet, närmare bestämt medarbetarnas grund- och 

vidareutbildning, erfarenhet och sociala bakgrund.  

En annan modell som beskriver villkoren för arbetsplatslärande 

är framtagen av Eraut (2004a). Modellen kretsar kring å ena sidan 

a) lärandefaktorer och å andra sidan b) kontextfaktorer. Lärande-

faktorer är exempelvis feedback och stöd. Men även utmaningar i, 

och värdet av arbetet finns med i modellen som lärandefaktorer. 

Därtill lyfts individens självförtroende fram som en mycket viktig 

lärandefaktor. När det gäller kontextfaktorer handlar det om arbets-

fördelning, relationer mellan medarbetare, samt förväntningar. I 

fråga om förväntningar på medarbetaren är det ur lärandesynpunkt 

viktigt att de uttalas och att hon/han får konstruktiv feedback på 

utförda arbetsprestationer. Eraut (2004a, 2011) kallar sin modell för 

”the Two Triangle Model” och menar att det mellan lärande-

                                                 
32

 Det är i sammanhanget värt att notera att redan Löfberg (1996) för ett likartat 

resonemang med utgångspunkt i begreppet ”erbjudande” (affordance). 
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faktorerna, respektive kontextfaktorerna, råder ett triangulärt för-

hållande. Såväl lärandefaktorer som kontextfaktorer kretsar kring 

sådant som rör arbetet, de sociala relationerna och individen. När 

Eraut (2011) beskriver villkoren för arbetsplatslärande gör han det 

också genom att behandla läraktiviteter som kan förläggas utanför 

arbetsplatsen (formell och icke-formell utbildning). Det handlar 

exempelvis om konferenser, kortare kurser och studiebesök. Mot 

bakgrund av, och inspiration från, de ovan beskrivna modellerna 

föreslås här en integrerad modell för arbetsplatslärande. Denna 

modell kommer att ligga till grund för beskrivning och analys av 

undersökningens resultat. Som framgår av figur 3.1 (nedan) beskri-

ver modellen fyra grupper av faktorer, nämligen; 1) Arbete och 

organisering, 2) Formell och icke-formell utbildning, 3) Sociala 

aspekter samt 4) Individuella faktorer. Dessa kommer att beskrivas 

närmare i de följande avsnitten. 
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Figur 3.1  Modell som beskriver villkoren för arbetsplatslärande 

De fyra grupperna av faktorer har, var för sig, men även tillsam-

mans betydelse för arbetsplatslärandet. För att tydligare visa att 

faktorerna samspelar har de i modellen (se figur 3.1, ovan) länkats 

samman med en linje. Vidare omgärdas modellen av en ram. 

Ramen ingår i modellen som helhet och symboliserar den yttre 

kontexten. Den yttre kontexten är detsamma som den övergripande 

organisationen eller samhället i stort. Det rör sig om olika ekono-

miska, politiska och teknologiska faktorer. På organisations- eller 

verksamhetsnivå kan det exempelvis handla om organisations-

struktur (grad av centralisering – decentralisering) tekniska system, 

kvalitetskrav, strategier och policys. På samhällsnivå rör det sig 

bland annat om demografiska förhållanden, tillgång på arbetskraft, 

lagstiftning och statliga regler (Ellström, 1992). Sammantaget på-
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verkar dessa faktorer den enskilda arbetsplatsen, och i förläng-

ningen kan de ha betydelse för de anställdas möjligheter att lära. 

Den yttre kontexten33 är inte närmare behandlad i Billetts (2001b) 

eller Erauts (2004a) modeller. Däremot pekar Jørgensen och 

Warring (2003) på att den teknisk-organisatoriska lärmiljön påver-

kas av krafter utanför arbetsplatsen. De följande avsnitten avgrän-

sas till att belysa de grupper av faktorer (villkor) som rör den inre 

kontexten. Beskrivningen görs utifrån relevant teori och forskning 

inom området.  

3.3 Arbete och organisering 

Arbetets innehåll har stor betydelse för lärandet på arbetsplatsen. 

Det kan underlätta, men även försvåra lärandet (Davidson & Sve-

din, 1999; Ellström, 2004). Överlag gäller att ett arbete där uppgif-

terna ställer höga krav på kompetens, i högre grad leder till lärande, 

än ett arbete som innehåller uppgifter med låga kompetenskrav. 

Vidare ska en arbetsuppgift som gynnar lärandet upplevas som 

”utmanande” av medarbetaren, vilket innebär att kraven ska vara 

höga, men inte alltför höga (Ellström, 2001). Om kraven är alltför 

höga kan det leda till försämrad prestation och stress. Vidare finns 

det en del allmänna krav som ett arbete bör uppfylla, för att det ska 

upplevas som motiverande (Hackman & Oldham, 1980) och där-

med också främja lärande (Ellström, 1992, 1996, 2001). Följande 

är viktigt:  

 Variation och mångsidighet; arbetet ska innehålla varieran-

de arbetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt för med-

arbetaren att bruka flera olika kompetenser.  

 Helhetsförståelse; arbetet ska inriktas på helheter. Medar-

betaren ska känna var arbetet börjar och slutar. 

 Arbetets praktiska betydelse; arbetet ska ha någon form av 

värde för, eller påverkan på, andra människor. 

                                                 
33

 Yttre kontext och samhälleliga faktorer tas upp i modeller av Davidson & 

Svedin, 1999; Engeström, 1987; Illeris, 2004 och Moxnes, 1984. 
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 Autonomi; arbetet ska erbjuda visst mått av handlingsut-

rymme. Medarbetaren ska få vara med att påverka arbetets 

mål och metoder samt utvärdera dess resultat. 

 Feedback; arbetets resultat ska återkopplas så att den som 

utfört arbetet får information om utförda prestationer. 

 Samarbete; arbetet ska uppmuntra till samarbete mellan 

medarbetare och möjliggöra kontakter med andra männi-

skor. 

Ovanstående krav ligger nära Thorsrud och Emerys (1969) uppfatt-

ning om vad som utmärker ett bra arbete. De menade att ett arbete 

kan beskrivas som bra om medarbetaren a) kan fatta (vissa) beslut i 

arbetet, b) kan se arbetet i ett större sammanhang samt c) har ett 

varierat och meningsfullt arbetsinnehåll. De ansåg vidare att ett bra 

arbete ska kunna gå att förena med medarbetarens framtid och att 

det ska kunna ge tillfällen till kontinuerligt lärande (Thorsrud & 

Emery, 1969). 

3.3.1 Arbetets lärpotential 

De krav på arbetet som angivits i punktlistan ovan kan sammanfat-

tas med begreppet lärpotential (Ellström, 1992; Gustavsson, 2000). 

Det handlar om i vilken grad ett arbete främjar och möjliggör 

lärande. Arbetets lärpotential kan utnyttjas av en individ, en grupp 

individer eller förbli outnyttjad. I en studie om lärpotentialer visar 

Gustavsson (2000) att då medarbetarna skulle hantera problem och 

störningar var möjligheterna till lärande i arbetet goda. I dessa 

situationer tog de saken i egna händer, och utförde sitt arbete på ett 

prövande och experimenterande sätt. Det var tillåtet att misslyckas 

och medarbetarna lärde sig av sina misstag. 

3.3.2 Variation i arbetet 

Variation i arbetet främjar arbetsplatslärande (Kock, 2002; Skule, 

2004). Illeris (2004) diskuterar hur variation i arbetet kan uppnås 

genom arbetsbyte, arbetsutvidgning och arbetsrotation.  

Att byta arbetsuppgifter och vidga arbetsinnehållet är viktiga 

informella lärmoment, som inte endast leder till ökad kompetens, 
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utan också till större flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya 

villkor. Därtill kan både medarbetare och arbetslag stärka sin själv-

tillit, engagemang och ansvarskänsla. Arbetsbyte eller arbetsrota-

tion behöver inte begränsas till den egna avdelningen, utan rotation 

av arbetsuppgifter kan också ske genom att medarbetaren ”lånas 

ut” till en annan avdelning eller enhet inom organisationen. Att via 

arbetsbyte skapa variation i arbetet kan även aktualisera behov av 

utbildning och kompetensutveckling (Illeris, 2004).  

Järvi och Uusitalo (2004) har studerat arbetsrotation bland 

sjuksköterskor. De menar att arbetsrotation framförallt används för 

nyanställda och att flera av dem som deltagit i denna typ av aktiv-

itet har upplevt det som positivt. Sjuksköterskorna fick, via arbets-

rotationen, många nya erfarenheter och det gavs möjligheter till att 

lära nya saker. Några av sjuksköterskorna som deltog i studien po-

ängterade att det var en utmanande period. Men det fanns också 

några sjuksköterskor som var rent negativa till rotationen, de gil-

lade helt enkelt inte att ”flyttas omkring”. Dessa ansåg att jobbro-

tationen gjorde så att de kände sig förödmjukade och inkompetenta. 

Järvi och Uusitalo (2004) pekar vidare på att arbetsrotation till stor 

del kretsar kring personlig och individuell utveckling, men att även 

arbetsgivare kan dra fördel av en sådan typ av läraktivitet. Från 

verksamhetsperspektiv är det en fördel när de anställda får nya er-

farenheter och förmåga till att arbeta i olika miljöer. De anställdas 

flexibilitet och mångsidighet ökar och de kan också komma med 

nya idéer, vilket är gynnsamt för verksamheten.  

3.3.3  Möjligheter till lärande i förhållande till position  

i organisationen  

Darrah (1996) pekar på att organisationens struktur kan begränsa 

lärandet för vissa medarbetare, medan lärandet för andra yrkes-

grupper kan underlättas. Här spelar arbetets och yrkets status en 

viktig roll. En medarbetare som innehar ett lågstatusyrke får sämre 

möjligheter till lärande, medan den som har ett yrke med hög status 

har det mer förspänt vad gäller detta. Även Ashton (2004, 2008) 

beskriver hur möjligheterna till lärande och utbildning för anställda 

skiljer sig åt beroende på deras position i den organisatoriska 
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hierarkin. I en studie visar Ashton (2004) att för anställda som hade 

en ledningsposition eller någon professionell-teknisk funktion 

fanns det väldefinierade program för utveckling och utbildning. 

Medan utbildningsprogrammen för dem som arbetade på de lägre 

nivåerna i organisationen och med kontors- och serviceuppgifter 

inte var lika omfattande och välutvecklade.  

En annan studie som ligger i linje med Ashtons studie är gjord 

av Pingel och Robertsson (1998)34. Pingel och Robertsson (1998) 

konstaterar att utvecklingsinsatser inom sjukvården, med syfte att 

få en mer effektiv arbetsorganisation, hade olika karaktär beroende 

på vilken yrkesgrupp insatsen riktades mot. Yrkesgrupper på hög- 

och mellannivå i organisationen (läkare och sjuksköterskor) blev 

oftast föremål för insatser som gav möjlighet till professionell ut-

veckling och berörde arbetet från en mer teoretisk sida. Yrkesgrup-

per på lägre nivåer, det vill säga undersköterskor och sjukvårdsbi-

träden, involverades främst i insatser som gällde hur arbetet prak-

tiskt kunde organiseras.  

Ytterligare en studie som behandlar möjligheter till lärande och 

utveckling för sjukvårdspersonal är gjord av Rönnqvist (2001)35. 

Rönnqvist (2001) pekar på att förutsättningar för att lära skiljer sig 

åt mellan olika personalgrupper och det som är avgörande i sam-

manhanget är deras position i hierarkin (se även Thunborg, 1999). 

Den som befinner sig högt upp i hierarkin (läkaren) och har ett 

arbete som ställer höga kompetenskrav har också bättre möjligheter 

till att lära, än den som befinner sig långt ner i hierarkin 

(undersköterskan). Denna skeva fördelning av lärandemöjligheter 

kallar Rönnqvist (2001) för vårdens ”lärandehierarki”36. I samma 

studie beskriver Rönnqvist (2001) att undersköterskor, sjuksköters-

kor och läkare uppfattade att deras utvecklingsmöjligheter begrän-

                                                 
34

 Se även kapitel 2. 
35

 Se även kapitel 2. 
36

 Rönnqvist (2001, sid. 211) utvecklar begreppet lärandehierarki. Med utgångs-

punkt från studiens resultat påpekar han att det snarast rör sig om en polarisering 

mellan yrkesgrupper. Läkare, men även sjuksköterskor och paraprofessionella 

grupper (exempelvis sjukgymnaster) har bättre möjligheter till att lära nytt och 

utvecklas i arbetet, i jämförelse med undersköterskor. 
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sades av tidsbrist och/eller ekonomi. Rönnqvist (2001) drar därför 

slutsatsen att de neddragningar och besparingar som gjorts inom 

sjukvårdsorganisationen har haft effekt på yrkesgruppernas möj-

ligheter till lärande i arbetet.  

3.3.4 Att organisera för arbete och lärande i grupp  

På många arbetsplatser är det idag vanligt att organisera arbetet i 

grupp, lag eller team (E. Ellström & Ekholm, 2001; Granström, 

2006). Idén om att arbeta i grupp är inte ny, utan diskuterades tidigt 

av Hackman och Oldham (1980) samt förespråkades redan under 

1970-talet av den sociotekniska traditionen (Thorsrud & Emery, 

1969). När arbetet organiseras i grupp kan arbetsgruppen bli ett 

forum där deltagarna kan utbyta erfarenheter och via samarbete kan 

gruppen bli bättre på att lösa problem (Granström, 2006). Att låta 

arbetet utföras i grupp kan därför leda till förbättrad produktion, 

samtidigt som det kan vara ett sätt att ge bättre förutsättningar för 

lärande i arbetet (Ellström, 1996).  

Granström (2006) redogör för en ideal arbetslagsmodell37. I 

denna modell består en arbetsgrupp (team eller lag) av fem till tio 

personer. Gruppens medlemmar har tillsammans ansvar för olika 

arbetsuppgifter och deras arbete styrs av aktuella problem och upp-

gifter. Arbetet ska inte regleras och styras av instruktioner eller 

order uppifrån. Istället ska uppgifterna och eventuella problem vara 

styrande för gruppen. Arbetsgruppen ska försöka lösa det hela på 

sitt eget sätt och i denna process förväntas alla medlemmar att bidra 

med sin unika kompetens (Granström, 2006).  

Vidare i fråga om arbetsgruppens sammansättning menar Gran-

ström (2006) att varje arbetsgrupp bör vara heterogent sammansatt 

vad gäller utbildning och erfarenhet. Även Ellström (1996) diskute-

rar arbetsgruppens sammansättning. Han menar att en arbetsgrupp 

                                                 
37

 När arbetslagsmodellen appliceras på sjukvården benämns arbetsgruppen 

oftast för vårdlag. Vårdlagets arbete styrs av patientgruppens behov och 

uppställda mål. Varje vårdlag utformar dagliga rutiner och akuta insatser med 

utgångspunkt från sina speciella förutsättningar, vilket i princip innebär att varje 

vårdlag gör sin arbetsplanering, lägger schema och upprättar rutiner för arbetet 

(Granström, 2006).  
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inte bör vara alltför homogen, men inte heller alltför heterogen. Om 

deltagarna i en arbetsgrupp har väldigt olika bakgrund, erfarenhet 

och kompetens kan det leda till negativa konflikter i gruppen, vilket 

kan försvåra lärandet. Om en arbetsgrupp istället är alltför homo-

gen i dessa avseenden kan det i sin tur leda till en likriktning och ett 

inskränkt synsätt, vilket torde hämma lärandet i gruppen (Hack-

man, 1990).  

I en studie om arbete i hemtjänsten visar E. Ellström och Ek-

holm (2001) att arbetslagens sammansättning hade stor betydelse 

för lärandet. Två olika arbetsenheter ingick i studien. På en enhet 

var arbetsgrupperna utformade efter ålder. Det innebar att personer 

som var ungefär lika gamla, hade samma typ av utbildning och 

arbetslivserfarenhet arbetade inom ett och samma lag. Det arbetslag 

som bestod av yngre personer utmärktes av att de hade en längre 

vårdutbildning, medan laget som bestod av äldre medarbetare hade 

mer arbetslivserfarenhet från hemtjänsten. På den andra enheten 

utformades arbetsgrupperna efter personalens önskemål med ut-

gångspunkt från vilken vårdtagare de föredrog att arbeta hos. Det 

medförde att ett arbetslag på denna enhet helt saknade personal 

med längre sjukvårdsutbildning. Forskarna menar att det är viktigt 

att organisera arbetslagen så att det blir en spridning av kompetens. 

Arbetslaget kan då hantera flera olika typer av arbetsuppgifter och 

den som har medicinsk kompetens kan utgöra ett stöd för den som 

saknar det och på så sätt blir det också möjligt att lära av varandra.  

Vidare konstaterar E. Ellström och Ekholm (2001) att det vid 

arbetsenheterna saknades regelbundna träffar där personalen kunde 

diskutera, reflektera och lära tillsammans med kollegorna. I och för 

sig förekom visst utbyte av erfarenheter och kunskaper på morgon-

samlingar och raster. Men forskarna pekar på att om ett lärande ska 

leda till utveckling38 av individer och verksamhet så är inte det till-

räckligt. Då krävs det andra typer av mötesplatser där personalen 

mer systematiskt kan utbyta erfarenheter och föra djupare diskuss-

ioner (se även Westerberg & Hauer, 2009). En viktig slutsats är att 

                                                 
38

 För att möjliggöra ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992) krävs att 

personalen kan diskutera och kritiskt reflektera över arbetsuppgifter, metoder 

och mål. 
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grupp- eller lagarbete inte automatiskt leder till att deltagarna eller 

verksamheten lär och utvecklas. För att skapa bättre förutsättningar 

för att lära och utvecklas måste man se till hur arbetslagen sätts 

samman, hur mötesplatserna är utformade och vilken typ av dis-

kussioner som förs (E. Ellström & Ekholm, 2001).  

3.3.5 Ledningens betydelse för lärandet 

Ledningen i en organisation och på en arbetsplats har också stor 

betydelse för lärandet (Ellström, 1996; E. Ellström, 2012; E. Ell-

ström & Ekholm, 2001; Eraut 2011; Wallo, 2008; Westerberg & 

Hauer, 2009). Det är ledningen som fattar de avgörande besluten 

om hur arbetet ska organiseras, vilket i sin tur inverkar på medar-

betarnas möjligheter att lära nytt i arbetet. I en studie om arbete i 

sjukvården understryker Furåker (2008)39 att chefen på en vården-

het har en avgörande roll när det gäller att ta tillvara och utveckla 

undersköterskors kompetens i arbetet (se även Spilsbury & Meyer, 

2004). Detta eftersom det är vårdenhetschefens uppgift att fatta 

beslut om hur arbetet ska fördelas och i vilken grad arbetsuppgifter 

ska delegeras från sjuksköterskor till undersköterskor. Något som i 

sin tur inverkar på undersköterskornas möjligheter att lära i arbetet.  

Ledningens betydelse för att främja arbetsplatslärande har stu-

derats av Wallo (2008). Wallo (2008) pekar på att ledarna under-

lättade medarbetarnas lärande, men att deras stöd framförallt inrik-

tades mot lärande för daglig drift och anpassning, istället för den 

typ av lärande som leder till utveckling. Ett exempel på detta var att 

ledarna i begränsad utsträckning uppmuntrade och möjliggjorde 

kritisk reflektion i arbetet, vilket kan ses som en förutsättning för 

ett utvecklingsinriktat lärande. Ledningen måste visa sitt stöd och 

vara positiva till att medarbetarna tar initiativ och vågar pröva nya 

saker i arbetet. Det gäller med andra ord att skapa en positiv läran-

dekultur (Eraut, 2011), vilket bland annat innebär att ledningen 

avsätter tid och prioriterar olika typer av lärandeaktiviteter (Ell-

ström, 1996). I fråga om tid kan sägas att allt lärande kräver tid, 

särskilt det lärande som leder till utveckling (Ellström, 2006b). 

                                                 
39

 Se även kapitel 2. 
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Men tillgång till tid leder inte automatiskt till att medarbetare enga-

gera sig i läraktiviteter. Det avgörande är hur den tid som faktiskt 

finns till förfogande struktureras och används. I det här samman-

hanget har ledningen, men även medarbetarna själva, en viktig 

uppgift att identifiera och utnyttja tiden för lärande (Ellström, 

2004).  

3.4 Formell och icke-formell utbildning 

Ellström och Nilsson (1997) beskriver några olika typer av utbild-

ningsaktiviteter. De lyfter bland annat fram: 

 Formella utbildningsaktiviteter: det vill säga planerade och 

organiserade utbildningssatsningar. De formella utbild-

ningssatsningarna kräver vanligen ansökan, de följer en 

kursplan och har fastställda mål. Efter avslutad utbildning 

erhålls kursintyg. Hit räknas exempelvis olika typer av kur-

ser och föreläsningar. 

 Icke-formella utbildningsaktiviteter: det vill säga utbild-

ningsaktiviteter som har lägre grad av planering och organi-

sering. Olika slags utbildningsmoment ingår. Hit räknas ex-

empelvis studiecirklar, konferenser, självstudier och före-

drag i samband med personalsamlingar etcetera. 

 

Utbildningsaktiviteterna ovan kan kopplas samman med olika for-

mer av lärande och kunskap (Eraut, 2000). Formell utbildning är i 

huvudsak inriktat på formellt lärande. Denna typ av lärande leder 

ofta till påståendekunskap, det vill säga kunskap som är generell till 

sin karaktär och möjlig att använda i olika kontexter. I icke-formell 

utbildning kan lärandet sägas vara både formellt och informellt. 

Informellt lärande genererar kunskap som kan kallas för förtrogen-

hetskunskap. Kunskapen bygger på erfarenhet, vilket medför att 

den inte alltid är så enkel att överföra från en kontext till en annan 

(Ellström, 1996). 

Lärande som sker i formella utbildningssituationer värderas 

ofta högre, än lärande som sker i icke- eller informella samman-

hang. Även i formella utbildningssituationer kan dock en del av 
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lärandet ses som informellt. Detta eftersom det vid sidan av det 

formella, eller avsiktliga, lärandet kan förekomma att man lär sig 

andra saker än det som först avsågs. Det handlar med andra ord om 

så kallat metalärande (Ellström, 1992). 

Tidigare nämnda studie av Rönnqvist (2001) visar att yrkes-

grupper i sjukvården ges olika möjligheter att utveckla sin kompe-

tens. Det är främst sjuksköterskor som deltar i formella utbild-

ningar. Läkare och sjukgymnaster/arbetsterapeuter deltar främst i 

icke-formella utbildningar. Undersköterskor har relativt sett lägst 

deltagande i formella utbildningar. I fråga om lärande i arbetet i 

förhållande till ett yrkes grundutbildning poängterar Rönnqvist 

(2001) vikten av att ha balans mellan olika kunskapsformer – 

påståendekunskap (teoretisk) respektive förtrogenhetskunskap 

(erfarenhetsbaserad). En yrkesgrupp som undersköterskor, vilken 

inte har en lika grundläggande teoretisk utbildning som exempelvis 

sjuksköterskor, skulle i högre grad behöva få ta del av formella 

utbildningsaktiviteter för att på så sätt ges möjlighet att förbättra 

sina teoretiska kunskaper och erhålla balans mellan kun-

skapsformerna. Rönnqvist (2001) argumenterar därför att under-

sköterskors möjligheter till att delta i formella utbildningsaktivite-

ter bör prioriteras när frågor om kompetensutvecklingssatsningar 

diskuteras. I studien framkommer också att vid flera av vård-

enheterna hade de formella utbildningarna i huvudsak ett medicin-

tekniskt innehåll. Trots att vissa yrkesgrupper ansåg att arbetet 

snarare krävde andra typer av kompetenser, till exempel social 

kompetens. Med andra ord överensstämde inte utbildningarnas 

innehåll med det praktiska sjukvårdsarbetet. En generell slutsats 

från Rönnqvists (2001) studie är att vid flertalet vårdenheter var de 

formella utbildningarna inriktade på att utveckla de anställdas 

medicintekniska kompetens. Medan det informella lärandet fick 

tillgodose andra krav på kompetens, exempelvis omvårdnads-

kompetens och social kompetens. 

3.4.1 Att integrera olika typer av utbildningsaktiviteter 

Eidskrem (2007, 2008) ser formell utbildning och externa kurser 

som ett sätt att ”importera” specifik kunskap till den egna arbets-
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platsen. Han liknar kompetensutveckling via kurser vid en ”språng-

bräda” (2008, sid. 18). Den formella utbildningen kan utgöra första 

fasen i en lärprocess. Men denna fas och den formella utbildningen 

är inte tillräcklig, utan den behöver kompletteras med diskussioner 

och kopplas samman med mer erfarenhetsbaserat lärande. Efter att 

en extern kurs är avslutad är det därför viktigt att det på arbetsplat-

sen förs uppföljande samtal. Att ensidigt satsa på informellt lärande 

eller icke-formella läraktiviteter är inte heller fruktbart. Det infor-

mella lärandet konserverar ofta det rådande och tillför för lite 

nytänkande (Ellström, 1992). Det informella lärandet behöver där-

för stöttas med formellt lärande. Att stötta det informella lärandet 

med formellt dito, det vill säga planerad och systematisk utbild-

ning, är också viktigt för att på så sätt få en mer bestående och ge-

nerell kunskap (Ellströn, 1992). En kombination av olika utbild-

ningsaktiviteter – formella läraktiviteter integreras med icke-

/informella – är således att föredra, då denna strategi möjliggör ut-

veckling av både medarbetare och verksamhet (Fuller & Unwin, 

2001; Svensson, Ellström & Åberg; 2004).  

3.4.2 Transfer 

Det som lärs i en formell utbildningssituation (i en kurs) kan ibland 

vara svårt att överföra och tillämpa i en annan situation (på arbetet) 

(Baldwin & Ford, 1988). Det handlar alltså om hur lärande som 

lärs i en miljö ska kunna överföras och användas i en annan. Detta 

kan kallas för transferproblemet (Ellström, 1992; Eruat, 2000). För 

att komma undan denna problematik är det viktigt att se till att den 

formella utbildningen: 

 utgår från de problem och utvecklingsbehov som finns i 

verksamheten  

 baseras på individernas praktiska erfarenheter 

 ger tillfällen till dialog mellan deltagarna 

 planeras och genomförs i samverkan med de som direkt be-

rörs av utbildningen 
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När en formell utbildning planeras och genomförs är det således 

viktigt att ta hänsyn till både utbildningens innehåll och dess 

arbetsformer. 

Sammantaget kan sägas att transferproblemet visar att formell 

utbildning och kursverksamhet inte är en tillräcklig form av 

arbetsplatslärande. Men som ovan påpekats är inte heller icke-

formella eller informella läraktiviteter tillräckliga, utan en integre-

rad lärstrategi är att föredra (Kock, 2010; Rönnqvist, 2001).  

3.4.3 Effekter av formell utbildning 

Ett stort antal studier har gjorts där man har försökt mäta effekter40 

av formella utbildningsaktiviteter (kurser) (Burke & Hutchins, 

2007). En mycket populär och vanligt förekommande modell i 

sammanhanget är Kirkpatricks modell (1998), vilken behandlar 

effekter på olika nivåer.  

Generellt kan sägas att det är vanligare att en utbildning 

genererar effekter på individnivå, än på verksamhetsnivå. Med-

arbetare som deltagit i en kurs anger ofta att utbildningen har lett 

till att de fått ökat yrkeskunnande, ökat intresse för fortsatt 

utbildning och ökat självförtroende (Ellström & Nilsson, 1997). 

Kursen leder helt enkelt till att deltagarna erhåller en mer positiv 

syn på utbildning och lärande (Byström, 2010). När det gäller 

effekter på verksamhetsnivån kan utbildningen exempelvis leda till 

att produktkvalitén förbättras, motivationen ökar och att 

stämningen bland personalen blir bättre samt även till effekter i 

form av ett organisatoriskt lärande. Det senare innebär att 

utbildningen medför att företaget aktualiserar och börjar tänka mer 

långsiktigt i frågor som rör verksamhetsutveckling (Ellström & 

Nilsson, 1997).  

                                                 
40

 Mätningar av formell utbildning sker ofta genom att deltagarna själva besvarar 

ett frågeformulär. Formuläret består vanligen av en graderad skala där deltagarna 

bedömer vad utvecklingssatsningen har lett till. Här bör betonas att det är svårt 

att kvantifiera förändringar av beteenden och förvärvade kunskaper. Svaren från 

dessa frågeformulär är i högsta grad subjektiva och de är därför komplicerade att 

tolka och förstå (Endres & Kleiner, 1990). 
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I sammanhanget är det viktigt att påpeka att positiva effekter hos 

deltagarna, inte automatiskt leder till positiva effekter för verk-

samheten som helhet. Om en verksamhet ska kunna dra nytta av 

formell utbildning som medarbetare deltagit i krävs ofta olika åt-

gärder, till exempel en förändrad arbetsorganisation. Detta för att 

göra det möjligt för medarbetarna att på ”hemmaplan” få använda 

den kompetens som de har förvärvat via kursen.  

3.5 Sociala aspekter  

En social aspekt som har stor betydelse för lärandet på arbetsplat-

sen är kulturen (Ellström, 1996). Kulturen kan liknas vid ett kitt 

som binder samman enskilda medarbetare och grupper. Det handlar 

helt kort om de traditioner, förhållningssätt, värderingar och normer 

som existerar på arbetsplatsen. Normer som nedvärderar abstrakta 

arbetsuppgifter, vidareutbildning, meritering, karriär och individu-

ellt ansvarstagande i arbetet är kulturella aspekter som hindrar 

lärande (Björkman & Lundqvist, 1992; Ellström, 1996; Jørgensen 

& Warring, 2003). Vad finns det då för kulturella aspekter som 

stöder lärande på arbetsplatsen? Jo, det är sådant som uppmuntrar 

till handling och initiativtagande. Likaså när det finns tolerans för 

olika uppfattningar samt när det finns utrymme för reflektion och 

kritiskt ifrågasättande (Björkman & Lundqvist, 1992). Om kulturen 

på arbetsplatsen präglas av det nyssnämnda så stimuleras lärande, 

och då särskilt ett mer utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992).  

E. Ellström och Ekholm (2001) visar i ovan refererade studie 

att kulturen på en arbetsplats kan vara sådan att det kollektiva beto-

nas, framför det individuella och att personalen inte uppskattar om 

någon kollega sticker ut eller utmärker sig. Det blir därmed svårt att 

sätta samman arbetslag med utgångspunkt från varje enskild med-

arbetares individuella kompetens. Med andra ord hindrar denna 

kollektiva kultur lärande och utveckling i arbetet. 

3.5.1 Olika subgrupper 

På arbetsplatser finns det ofta subgrupper eller sammanslutningar, 

vars medlemmar har något gemensamt. Jørgensen och Warring 
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(2003) anger tre olika typer av grupper41 som bygger på 1) gemen-

samma politiska intressen, 2) gemensam syn på arbetet och 3) ge-

mensam kultur. Dessa olika grupper kan ha en viktig roll för läran-

det på arbetsplatsen. Ett fackförbund kan ses som en politisk grupp 

som företräder medlemmarnas intressen. En yrkesgrupp, en avdel-

ning eller enhet är andra exempel på politiska grupper. Gruppen 

kämpar för att få kontroll och inflytande på arbetsplatsen. Det har 

betydelse för om deltagarna ska få tillträde och access till lärandet 

på arbetsplatsen.  

När en politisk grupp vill stärka den egna positionen på 

arbetsplatsen, är det vanligt att använda de teoretiska begreppen 

”social closure”, ”exclusion” och ”usurpation” (Parkin, 1979). 

Social closure eller social stängning kan ske då en yrkesgrupp 

stänger ute (exclusion) en annan grupp som befinner sig på en lägre 

hierarkisk nivå. Social stängning kan också ske då en yrkesgrupp 

tränger sig på (usurpation) eller strävar upp mot en yrkesgrupp som 

befinner sig på en högre hierarkisk nivå (Franssén, 1997). Att 

yrkesgrupper tar till olika strategier för att stärka den egna 

positionen och höja statusen på yrket kallas för professionalisering 

(Selander, 1989). Då den moderna sjukvården premierar veten-

skapligt baserad kunskap, framför kunskap som är baserad på egen 

erfarenhet och känslor så har det lett till en ökad professiona-

lisering42 av vårdyrken (Franssén, 1997).  

För det andra menar Jørgensen och Warring (2003) att det 

också bildas grupper med utgångspunkt från synen på arbete. Även 

dessa grupper har betydelse för arbetsplatslärandet. Om medarbe-

tarna har en instrumentell attityd till arbetet är deras gemensamma 

intresse högre löner. Om dessa individer inte anser att arbetet är 

meningsfullt, utan snarare ser det som ett ”nödvändigt ont”, har de 

heller ingen anledning till att engagera sig i läraktiviteter (Illeris, 

2004). Särskilt inte sådana aktiviteter som är av mer utvecklings-

                                                 
41

 Indelningen är analytisk, vilket innebär att i praktiken uppstår de inte separe-

rade från varandra, utan är sammanvävda (Jørgensen & Warring, 2003). 
42

 För en diskussion gällande professionalisering av undersköterskeyrket se 

Alvesson (2006). 
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inriktad art, då ju denna typ av lärande är mer påfrestande och 

mentalt krävande (Illeris, 2001, 2007).  

E. Ellström och Ekholm (2001) visar i en studie om lärande i 

omsorgsarbete att en del av personalen ansåg att det var viktigare 

”att göra arbete”, än ”att prata arbete”. Eftersom medarbetarna 

ogärna ville delta i diskussioner som rörde arbetet och verksam-

heten var arbetsplatskulturen sådan att den hindrade lärande och 

utveckling.  

För det tredje anger Jørgensen och Warring (2003) att grupper 

med liknande kultur och förhållningssätt har betydelse för möjlig-

heterna att lära på arbetsplatsen. Kulturen i en grupp byggs upp 

utifrån likhet vad gäller kön, ålder, etnicitet eller social bakgrund.43 

Gruppens kultur yttrar sig i gemensamma värderingar, värden och 

idéer. Så kan exempelvis ålder spela roll genom att en grupp av de 

äldre medarbetarna, som har lämnat skolan för länge sedan, kan 

uppleva att deras grundutbildning är förlegad. De kan därför känna 

sig sämre rustade och ser lärtillfällen och utbildningsinsatser som 

ett hot. Medan de yngre, som har en mer uppdaterad grund- 

utbildning, kan känna sig bättre rustade och betraktar dessa 

tillfällen som goda möjligheter till utveckling (Illeris, 2004).  

3.5.2 Samarbete 

Arbetsplatslärande kan också förstås som situerat lärande (Lave & 

Wenger, 1991), ett lärande som äger rum i en speciell kontext 

(arbetsplatsen) (Säljö, 2010). Att se lärandet som situerat (Lave & 

Wenger, 1991) innebär att situationen eller (arbets-) platsen där 

man lär, inte bara påverkar lärandet, utan faktiskt utgör en viktig 

förutsättning för lärande. På en arbetsplats där människor kommer 

samman uppstår relationer och det samarbete som ofta förekommer 

mellan kollegor, kan utgöra en mycket viktig källa för lärandet 

(Engeström 1987; Lave & Wenger, 1991; Nielsen & Kvale, 2000).  

I fråga om att lära genom samarbete lyfter Illeris (2007) fram 

flera olika samspelsformer – imitation, verksamhet och deltagande. 

                                                 
43

 Jämför Lindgrens (1992) analys om arbetet vid en vårdklinik. Tre olika typer 

av kulturer – en kollektivkultur, en buffertkultur och en kollegiekultur – identi-

fierades. Se även kapitel 2. 
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Imitation44 innebär att den som lär försöker efterlikna, härma och 

göra likadant som en annan person. Den andre personen fungerar 

som modell (Bandura, 1977) eller mästare (Nielsen & Kvale, 

2000). Verksamhet är en annan form för samarbete där termen 

verksamhet ska förstås som en målinriktad aktivitet (Engeström, 

1987). Den tredje formen för samarbete är deltagande, vilket enligt 

Illeris (2007) är den mest genomgripande och kanske vanligaste 

formen.  

I sammanhanget bör påpekas att enklare samarbetsformer, som 

innefattar lägre grad av interaktion, tenderar att leda till ett lärande 

som karaktäriseras av anpassning. Medan de samarbetsformer som 

ger större möjligheter till interaktion och engagemang i högre leder 

grad till utveckling (Illeris, 2007). Här kan också sägas att på 

arbetsplatser, där medarbetarna bär på mycket tyst kunskap (Eraut, 

2000), är olika samarbetsformer, som exempelvis observation och 

deltagande, mycket viktiga för att få till stånd ett arbetsplats-

lärande. Det är genom personlig direktkontakt som de anställda har 

möjlighet att dela med sig av sin kunskap (Nonaka & Tackechui, 

1995).  

3.6 Individuella faktorer 

De individuella faktorernas betydelse för arbetsplatslärandet lyfts 

fram av bland annat Billett (2001b, 2011) och Löfberg (1990, 1992, 

2001). Löfberg (2001) menar att det på en arbetsplats oftast finns 

en mängd olika lärerbjudanden. Vilka av alla dessa erbjudanden 

som medarbetaren tar till sig, det vill sig identifierar och handlar 

gentemot, beror på en rad olika faktorer exempelvis tidigare erfa-

renheter, kulturella värderingar och den aktuella situationen.  

                                                 
44

 Att lära sig arbetet genom imitation kan också ske enligt principen ”Sitting 

next to Nellie”. Denna princip tillämpades i Englands textilindustri i mitten av 

1800-talet. Den arbetare som skulle läras upp och sköta en mekanisk vävstol fick 

sitta och titta på (”gå bredvid”) i cirka sju år innan hon själv fick ta ansvar för 

maskinen och arbeta självständigt (Butler & Connole, 1992 refererad i 

Somerville, 2006). 
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3.6.1  Individens erbjudanden och beredskap till att lära 

på arbetsplatsen 

Erbjudanden, eller tillfällen, till lärande på arbetsplatsen är enligt 

Billett (2001a, 2001b, 2002c) inte jämnt fördelade mellan medar-

betarna. Han hävdar att arbetets och yrkets status är avgörande vid 

fördelningen. Även sådant som kön, anställningstid och tjänstgö-

ringsgrad kan spela roll när lärerbjudanden lämnas på arbetsplatsen 

(se även Ashton, 2004; Pingel & Robertsson, 1998). När det gäller 

medarbetarnas benägenhet till att lära präglas det av deras 

personliga historia (Billett, 2001b). Sådant som intresse och 

värderingar är centralt för att förstå deras engagemang. Det är 

också av betydelse för att förstå lärandets kvalité och karaktär. 

Billett (2001b) menar vidare att förväntat utbyte kan inverka på 

villigheten att delta och engagera sig i arbetsplatslärande. Vissa 

medarbetare kan vara ointresserade av en läraktivitet om denna 

faller utanför deras yrkesmässiga intressen eller omedelbara 

karriärväg. Sammantaget kan sägas att eget intresse och egna 

initiativ är avgörande för deltagandet i icke-formella utbildningar 

(Gustavsson, 2000). 

Franssén (1997)45 som studerat kvinnors arbete i vården visar 

hur undersköterskors och sjuksköterskors benägenhet att delta i 

arbetsplatslärande kan vara styrt av deras yrkesmässiga intressen. 

En medicinklinik och ett sjukhem ingick i studien. På båda vården-

heterna erbjöds vårdpersonalen olika typer av läraktiviteter (exem-

pelvis kurser och föreläsningar, både av internt som externt slag). 

Bland undersköterskorna och sjuksköterskorna som arbetade på 

medicinkliniken var intresset för arbetsplatslärande stort, särskilt 

sådana läraktiviteter som var av internt slag. Vid sjukhemmet varie-

rade intresset för arbetsplatslärande. När vårdpersonalen erbjöds 

läraktiviteter som rörde medicintekniska frågor var intresset litet. 

Däremot var intresset för att delta i läraktiviteter desto större i de 

fall då utbildningen behandlade hur åldringar kan stimuleras och få 

ett mer meningsfullt liv. Franssén (1997) förklarar denna skillnad i 

intresse med att medicinsk-teknisk sjukvård har en underordnad 

                                                 
45

 Se även kapitel 2. 
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roll i omsorgen av äldre, varför detta då inte kändes särskilt lock-

ande eller meningsfullt för personalen på sjukhemmet att delta i.  

3.6.2 Individens självförtroende 

En individuell faktor, som enligt Eraut (2004a) har stor betydelse 

för lärande i arbetet är självförtroende. En stor del av lärandet i 

arbetet bygger på att medarbetaren är aktiv och tar sig an de 

utmaningar som arbetet erbjuder. I dessa situationer kan individen 

behöva göra sådant som känns ovant, varför självförtroendet är 

betydelsefullt så att hon/han vågar handla och därmed också lära 

sig det nya (Eraut, 2004a).  

Att självförtroende har stor betydelse för arbetsplatslärandet vi-

sas i en studie av Baumgarten (2006) (se även Baumgarten & E. 

Ellström, 2012). I studien, som rörde industriarbetares lärande, 

identifierades tre olika grupper av deltagare. En grupp deltagare var 

positiva, engagerade och hade personliga motiv till att delta i 

läraktiviteter. En annan grupp arbetare var motvilliga och såg inte 

deras deltagande i läraktiviteter som något viktigt. I den tredje 

gruppen var deltagarna osäkra. De hade låg tilltro till sin egen för-

måga och hade inte så mycket tidigare erfarenheter av läraktivite-

ter. Den osäkra gruppen ansåg att de saknade baskunskaper och de 

var rädda för att lära nytt.  

Att individen tror på sin egen förmåga att lära har bland annat 

att göra med social bakgrund, utbildningsnivå och tidigare erfaren-

heter av skola, utbildning och lärande. Det har visat sig att personer 

som har en kort formell utbildning ofta har en instrumentell syn på 

utbildning (Larsson m.fl., 1986). Deras motivation, eller beredskap, 

till att delta i särskilda läraktiviteter kan därför antas vara låg (Ell-

ström, 2004). 

3.6.3 Individens motivation 

En annan viktig faktor på det individuella planet som har stor bety-

delse för lärande är motivation (Illeris, 2011b; Jørgensen & War-

ring, 2003; Moxnes, 1984). Motivationen, eller drivkraften, kan 

vara av yttre eller inre art. Ett exempel på yttre motivation är då 

någon deltar i en läraktivitet för att uppnå högre lön. Ett exempel 
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på inre motivation är då någon deltar i en läraktivitet därför att 

innehållet upplevs som intressant och meningsfullt.  

Ellström (1996) skriver att vårt handlande ofta drivs av en mix 

av yttre och inre motivation, men att det ena eller det andra kan 

dominera. Då tonvikten ligger på yttre motivation kan det antas 

leda till anpassningsinriktat lärande, eftersom individen förväntas 

följa redan etablerade rutiner och regler och den ansträngning som 

då krävs av personen är förhållandevis liten. Om individen istället 

drivs av en inre motivation kan det tänkas underlätta ett utveckl-

ingsinriktat lärande. För att lärandet ska leda till utveckling krävs 

oftast någon form av problemlösning, kritisk prövning och ifråga-

sättande av det nuvarande. Det kan innebära att man som individ 

måste vara beredd på att inte endast lära nytt, utan också lära av 

och lära om (Ellström, 1996). Detta kostar på och kräver psykisk 

energi (Illeris, 2007). Här är således ansträngningen större, varför 

det är viktigt med en stark inre drivkraft och ett stort intresse i 

sakfrågan.  

Ovan har ett antal individuella faktorer som påverkar arbets-

platslärandet beskrivits. I sammanhanget kan återknytas till Jørgen-

sen och Warrings (2003) uttryck ”de anställdas lärpotential”. Detta 

begrepp omfattar de anställdas utbildningsnivå och tidigare erfa-

renheter från skola och arbetsliv (Rubenson, 1996), men också de-

ras sociala bakgrund såsom uppväxtförhållanden och klasstillhörig-

het. Även medarbetarnas yrkesidentitet (Thunborg, 1999) samt 

personliga livshistoria och ålder (Moxnes, 1984) är individuella 

faktorer som kan tas med i detta uttryck och som inverkar på läran-

det i arbetet.  

Som synes påverkas lärandet i arbetet av flera olika individu-

ella faktorer och det berör hela människan. Arbetsplatslärande är 

således komplext, mer komplext än vad man till en början kanske 

tror, vilket Illeris också uttrycker på ett kärnfullt sätt när han skri-

ver följande:  

…learning at the workplace is not just about learning a given work 

function or a given profession or trade, but also about learning who 

one is oneself in the light of the life course hitherto and the future de-

velopment possibilities. (Illeris, 2004, sid. 41) 
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3.7 Arbetsplatsen som miljö för lärande 

Här ovan har ett antal olika grupper av faktorer som har betydelse 

för arbetsplatslärandet behandlats. Sammantaget skapar dessa 

”arbetsplatsens lärmiljö” (Fuller & Unwin, 2004).  ”Arbetsplatsens 

lärmiljö” är ett analytiskt begrepp för att försöka förklara och förstå 

vad som villkorar lärandet på arbetsplatsen46 (Johansson, 2011). 

Lärmiljön på en arbetsplats kan vara sådan att den främjar och 

möjliggör lärande och utveckling, men den kan också vara sådan 

att den hindrar eller försvårar lärandet (Kock, 2010).  

Fuller och Unwin (2004) skiljer mellan två olika typer av 

lärmiljöer. Den ena lärmiljön kallar de för restriktiv och den andra 

kallas för expansiv47. En restriktiv lärmiljö kännetecknas bland 

annat av bristande delaktighet, rigida arbetsroller, kontrollerande 

ledning, avsaknad av innovativt tänkande och begränsat med tid för 

reflektion och diskussion av och i arbetet. En expansiv lärmiljö 

kännetecknas av det motsatta, det vill säga hög grad av delaktighet, 

teamarbete, stödjande ledning, innovativt tänkande och inplanerad 

tid för reflektion. På en arbetsplats, där lärmiljön kan beskrivas som 

expansiv är förutsättningar för utveckling av såväl individ som 

verksamhet goda (Fuller & Unwin, 2004). 

Ovan har anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lä-

rande (Ellström, 1992) behandlats. Vilken form, eller nivå, av lä-

rande – anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat – som 

uppstår på en arbetsplats beror i hög grad på den rådande lärmiljön. 

När formen för lärande relateras till lärmiljön framkommer att an-

passningsinriktat lärande uppmuntras i en restriktiv lärmiljö medan 

en expansiv lärmiljö stöder ett utvecklingsinriktat lärande (E. Ell-

ström, Ekholm & Ellström, 2008; Kock, 2010).  

Att lärmiljön kan skifta, inte bara mellan olika arbetsplatser, 

utan även mellan olika enheter inom en och samma arbetsplats vi-

                                                 
46

 Bottrup (1999, 2001) kallar det för ”lärorum i arbetslivet”, vilket ska förstås 

som de möjligheter och begränsningar till lärande som existerar i det dagliga 

arbetet. 
47

 De två typerna av lärmiljöer beskrivs här som idealtyper. I verkligheten före-

kommer de inte i renodlad form. Lärmiljön på en arbetsplats kan vara mer eller 

mindre expansiv respektive restriktiv.  
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sas i en studie av Rainbird, Leeson och Munro (2009). De har stu-

derat arbetsplatslärande för personal inom socialt omsorgsarbete. 

Två vårdenheter, inom en och samma vårdinrättning studerades. 

Enheterna hade flera likheter48, men trots detta var möjligheterna 

till lärande i arbetet, det vill säga arbetsplatsernas lärmiljöer, helt 

olika vid de två enheterna. Den ena enheten hade en restriktiv 

lärmiljö, medan lärmiljön vid den andra enheten var mer expansiv. 

Vid den enhet där lärmiljön var expansiv arbetade personalen med 

teambildningsövningar och när personalen hade deltagit i externa 

kurstillfällen delade de alltid sina lärdomar och erfarenheter med 

varandra i teamen. Annat som var utmärkande för den expansiva 

lärmiljön vara att ledaren där hade en nyckelroll. Ledaren lämnade 

löpande information om olika slags läraktiviteter och uppmuntrade 

till lärande och utveckling, även då verksamhetens ekonomi var 

begränsad. Dessa karaktäristika fanns inte på den arbetsplats där 

lärmiljön var mer restriktiv. 

Även E. Ellström och Ekholm (2000, 2004) har identifierat en 

arbetsplats där två olika lärmiljöer funnits vid sidan av varandra. I 

deras studie rörde det sig om två olika arbetslag vid en och samma 

arbetsenhet. Det ena arbetslaget var mer inriktat på omvårdnad och 

det andra på rehabilitering. Skillnaderna mellan arbetslagen inver-

kade på arbetsenhetens lärmiljö och förklarades bland annat med 

personalens utbildningsbakgrund och deras inställning till lärande 

(se även E. Ellström, Ekholm & Ellström, 2008; Eraut, 2007). 

Avslutningsvis kan konstateras att möjligheterna till att lära i 

arbetet bestäms utifrån såväl objektiva som subjektiva villkor (Ell-

ström, 2004; Kock, 2002). De objektiva villkoren handlar bland 

annat om arbetsuppgifternas karaktär och komplexitet samt arbets-

fördelning och organisering. Möjligheterna till att lära i arbetet kan 

också knytas till mer subjektiva förutsättningar. Här handlar det om 

individens eller yrkesgruppens inställning, vilja och intresse för att 

                                                 
48

 En likhet var att båda enheterna var säkerhetsavdelningar för personer med 

beteendeproblem. Båda enheterna satsade på kompetensutveckling eftersom de 

skulle uppfylla lagstadgade krav på kompetens hos vårdpersonal. En annan likhet 

var att båda enheterna hade relativt hög andel personal med professions-

utbildning (Rainbird m.fl., 2009). 
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lära nytt. Till de subjektiva villkoren räknas även de sociala aspek-

terna såsom arbetsplatsens kultur. 

3.8 Sammanfattande kommentar 

Syftet med detta kapitel har varit att skissa en bakgrund till arbets-

platslärande. Kapitlet visar att arbetsplatslärande idag är ett etable-

rat forskningsområde som i huvudsak har vuxit fram ur ämnet pe-

dagogik. I kapitlet framgår också att teoretiker, med hjälp av olika 

modeller, har försökt att förklara och förstå arbetsplatsen som miljö 

för lärande (Fuller & Unwin, 2004). Med utgångspunkt från Billett 

(2001b), Eraut (2004a) respektive Jørgensen och Warring (2003) 

har avhandlingens undersökningsmodell tagits fram. Denna modell 

behandlar arbete och organisering, formell och icke-formell utbild-

ning, sociala aspekter samt individuella faktorer. De olika grup-

perna av faktorer har beskrivits utifrån relevant teori och forskning 

inom området. I den fortsatta framställningen ska avhandlingens 

modell användas när den insamlade empirin redovisas, analyseras 

och diskuteras.  

 





 

 

 

- 63 - 

4  Metod 

Det här kapitlet inleds med att forskningsprocessen beskrivs varpå 

tillvägagångssättet i studien redovisas. I denna redovisning redo-

görs bland annat för hur vårdenheter och intervjupersoner har valts 

ut och hur det empiriska materialet har samlats in. Vidare anges hur 

materialet har analyserats och redovisats. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om sådant som rör kvalitet och etik. 

4.1 Studiens bakgrund 

Den här avhandlingen har, som nämnts tidigare, föregåtts av en 

intervjustudie kopplat till ett landstingsdrivet pilotprojekt, kallat 

Vårdnära Service (VNS) (se vidare Byström, 2007). Den intervju-

studie som gjordes inom ramen för VNS och den här studien har 

haft en praktiknära ansats (Svensson, 2002). Det innebär att jag 

som forskare har samverkat med praktiker och deltagit i olika typer 

av aktiviteter såsom VNS-studiedag för undersköterskor och an 

temadag49 för landstingets alla undersköterskor. Därtill har jag som 

forskare deltagit i en endagskonferens där jag tillsammans med 

några undersköterskor berättade om VNS. Andra praktiknära 

aktiviteter är möten med sakkunniga personer. Det rör sig om 

möten och samtal med lärare från kommunens omvårdnads-

utbildning, en tjänsteman inom landstinget som arbetar med kom-

petensutvecklingsfrågor samt företrädare från fackförbundet Kom-

munal.  

Dessa aktiviteter och samtal har gett värdefull bakgrundsin-

formation till avhandlingen. De har också varit viktiga att genom-

föra då jag själv inte är sjukvårdsutbildad och inte har någon större 

                                                 
49

 Dagen anordnades av landstinget och fackförbundet Kommunal. 
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erfarenhet av sjukvårdskontexten. Genom dessa aktiviteter har jag 

också fått möjlighet att bygga upp ett kontaktnät, och lärt känna 

personal inom sjukvården samtidigt som de har lärt känna mig.  

Vidare ska sägas att avhandlingens syfte har vuxit fram och 

preciserats över tid. Inledningsvis fanns ett intresse att vidareut-

veckla de frågor som studerats i pilotstudien. En fråga som då var 

central var om, och i så fall hur, arbetssättet VNS inverkar på sam-

spelet mellan olika yrkesgrupper. Initialt var därför tanken att in-

kludera såväl undersköterskor som sjuksköterskor samt även icke-

sjukvårdsutbildad servicepersonal i studien. Efter en tid gjordes 

dock en avgränsning och syftet inriktades mot undersköterskor och 

vårdenhetschefer. Det centrala för avhandlingen kom att bli hur 

undersköterskor och vårdenhetschefer uppfattar undersköterskors 

arbete, yrkeskunnande och villkor för lärande. 

4.2 Genomförande  

I de följande avsnitten redogörs för studiens design, urval av 

vårdenheter och intervjupersoner. Därtill redovisas hur det 

empiriska materialet har samlats in och analyserats. 

4.2.1 Studiedesign 

Avhandlingen är en kvalitativt inriktad studie. Närmare bestämt är 

det en komparativ intervjustudie. Intervjutekniken har använts för 

att fånga in flera olika personers uppfattningar om ett ämne med 

avsikt att beskriva och tolka det aktuella fenomenets mening 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna inriktning på studien bedöm-

des som lämplig, då ett personligt intervjusamtal gör det möjligt att 

ställa följdfrågor, göra preciseringar och tillåta personliga utvik-

ningar. På så sätt kan forskaren ta del av individernas uppfattningar 

och få en djupare förståelse för det ämne som studeras (Kvale, 

2007). 
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4.2.2 Urval av vårdenheter  

Tre vårdenheter, vid tre olika kliniker50 vid ett större svenskt sjuk-

hus, ingår i studien. Gemensamt för de tre vårdenheterna är att de 

under åren 2006–2007 deltog i det nyss nämnda VNS-projektet. I 

VNS-projektet ingick totalt fem olika vårdenheter vid flera olika 

sjukhus i det aktuella landstinget. Tre av dessa vårdenheter51 – 

nämligen en akutsjukvårdsenhet, en barnsjukvårdsenhet och en 

operationsenhet valdes då de ansågs som lämpliga fall i studien. Ett 

skäl var att de tre enheterna representerar olika typer av vårdlogiker 

(Lind, 2005), närmare bestämt planerad vård, akut vård och 

högspecialiserad vård. Enheternas olika vårdlogiker förväntades ge 

en variation och spridning för studiens resultat, vilket bedömdes 

som positivt. Ett annat skäl, till att välja ut dessa tre vårdenheter vid 

ett och samma sjukhus, var att inte storlek eller typ av sjukhus 

skulle ha betydelse för utfallet, utan att det skulle kunna ses som en 

typ av konstant. 

4.2.3 Undersökningsenheter 

En av de studerade vårdenheterna, nämligen barnsjukvårdsenheten 

består av två tydliga och åtskilda avdelningar. De två barnavdel-

ningarna har därför undersökts var för sig. I studien kallas 

avdelningarna för A respektive B.  

Det här innebär att studien på verksamhetsnivå innefattar fyra 

olika undersökningsenheter. Inom varje enhet har två olika yrkes- 

grupper undersökts. Summerat betyder det att studien, på grupp 

nivå, har åtta olika undersökningsenheter. I tabell 4.1 (nedan) visas 

undersökningsenheterna. 

 
 

 

 

 

                                                 
50 Notera att ingen klinik har studerats i sin helhet, utan de utgör en vårdenhet 

eller en mindre del av en vårdenhet. 
51 De olika vårdenheterna, och de sektioner eller avdelningar som de består av, 

beskrivs ingående i kapitel 5.  
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Tabell 4.1  Tabell över undersökningsenheter  

 

 
 

Den del av operationsenheten som undersöktes i studien består av 

två sektioner52. Sektionerna leds av olika vårdenhetschefer och är 

inriktade mot olika typer av operationer/kirurgiområden. Det vore 

därför tänkbart att även dela in denna enhet i två olika undersök-

ningsenheter. Men då undersköterskorna vid de olika sektionerna 

utför snarlika arbetsuppgifter (serviceuppgifter i samband med 

operationer – inne eller utanför sal) och att sektionerna finns vid 

sidan av varandra i samma lokal, var det naturligt att behandla dem 

som en.  

4.2.4 Inledande samtal med vårdenhetscheferna 

Hösten 2008 kontaktades vårdenhetscheferna vid de tre tilltänkta 

vårdenheterna. Cheferna informerades om studien och tid avtalades 

för fortsatta samtal. Ett möte hölls därefter på vardera vårdenheten 

och vid detta möte överlämnades ett faktablad om studien. Till 

-sammans diskuterades studiens upplägg och de olika cheferna gav 

sina synpunkter på studien. Efter dessa inledande samtal gav 

cheferna vid vårdenheterna klartecken om att de var intresserade 

och villiga att ingå i studien.  

Vid samtalen med de olika vårdenhetscheferna meddelades att 

det empiriska materialet skulle samlas in under våren 2009. Två 

vårdenheter var under samma tidsperiod berörda av stora ombygg-

nadsprojekt, varför dess chefer hade bestämda önskemål om när det 

var lämpligt att påbörja insamlingsarbetet hos dem. Cheferna hade 

också vissa andra åsikter om studiens upplägg och några av dem 
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 I studien kallas dessa sektioner för 1 respektive 2. 



Kapitel 4 – Metod 

 

 

 

 

- 67 - 

föreslog att observationer skulle föregå intervjuer. De menade att 

denna turordning skulle leda till att forskaren, i intervjusituationen, 

skulle ha bättre förståelse för undersköterskors arbete. Detta 

tillvägagångssätt var inte planerat, men övervägdes och därefter 

ändrades den ursprungliga planeringen. Det visades sig vara riktigt, 

då det vid intervjutillfällena var möjligt att ställa relevanta följd 

-frågor och relatera undersköterskornas svar till de arbetssituationer 

som hade observerats. Att cheferna ville vara med och påverka 

studiens design välkomnades, då dessa interaktiva inslag 

(Svensson, 2002) rimligen fördjupade deras engagemang och 

intresse för studien.  

4.2.5 Urval av intervjupersoner 

Vad gäller vårdenhetschefer gjordes egentligen inget urval. I stort 

sett samtliga berörda chefer blev intervjuade. På en enhet med en 

vårdenhetschef och en biträdande vårdenhetschef kom de två över-

ens om att den biträdande chefen skulle låta sig intervjuas, eftersom 

den ordinarie chefen var alltför tyngd av verksamhetens löpande 

arbete. De fem intervjuade vårdenhetscheferna är alla kvinnor och 

till sin profession sjuksköterskor. 

Urvalet av undersköterskor har till stor del styrts av beman-

ningsschemat53 för den period, under vilken det bestämdes att inter-

vjuerna skulle genomföras på respektive enhet. Vårdenhetscheferna 

och/eller vårdadministratörer från respektive enhet var behjälpliga 

med att plocka fram (dag-)scheman för den aktuella perioden och 

därifrån föreslå intervjupersoner. Ett önskemål var att namnförsla-

get över lämpliga intervjupersoner i möjligaste mån skulle innefatta 

de undersköterskor som deltagit och blivit intervjuade i det tidigare 

VNS-projektet.  

De föreslagna undersköterskorna (samtliga kvinnor) kontakta-

des per mejl. I mejlet informerades om studien och undersköters-

korna fick en intervjuförfrågan samt förslag på lämpligt datum. 

                                                 
53

 Urvalet utgick givetvis också från att de undersköterskor som föreslogs skulle 

ha personlig kännedom om/vara berörda av det fenomen som studerades. 

Individerna skulle vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2012 sid. 290). 
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Samtliga personer, det vill säga totalt 17 undersköterskor (varav 6 

även intervjuats i samband med VNS-projektet), svarade att de var 

villiga att bli intervjuade. I tabell 4.2 (nedan) ges information om 

deltagande vårdenheter och intervjupersoner.  

 
Tabell 4.2 Tabell över deltagande vårdenheter, antal 

intervjupersoner och deras bakgrund 

 

 

4.2.6 Insamling av empiriskt material via intervjuer 

Intervjuer har använts för att samla in information om det som rör 

undersköterskors arbete, yrkeskunnande samt möjligheter och 

hinder för lärande. Den huvudsakliga insamlingen skedde under 

våren 2009 och startade på akutsjukvårdsenheten, fortsatte sedan på 

operationsenheten och avslutningsvis skedde insamlingen på barn 

-sjukvårdsenheten. De första intervjuerna genomfördes i januari 

och de sista i april. En tid därefter kompletterades en intervju med 

en vårdenhetschef, då det saknades fylliga svar på en specifik fråga. 

Samtliga intervjuer genomfördes av mig som forskare. 

Sammantaget intervjuades 17 undersköterskor och 5 vården-

hetschefer. Alla inbokade intervjuer kunde ske som planerat, dock 

fanns en beredskap om att sjukvårdsarbete ibland är svårt att för-

utse och att en föreslagen intervjutid därför skulle kunna behöva 

flyttas. Inför intervjuerna med undersköterskorna utformades ett 

antal intervjufrågor (bilaga 1). Liknande frågor utarbetades också 
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till intervjuerna med vårdenhetscheferna (bilaga 2). Intervjufrå-

gorna utformades efter studiens syfte och frågeställningar och ut-

gick från följande teman:  

 

1.  Förändringar av arbete och arbetsuppgifter  

2.  Uppfattningar om arbete och arbetsuppgifter  

3.  Uppfattningar om yrkeskunnande  

4.  Arbetsfördelning och samverkan på sjukvårdsavdelningen   

 

Frågor rörande arbetsfördelning och samverkan (tema 4) uttrycks 

inte explicit i avhandlingens syfte och frågeställningar, men fanns 

med som ett temaområde, då tidigare forskning visat att arbetets 

organisering och sociala relationer har betydelse för lärandet på 

arbetsplatsen (se exempelvis Jørgensen & Warring, 2003).   

Vid samtliga enheter utfördes först intervjuer med underskö-

terskor och därefter skedde intervjuer med cheferna. Intervjuerna 

inleddes med ett antal bakgrundsfrågor såsom ålder, anställningstid 

och utbildningsnivå samt avslutades med en uppsamlande fråga 

typ; ”Är det något du vill tillägga eller förtydliga?”. I övrigt var 

intervjuerna semistrukturerade till sin karaktär, vilket innebär att de 

framtagna frågorna ställdes, men beroende på den enskilda inter-

vjupersonens svar och agerande, kunde ordningen på frågor och 

följdfrågor växla mellan de olika intervjuerna (Kvale & Brink-

mann, 2009). 

För att testa frågorna utfördes provintervjuer med två under-

sköterskor. Den ena provintervjun varade bortåt 120 minuter, den 

andra i cirka 90 minuter. Efter avslutade provintervjuer gjordes 

några justeringar av intervjufrågorna; några underfrågor togs bort 

och vissa frågor redigerades rent språkligt. Senare inkluderades de 

två provintervjuerna till det övriga empiriska materialet vid den 

vårdenhet där de intervjuade undersköterskorna har sin tjänst. 

Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas respektive ar-

betsplatser. De skedde på avskilda och ostörda platser (Bryman, 

2012) såsom konferensrum eller mindre arbetsbås.  
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Intervjuerna inleddes med att studiens syfte redovisades54 och efter 

intervjupersonens samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) registrerades 

samtalet med hjälp av en digital diktafon. De enskilda intervjuerna 

med undersköterskorna varade i cirka 70 minuter, medan intervju-

erna med vårdenhetscheferna överlag var något kortare.  

4.2.7 Bakgrundsinformation – observationer och 

dokument 

I studien har även material av mer informationskaraktär samlats in. 

Via observationer samlades information in om undersköterskornas 

arbete. Detta bedömdes som viktigt och lämpligt att göra. Dels för 

att någon observation av undersköterskors arbete inte gjordes i 

VNS-projektet (pilotstudien). Dels för att jag själv inte har någon 

sjukvårdsutbildning. Syftet med observationerna var således att 

forskaren skulle bli mer förtrogen med miljön och bättre kunna 

förstå det arbete som undersköterskor utför i praktiken.  

Tre olika observationstillfällen, om sammantaget 24 timmar, 

ägde rum och under denna tid följdes en undersköterska i hennes 

arbete. Allt som allt observerades fem personer, en av dem funge-

rade också som intervjuperson i studien. Även i detta urval fick det 

planerade arbetsschemat på respektive vårdenhet styra urvalet av 

personer. De fem undersköterskorna tillfrågades först av respektive 

vårdenhetschef, varpå jag kontaktade dem.  

Vid observationstillfällena blev jag som forskare först introdu-

cerad på avdelningen och visades sedan runt i lokalerna. Därefter 

skedde observation av undersköterskan och hennes arbete. För att 

inte störa undersköterskan i arbetet höll sig forskaren lite i bak-

grunden. Företrädesvis observerades undersköterskan i korridorer, 

allmänna utrymmen, förråd samt i personalrum. Vid ett par till-

fällen skedde observationer inne på vårdrummen och i närheten av 

patienten. Vid dessa tillfällen informerade undersköterskan patien-

ten om vem som var hennes följeslagare. Under observationerna 

ställdes ibland frågor till undersköterskan av typen; ”Vad gör du 

nu?”, ”Hur ofta gör du det där?”, ”Varför gör du så?”. Under ob-
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 Intervjupersonerna hade redan fått information om studien via personliga mejl. 
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servationerna gjordes enkla anteckningar där exempelvis typ av 

arbetsuppgift, arbetets utförande, arbetslokaler etcetera noterades. 

Efter dagens slut renskrevs anteckningarna. Syftet med observa-

tionerna var att ge forskaren kunskap om sjukvårdsmiljön och 

bättre förståelse av sjukvårdsarbete, varför anteckningarna inte 

analyserades närmare. Den information som erhölls via observa-

tionerna har istället använts för att göra utförliga beskrivningar av 

vårdenheterna (se kapitel 5) samt för att underlätta intervjusamtalen 

rörande undersköterskors arbete (Bryman, 2012).  

Vidare har skriftliga dokument samlats in. Dessa har erhållits 

från respektive enhets administrativa avdelning samt landstingets 

officiella webbsida. Det rör sig om dokument såsom verksamhets-

berättelser, personalstatistik, organisationsscheman etcetera. Syftet 

med att samla in dessa dokument var att erhålla enhetsspecifik in-

formation av mer faktakaraktär. Dessa dokument har inte närmare 

analyserats utan bidragit med information till de beskrivningar av 

kontexten som görs i kapitel 5. 

4.3 Bearbetning och analys av empiriskt 

material 

Det empiriska materialet, som har samlats in via intervjuer (22 per-

soner), har bearbetats och analyserats i flera olika steg. Till att 

börja skrevs samtliga intervjuer ut i sin helhet. Detta transkribe-

ringsarbete utfördes, enligt mina direktiv55, av en person från en 

extern skrivbyrå. De drygt 20 intervjuerna resulterade i cirka 650 

sidor intervjutext. Efter att intervjuerna transkriberats lyssnades 

ljudfilerna igenom, parallellt med att intervjuutskrifterna lästes. 

Sådant som var oklart eller felöversatt korrigerades. Därefter följ-

des Kvales råd (1997, sid. 171) om att ”klarlägga materialet så att 

det blir tillgängligt för analys”. En noggrann och systematisk sam-

manställning av materialet gjordes, vilket resulterade i en omfångs-

rik matris uppställd efter studiens frågeställningar och strukturerad 

utifrån vårdenhet och yrkesgrupp (Miles & Huberman, 1994). Ar-
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 Intervjuerna skrevs ut i sin helhet. Utskrifterna gjordes ordagrant. Skrivbyrån 

arbetade under tystnadsplikt. 
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betet med sammanställningen gav en god överblick över empirin 

samtidigt som en grov analys av materialet kunde göras.  

Därefter vidtog det egentliga analysarbetet. Till en början ana-

lyserades den empiri som erhållits från intervjuer med underskö-

terskor. Vårdenhet per vårdenhet bearbetades. Med utgångspunkt 

från de olika frågeställningarna närlästes sedan vissa avsnitt och 

centrala aspekter markerades i texten. När det gäller frågeställning 

1 (uppfattningar om arbetet) utgick analysarbetet från teman häm-

tade från teori och tidigare forskning. Frågeställning 1 tematisera-

des utifrån ”Intressanta”, ”Ointressanta” respektive ”Svåra arbets-

uppgifter” (E. Ellström, & Ekholm, 2001). När det gäller fråge-

ställning 2, 3 och 4 utgick analysarbetet från det övergripande te-

mat för respektive frågeområde; ”Förändringar av undersköterskors 

arbete”, ”Uppfattningar om yrkeskunnande” samt ”Möjligheter och 

hinder för lärande”. Vidare gavs varje tema ett antal specifika kate-

gorier. För frågeställning 1 till 3 växte kategorierna fram efter yt-

terligare noggranna genomläsningar. Kategorierna gavs namn, i 

första hand med hjälp av undersköterskornas egna formuleringar 

och uttryck. Kategorierna benämndes exempelvis ”Variation”, ”Ny 

teknik”, ”Klinisk blick” och ”Nästan som en sjuksköterska”. Med 

avseende på frågeställning 4 utgick kategorierna från avhandling-

ens modell – arbete och organisering, formella och icke-formella 

läraktiviteter, sociala aspekter samt individuella faktorer (se vidare 

kapitel 3).  

En första analys skedde inom undersköterskegruppen på 

respektive enhet och därefter mellan olika vårdenheter. Det innebar 

att undersköterskors svar på en enhet jämfördes med undersköters-

kors svar på en annan enhet. Efter att undersköterskornas svar hade 

analyserats och jämförts fortsatte analysen av vårdenhetschefernas 

svar. De teman och flertalet kategorier som fallit ut från analysen 

av undersköterskornas intervjuer användes även i analysen av 

vårdenhetschefernas svar. Detta tillvägagångssätt valdes för att det 

senare skulle vara enklare att jämföra och se likheter och skillnader 

samt validera svaren mellan de olika yrkesgrupperna (Bryman, 

2012). Två kategorier har endast varit tillämpliga för endera yrkes-

gruppen. För undersköterskor gäller det kategorin ”Föräldrarnas 
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roll i vården”. För vårdenhetschefer gäller det kategorin ”Antal 

yrkesgrupper”.  

Därefter gjordes en första skriftlig redovisning i löpande text. 

Denna redogörelse skedde enhet per enhet. Sedan vidtog ytterligare 

bearbetning av materialet. I detta steg i analysfasen skrevs texten i 

en mer integrerad form. Slutligen gjordes också en jämförande 

analys mellan olika yrkesgrupper och vårdenheter. Summerat kan 

sägas att analysarbetet har skett i flera etapper och i flera steg. 

Analysen har varit inriktad mot att finna likheter och skillnader 

inom, och mellan de olika yrkesgrupperna respektive enheterna 

(Miles & Huberman, 1994). 

En fråga som kan vara relevant att ställa är huruvida det är tex-

tens bokstav eller dess innehåll/anda som har analyserats och tol-

kats (Kvale, 1997). Frågan rör alltså på vilken nivå som analysen 

och tolknigen har ägt rum. Har analysen skett på en manifest eller 

latent nivå? I den här studien har analysarbetet huvudsakligen skett 

på en manifest nivå. Det innebär att det är de uttryckta och talade 

orden som har analyserats. I nästa steg, och vid behov har analysen 

övergått till att ske på en mer latent nivå. Ett belysande exempel på 

detta är när en undersköterska beskriver sig själv som ”skådespe-

lare”. I detta sammanhang har inte texten tolkats bokstavligen, utan 

det är dess innehåll som har tolkats. Undersköterskan menar att hon 

är flexibel och ändrar sig efter hur sjuksköterskan i den aktuella 

arbetssituationen agerar. Denna analys kunde göras efter att under-

sköterskans uttalande satts i sitt sammanhang samt att hennes ar-

betskamrater på samma fråga svarat att arbetssituationen är person-

beroende.  

Sammantaget kan sägas att tillvägagångssättet vid analysen i 

stort liknar det som Kvale (1997) kallar för ad hoc-taktiken. Han 

menar att det inte finns en standardiserad metod eller ”färdig mall” 

för analys av kvalitativt material. Dock finns det vissa generella 

förhållningssätt där ad hoc tros vara den vanligaste. Här ingår bland 

annat översiktlig genomläsning, läsning av särskilda avsnitt och 

djupare tolkningar av speciella yttranden (Kvale, 1997, sid. 184). 
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4.3.1 Redovisning av empiriskt material 

Det empiriska materialet redovisas i kapitel 6–10. Resultatet redo-

visas i löpande text och i form av illustrativa citat. Citaten är åter-

givna så naturligt som möjligt, men har i vissa avseenden korrige-

rats språkligt. Då intervjupersonen har ”hummat”, ”hackat”, ”stakat 

sig” eller upprepat vissa ord har det tagits bort samtidigt som tal-

språk har justerats. Detta har gjorts för att citaten ska få ett bättre 

skriftspråk och bli mer lättlästa (Kvale & Brinkmann, 2009).  

När tecknet /…/ förekommer i ett citat innebär det att en eller ett 

par meningar som inte berör den ställda frågan har utelämnats. När 

text har skrivits inom hakparentes [ ] visar det på ett förtydligande 

som gjorts för att intervjun/samtalet i sin helhet ska förstås bättre 

av en utomstående person. När ett ord eller en mening, i intervjuut-

dragen eller i den löpande texten, angetts med ” ”-tecken är det ett 

direkt citat från någon av de intervjuade.  

Varje intervjuperson har försetts med en kod. Koden anger vår-

denhet, avdelning eller sektion, befattning samt ordningsnummer 

där flera personer i en och samma yrkesgrupp har intervjuats. Ex-

empelvis ska koden ”O/1-USK:3” uttydas: Operationskliniken, 

sektion 1, undersköterska nummer 3.  

4.4 Kvalitetsaspekter 

Under detta avsnitt (4.4) kommer studiens trovärdighet och räck-

vidd samt etiska överväganden att belysas och diskuteras.  

4.4.1 Studiens trovärdighet  

Är denna studie trovärdig? Är resultaten sanna och giltiga? Detta är 

två mycket väsentliga frågor som i det följande ska diskuteras och 

besvaras. För att läsaren ska kunna bedöma studien i sin helhet och 

framförallt dess resultat är de metodiska stegen och de olika val 

som gjorts grundligt beskrivna (Kvale & Brinkmann, 2009). Likaså 

är den teoretiska referensramen som använts vid analysen och tolk-

ningen av empirin noga redovisad (Larsson, 2005).  

Att det råder harmoni mellan forskningsfrågor, studieobjekt, 

datainsamling och analysteknik, med andra ord studiens interna 
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logik är ytterligare sådant som har beaktats för att erhålla kvalitet i 

studien (Larsson, 2005).  

I den här studien kan det ha varit en fördel att forskaren har 

kommit ”utifrån”. En utomstående person har ett visst avstånd till 

det som studeras. Risken för att bli ”hemmablind” eller komma 

alltför nära det som studeras är liten (”going native” – Bryman, 

2012), och därmed kan även nya och intressanta saker upptäckas.  

Trots att jag som forskare har varit en utomstående person så 

har jag inte varit helt främmande i kontexten. I samband med upp-

följningen av pilotprojekt VNS, som skedde åren 2006–2007, be-

sökte jag delar av sjukvårdsmiljön och blev ett bekant ansikte för 

en del av personalen. Ungefär hälften av de undersköterskor och 

vårdenhetschefer som intervjuats i den här studien deltog även i 

uppföljningen av pilotprojektet (Byström, 2007). Dessa personer 

kan ha känt sig tryggare i intervjusituationen och kunnat samtala 

mer fritt, eftersom de tidigare hade träffat forskaren och svarat på 

frågor som rörde deras arbete. Detta studieupplägg, som delvis va-

rit longitudinellt, torde vara en fördel för studiens trovärdighet och 

kvalitet (Bryman, 2012).  

Att jag som forskare inte har varit fullt förtrogen med sjukvår-

den har lett till att jag velat lära mig mer om denna verksamhet. I 

intervjuer har jag varit nyfiken och ställt följdfrågor likt; ”Vad är 

det?”, ”Vad menas med det?”, ”Hur gör man då?”. Förvisso har 

min relativa okunskap inom sjukvården kunnat leda till svårigheter 

vid tolkning av resultaten, vilket skulle kunna medföra felaktig-

heter i analysen (Furåker, 2001). Men då tolkningar diskuterats 

med personer som har erfarenhet av både sjukvård och 

arbetslivsforskning, bedöms inte detta som särskilt troligt. Tilläg-

gas ska också att intervjufrågorna testades via provintervjuer samt 

att alla intervjuer avslutades med en summerande fråga56 där den 

intervjuade fick möjlighet att lägga till, eller justera sådant som hon 

ansåg viktigt. Därefter har ljudfiler och intervjuutskrifter lyssnats 

respektive lästs igenom noggrant. Med andra ord har flera olika 
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 Se fråga 33 i bilaga 1 respektive fråga 30 i bilaga 2. 
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åtgärder vidtagits för att i studien uppnå trovärdiga och giltiga re-

sultat. 

Ytterligare en reflektion ska göras gällande uttrycket ”över tid”. 

Detta uttryck används i frågeställning 1 (se sid. 4). I intervjuerna 

uppmanades intervjupersonerna att blicka cirka 10 år57 tillbaka i 

tiden för att fundera kring hur de uppfattar att undersköterskornas 

arbete har förändrats.58 Det handlar om hur de tillfrågade perso-

nerna själva subjektivt uppfattar förändringen. Någon för- eller 

eftermätning har inte gjorts. Återigen poängteras att studiens re-

sultat bygger på subjektiva uppfattningar som undersköterskor re-

spektive vårdenhetschefer har om arbetets förändringar.  

Avslutningsvis i detta avsnitt ska någonting sägas om de 

problem som är förknippade med studier av (villkor för) lärande. 

Det är svårt att studera (och mäta) lärande (Styhre, 2007). Särskilt 

svårt är det att studera och observera arbetsplatslärande, då lärandet 

på arbetsplatsen till stor del är informellt. Det informella lärandet i 

arbetet sker ofta spontant och omedvetet (Ellström, 1996). Det 

formella lärandet är något lättare att studera, eftersom det delvis 

kan avläsas i kunskapsprov etcetera. Lärande är således inget som 

man enkelt och tydligt kan observera eller avläsa, utan det är något 

som man sluter sig till59. I den här studien har intervjuer med under-

sköterskor och vårdenhetschefer varit ett sätt att söka efter indika-

torer gällande undersköterskors möjligheter och hinder för att lära i 

arbetet. Huruvida ett lärande verkligen sker/har skett i de situa-

tioner som beskrivs/-its av intervjupersonerna finns inget objektivt 

svar på. I linje med studiens syfte och frågeställningar utgår resul-

tatet uteslutande på de subjektiva uppfattningar som intervjuperso-

nerna har förmedlat till mig som forskare. 

                                                 
57

 Vid intervjuer med vårdenhetscheferna var uttrycket ”över tid” översatt till 5–

10 år, beroende på hur länge den aktuella chefen varit verksam i chefsrollen. 
58

 Se bilaga 1, fråga nummer 11. 
59

 ”Lärande studeras inte ”direkt”, utan genom de läraktiviteter som individer och 

team deltar i” (Kock, 2002 sid. 44). 
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4.4.2 Studiens räckvidd 

I vad mån kan studieresultatet generaliseras och vara tillämpligt i 

andra sammanhang? Uttryckt med andra ord – vilken räckvidd har 

resultatet och slutsatserna från denna studie? Till att börja med kan 

konstateras att generaliserbarheten hör samman med urvalet av 

intervjupersoner. I denna studie kan urvalet benämnas ”tillgänglig-

hetsurval”60. Därför kan inte någon statistisk generalisering göras 

och studiens resultat kan sägas vara giltigt endast för de underskö-

terskor och vårdenheter som har studerats i avhandlingen. Men via 

annan typ av generalisering kan studieresultatet göras gällande för 

andra sammanhang. En typ av generalisering kan ske då den som 

tar del av resultatet relaterar det hela till sin egen praktik. Mot- 

tagaren frågar sig vad det är i undersökningen som är tillämpligt på 

hennes/hans egen situation och på så sätt generaliseras resultatet 

från studien. Den här typen av generalisering bygger på personlig 

erfarenhet och kallas för naturalistisk generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att möjliggöra naturalistisk generalisering 

är kontexten (kapitel 5) och resultatet (kapitel 6–10) redovisade på 

ett fylligt och detaljerat sätt (Larsson, 2005).  

En annan slags generalisering är analytisk generalisering 

(Kvale & Brinkman, 2009; Yin, 2007) och innebär att studieresul-

tatet jämförs och relateras till teori och tidigare forskning. Genom 

en teoretisk jämförelse och argumentering kan forskaren hävda att 

resultatet från studien kan ge vägledning och vara användbart även 

för andra fall än de studerade. Resultatet från denna studie ligger i 

linje med tidigare forskning om arbetsplatslärande för underskö-

terskor (se exempelvis Rönnqvist, 2001; Thornley, 2000; Thun-

borg, 1999), varför det finns skäl att tro att det rapporterade resul-

tatet kan vara giltiga för andra delar av svensk och internationell 

sjukvård.  

På en mer teoretisk nivå, och med inriktning mot villkor för 

arbetsplatslärande, kan studieresultatet och modellen sannolikt vara 

tillämpliga även i andra verksamheter och för andra yrkesgrupper. 

                                                 
60

 De scheman som användes i urvalsförfarandet arbetades fram cirka ett halvår 

innan urvalet av intervjupersoner skedde. På så sätt kan man säga att någon form 

av slumpmässighet ändå låg till grund för urvalet. 
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Avslutningsvis, ifråga om studiens kunskapstillskott (Larsson, 

2005), är ambitionen att den ska ge ökad kunskap i frågor som rör 

undersköterskors lärande i arbetet. Detta torde vara möjligt, då om-

rådet sedan tidigare inte är särskilt beforskat (Furåker, 2008; Thun-

borg, 1999). 

4.4.3 Etiska överväganden 

Studien har följt humanistisk- och samhällsvetenskapliga forsk-

ningsrådets (HSFR) etiska riktlinjer som rör förhållandet mellan 

forskare och forskningsobjekt (Vetenskapsrådet, 2002). Vad gäller 

kravet om information erhöll vårdenhetscheferna särskild inform-

ation vid de inledande samtalen samt ytterligare information vid 

intervjutillfällena. På en övergripande nivå accepterade vårdenhets-

cheferna deltagandet i studien (Kvale, 1997, sid. 107). Därför var 

det extra viktigt att informera och inhämta de enskilda underskö-

terskornas samtycke till att delta i studien. Detta gjordes först via 

ett skriftligt brev som skickades personligen till var och en ett par 

dagar innan själva intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

brevet beskrevs studiens syfte och information gavs även om 

forskarteam och HELIX – centrum för arbetslivsforskning, inom 

vilket studiens resultat skulle publiceras. För det andra skedde in-

formerat samtycke vid början av varje intervju, då personen även 

fick godkänna registreringen av intervjun.  

För att beakta kravet på konfidentialitet upprättades ett skriftligt 

avtal med den skrivbyrå som transkriberade intervjuerna (Kvale, 

2007). Av detta avtal framgick att byrån arbetar under tystnads-

plikt. Vidare har uppgifter som rör sjukhus, vårdenheter och inter-

vjupersoner avidentifierats och försetts med en generell benämning 

eller kod. I samband med att observationer skulle genomföras på 

vårdenheterna gjordes, i enlighet med Sekretesslagen (1980:100) 

samt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

(1998:531), en skriftlig överenskommelse om tystnadsplikt och 

handlingssekretess. Detta kontrakt innebär att observatören inte får 

föra vidare sådant som rör patienters hälsotillstånd och personliga 

förhållanden. 
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5 De studerade vårdenheterna 

I detta kapitel presenteras de vårdenheter som studerats i det här 

avhandlingsprojektet. Vårdenheterna finns vid tre olika kliniker; 

Akutkliniken, Barn- och ungdomskliniken samt Operationsklini-

ken. Alla kliniker är belägna vid ett och samma sjukhus. De föl-

jande beskrivningarna bygger på information som erhållits via in-

tervjuer och observationer. Även textdokument från det berörda 

landstingets officiella hemsida samt dokument som erhållits från de 

olika vårdenheternas administrativa funktioner ligger till grund för 

redogörelsen.  

5.1 Akutkliniken 

Akutkliniken tillhör ett länsövergripande centrum för närsjukvård 

och kliniken består av akutmottagning samt intagningsavdelning. 

Organisatoriskt sett hör också Medicinsk Akutvårdsavdelning 

(MAVA) inklusive Trombosmottagning samt Sekretariat och 

Arkivservice till Akutkliniken. Endast Akutmottagningen och in-

tagningsavdelningen ingår i studien. De två utgör tillsammans en 

vårdenhet, vilken leds av en vårdenhetschef (VEC) med bistånd 

från en biträdande vårdenhetschef. Vid vårdenheten finns även en 

läkarchef. I figur 5.1 (nedan) visas en skiss över klinikens struktur. 
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Figur 5.1 Organisatorisk struktur över Akutkliniken 

5.1.1 Verksamhetsinriktning 

Dygnet runt, året om, tar Akutmottagningen emot patienter som är i 

behov av akut vård. Det kan röra sig om livshotande tillstånd som 

uppkommit på grund av skada eller sjukdom. Den vanligaste sökor-

saken är någon typ av skada och därefter är symptom som har att 

göra med buk eller hjärta och kärl vanligt förekommande. 

Vid mottagningen görs medicinska bedömningar, vissa behand-

lingar kan påbörjas och ibland sker observation. Drygt hälften 

(cirka 60 procent) av alla patienter som söker vård läggs inte in, 

utan vården avslutas på plats och patienten kan därefter bege sig 

hem. Resterande del patienter slussas vidare till andra vårdgivare 

inom eller utom det egna sjukhuset. Alla typer av människor söker 

vård vid Akutmottagningen. Vid veckoslut och helger kan det före-

komma att vissa patienter är alkohol- eller drogpåverkade. 

Vid intagningsavdelningen, som är en vårdavdelning med tio 

vårdplatser, kan patienten läggas in för en kortare tid. Patienterna är 

oftast äldre multisjuka personer. Många av de äldre patienterna 

anses vara sköra och konfusionskänsliga och har därmed speciella 

vård- och omsorgsbehov. Dessa patienter övervakas en tid på av-
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delningen i avvaktan på att deras hälsotillstånd ska bedöms av sär-

skild personal från landstingets bedömarteam. Efter bedömning 

skickas patienten sedan vidare till annan vårdinstans. Antalet vård-

platser på sjukhuset är starkt begränsat och i kombination med att 

allt fler söker vård har det lett till att det yttre söktrycket på intag-

ningsavdelningen har ökat. Företrädesvis ska endygnsvård ges, 

men flera patienter ligger ofta här mer än ett dygn. Det får till följd 

att antalet sjuka patienter på intagningsavdelningen ibland är alltför 

stort i förhållande till bemanningen. 

Akutkliniken (mottagning och intag) har som uttalad vision att 

vara Sveriges bästa akutklinik. Mottagningen, som är en av landets 

mest moderna, tar emot cirka 37 000 besök per år och är också lä-

nets traumacenter. Patienterna som kommer till mottagningen ska 

tas om hand på ett smidigt och snabbt sätt. Målet är att den som 

söker akutmottagningen ska ha träffat en läkare inom en timme 

samt vara klar för hemgång eller inskriven på någon annan 

vårdinstans inom tre timmar.  

5.1.2 Organisatorisk struktur och personalsamman-

sättning 

Akutmottagningen och intagningsavdelningen är båda belägna i 

sjukhusets huvudblock. Lokalerna är relativt nybyggda. Akutmot-

tagningen är till ytan betydligt större än intagningsavdelningen. 

Akutmottagningen är ljus och öppen och sammantaget finns här 14 

undersökningsrum, varav fyra är akutrum. Intagningsavdelningen 

är ordnad mer som en traditionell vårdavdelning med sjuk-

sköterskeexpedition, dagrum, pentry och har fyra rum med totalt 10 

vårdplatser. I figur 5.2 (nedan) visas en skiss över Akutmottag-

ningen och intagningsavdelningen (ITA). 
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Figur 5.2 Principskiss över akutmottagning och intagningsavdelning 

Vid kliniken arbetar cirka 60 sjuksköterskor och cirka 30 underskö-

terskor. Under den tidsperiod då studien genomfördes var ett nytt 

system med akutläkare på väg att införas vid kliniken. Tidigare har 

läkarna som tjänstgjort på kliniken kommit från olika enheter på 

sjukhuset och arbetat vissa tidsbestämda pass på Akutmottagningen 

(och intagsavdelning). Från och med perioden 2008–2009 är det 

dock tanken att akutläkare ska anställas vid själva Akutkliniken.  

Sammantaget arbetar nu knappt 30 akutläkare vid kliniken och 

av dem är tre färdigutbildade specialister inom akutsjukvård. 

Utöver vårdpersonal arbetar vid kliniken också läkarsekreterare, 

kuratorer och administrativ personal. Därtill finns vid kliniken en 

sjuksköterska som arbetar som utbildningssamordnare för under- 

och sjuksköterskor. Totalt arbetar här 240 personer (år 2008).  

Personalen på Akutkliniken (sjuksköterskor, undersköterskor 

och läkarsekreterare) är indelade i sex arbetsgrupper; A, B, C, D, E 

och F, i vilka de arbetar enligt arbetstidsmodellen 3-3. Den vård-

personal som följer arbetstidsmodellen 3-3 arbetar tre dagar och är 

lediga tre dagar samt är skyldiga att göra 15 extra arbetsdagar per 
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år. All personal ska vara flexibel och kunna arbeta både dag och 

natt, men så länge turerna löses utan problem kan personal som inte 

gärna arbetar natt välja bort det. 

5.1.3 Arbetets organisering  

En övervägande del av allt sjukvårdsarbete på akutmottagningen är 

organiserat i par. Sammantaget finns det under ett arbetspass fem 

par och i fyra av dessa par arbetar en sjuksköterska tillsammans 

med en undersköterska. I det femte paret arbetar två sjuksköterskor 

tillsammans. Till varje vårdpar knyts en läkare. Som ovan nämnts 

är ett nytt akutläkarsystem på väg att införas på mottagningen och 

detta system innebär vissa förändringar i arbetets organisering. Pa-

ren kommer att utökas till ett team bestående av akutläkare, sjuk-

sköterska, undersköterska och läkarsekreterare.  

På akutmottagningen leds och fördelas arbetet av en koordina-

tor. Koordinatorn, som är en erfaren sjuksköterska har den över-

gripande kontrollen över allt sjukvårdsarbete, är placerad i mottag-

ningens centrum (se figur 5.2). Från denna plats har koordinatorn 

god överblick över verksamhetens lokaler, framförallt akutrum och 

akutintag. Koordinatorn har ständig kontakt och får fortlöpande 

information från de ambulanser som är på väg in till sjukhuset. Det 

är sedan koordinatorns uppgift att fördela patienterna mellan de 

olika paren, oavsett om de anländer via akutintag eller entré, samt 

att hänvisa dem till lämpligt undersökningsrum eller akutrum. 

Kommunikationen mellan koordinator och vårdpar sker muntligt, 

men också skriftligt via arbetsorder. Informationen om de olika 

patientfallen läggs löpande ut på en stor gemensam monitor där all 

personal kan följa pågående aktiviteter. Monitorn är placerad på 

mottagningens torg, vilket innebär att informationen är synlig för 

alla som rör sig där, även patienter och anhöriga.  

De fem vårdpar som tjänstgör på Akutmottagningen är 

inriktade mot olika typer av sjukdomstillstånd; par A är inriktat mot 

medicin, par B mot kirurgi, par C mot ortopedi, par D mot 

infektion och neurologi samt par K, försedd med personsökare, är 
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inriktat mot trauma.61 (Vid extra svåra traumasituationer förändras 

bemanningen så att teamet utökas med ytterligare sjuksköterska 

och/eller läkare.) Indelningen i vårdpar och personsamman- 

sättningen utförs av koordinatorn och förmedlas till vårdpersonalen 

via en särskild skrivtavla. Varje vårdpar har, i direkt anslutning till 

Akutmottagningens torg, små arbetsbås försedda med datorer. I och 

med att Akutkliniken nu inför akutläkarsystem och anammar 

triagemetoden utökas, som tidigare nämnts, vårdparet till ett team 

innefattande även akutläkare och läkarsekreterare. Det medför att 

basen för vårdteamet inte längre ska vara arbetsbåsen på torget. 

Framöver ska arbetet utgå från de expeditionsrum som finns i 

mottagningens administrativa del. 

Karaktäristiskt för allt vårdarbete på Akutmottagningen är att 

det är händelsestyrt. Variationen i arbetet är stor och personalen vet 

inte riktigt vilken typ av patient eller sjukdomstillstånd som de 

kommer att möta från den ena timmen till den andra, eller från den 

ena dagen till den andra. Arbetstempot är oftast högt och ambitio-

nen är att det ska vara ett snabbt patientflöde. Personalen förväntas 

vara stresstålig och van vid att agera i akuta situationer.  

Arbetet vid intagningsavdelningen (ITA) skiljer sig från arbetet 

på Akutmottagningen. På ITA är arbetets fokus omvårdnad och det 

präglas av sedvanligt avdelningsarbete. Det innebär att arbetet på 

intagningsavdelningen delvis också har ett annat tempo i för-

hållande till det akuta sjukvårdsarbetet som sker på mottagningen. 

På ITA arbetar en sjuksköterska och två undersköterskor till-

sammans. Vid tillfällen då inflödet av patienter är extra stort på 

Akutmottagningen kallar koordinatorn ibland in förstärkning från 

någon av de som tjänstgör på intagningsavdelningen (oftast en 

undersköterska).  

                                                 
61

 Trauman är speciella akuta sjukdomstillstånd som kan ha uppkommit via 

exempelvis olyckor eller andra typer av tillbud. De kritiskt sjuka traumapatien-

terna behandlas på något av klinikens akutrum, vilka har särskild utrustning. 
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5.2 Barn- och ungdomskliniken 

Barn- och ungdomskliniken, som är en del av ett större Barn- och 

kvinnocentrum, består av flera olika enheter eller avdelningar. 

Sammantaget finns här fem enheter som är inriktade mot olika ty-

per av barnsjukvård. Till kliniken hör också en administrativ enhet. 

I det här avhandlingsprojektet ingår endast två enheter och de kal-

las i studien för Barnavdelning A respektive B. Dessa två avdel-

ningar leds i dagsläget av två olika vårdenhetschefer62. I figur 5.3 

(nedan) visas en skiss över klinikens organisatoriska uppbyggnad. 

 

 

 
 

Figur 5.3 Organisatorisk struktur över Barn- och ungdomskliniken 

5.2.1 Verksamhetsinriktning 

Barn- och ungdomsklinikens verksamhet omfattar allt från inten-

sivvård av förtidigt födda barn till vård och behandling av barn och 

ungdomar (0–18 år) med olika slags sjukdomar. Inom kliniken 

                                                 
62

 Tidigare har Barnavdelning A respektive B haft en och samma vårdenhetschef.  

Numera har enheterna två olika chefer och vid studiens början hade dessa 

personer innehaft sina tjänster under ganska kort tidsperiod, 1–2 år. Lokalerna 

har tidigare legat intill varandra. 
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finns även tillgång till lekterapi, skola, dietist och sjukgymnastik 

för barn. Barn- och ungdomsklinikens övergripande mål är att ar-

beta tillsammans för barns och ungdomars bästa hälsa. Den vård 

som ges vid kliniken ska förebygga, bota och lindra sjukdomar hos 

barn och ungdomar utifrån deras särskilda behov. 

En majoritet av dem som vårdas vid kliniken är små barn. När 

vård ges till små barn måste man beakta att barn inte kan undersö-

kas och behandlas på samma sätt som vuxna. Barn kan till exempel 

inte ta till sig information på samma sätt som vuxna och kan därför 

behöva ha en annan typ av förberedelse, ofta praktisk, inför en 

undersökning. Av den anledningen tar undersökningar av barn oft-

ast längre tid än undersökningar av vuxna. Vidare beskrivs barn-

sjukvården som psykiskt krävande, framförallt då det rör sig om 

vård av cancersjuka barn. 

5.3 Barnavdelning A 

Vid Barnavdelning A, som är inriktad mot barnmedicin, ges ingen 

planerad vård, utan endast akut vård. Upptagningsområdet är den 

centrala delen av länet, men under kvällstid utökas området till att 

innefatta även länets västra delar. Barnavdelning A har totalt 13 

vårdplatser och består av en vårdavdelning och en jourmottagning. 

Jourmottagningen tar emot sjuka barn och ungdomar dygnet runt. 

Varje månad tas cirka 500–600 patienter emot. De barn och ung-

domar som söker vård vid jourmottagningen har ofta blivit hän-

visade dit av primärvårdens vård- eller jourcentraler. I vissa fall har 

barnet först tagits emot på sjukhusets allmänna Akutmottagning 

och sedan skickats vidare till Barnavdelning A:s jourmottagning. 

Ibland händer det att det sjuka barnet kommer direkt från det egna 

hemmet, då sjukvårdsrådgivningen rekommenderat föräldrarna att 

söka vård vid jourmottagningen.  

Vid jourmottagningen sker diagnos och behandlingen påbörjas. 

I vissa fall kan barnet skickas hem direkt efter behandlingen, i 

andra fall krävs det att barnet skrivs in på avdelningen för ytter-

ligare behandling och observation. Barnet får då, tillsammans med 

en förälder, stanna i något av vårdrummen.  
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Vid vårdavdelningen vårdas såväl spädbarn som tonåringar och 

deras sjukdomsbilder varierar kraftigt. Det kan handla om infektio-

ner, allergier, astma och förgiftningar. Den genomsnittliga vårdti-

den är två och ett halvt dygn. Sammantaget består Barnavdelning A 

dels av en vårdavdelning där vården är sluten (patienten läggs in på 

sjukhuset), dels av en jourmottagning där vården är öppen (patien-

ten är inte inskriven på sjukhuset utan vården ges i samband med 

ett besök). Verksamheten vid Barnavdelning A kan inte planeras i 

förväg, och inga väntelistor finns att följa. Verksamheten är 

säsongsberoende och högsäsong sägs vara under november och 

mars, då risken för olika infektioner och barnsjukdomar är som 

störst. 

5.3.1 Organisatorisk struktur och personalsamman-

sättning  

Barnavdelning A har nio vårdplatser samt fyra platser för akut-

kirurgi. På vårdavdelningen finns sju vårdrum där samtliga rum är 

försedda med sluss för att förhindra spridning av infektioner. Rum-

men är utrustade på ett sådant sätt att en förälder ska kunna bo till-

sammans med barnet under sjukhusvistelsen. Rummen har egen 

toalett, är försedda med TV och DVD. Jourmottagningen förfogar 

över 3–4 undersökningsrum och har ett eget väntrum. I figur 5.4 

(nedan) visas en skiss över Barnavdelning A:s lokaler (innan om-

byggnation skett). 

 

 

Figur 5.4 Principskiss över Barnavdelning A 
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I samband med en renovering av Barnavdelning A togs sjuk-

sköterskeexpeditionen (se figur 5.4) bort och ersattes med två mo-

duler, det vill säga två arbetsplatser eller små expeditionsrum för 

tjänstgörande vårdpar (sjuksköterska och barnsköterska).  

Vid Barnavdelning A63 arbetar 18 sjuksköterskor och 16 

barnsköterskor64. Barnsköterska är en särskild befattning som kan 

sägas motsvara undersköterska. En barnsköterskas utbildning är 

helt inriktad på barnsjukvård, medan en undersköterska har en bre-

dare utbildning.65 En del barnsköterskor har utbildning till både 

barnsköterska och undersköterska.66  

Många barnsköterskor/undersköterskor vid Barnavdelning A 

har lång arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheten i sjukskö-

terskegruppen är generellt sett inte lika lång, utan här finns en del 

sjuksköterskor som är relativt nyutexaminerade. När någon 

nyanställs sker inskolning i arbetet och under de två första åren på 

avdelningen anses man vara en ”ovan medarbetare”. 

5.3.2 Arbetets organisering  

På Barnavdelning A är sjukvårdsarbetet organiserat i vårdpar. Det 

innebär att en barnsköterska arbetar tillsammans med en sjukskö-

terska. När arbetspasset startar tar barnsköterskan reda på vem hon 

ska tjänstgöra med och vilka barn de ska ha ansvar för. Indelningen 

i par sköts av de arbetskamrater som har arbetat passet innan och 

hänsyn tas alltid till arbetstagarens kompetens och erfarenhet. En 

                                                 
63

 Fyra barnläkare arbetar regelbundet vid vårdavdelningen. På jourmottagningen 

tjänstgör flera läkare från Barn- och ungdomskliniken.  
64

 De flesta läkarna vid kliniken tjänstgör vid barnjourmottagningen. Fyra av 

dessa barnläkare arbetar också regelbundet vid vårdavdelningen. 
65

 En undersköterska får till exempel ta ett kapillärt blodprov, vilket en barnskö-

terska som regel inte får. Barnsköterskorna på avdelning A har dock fått särskild 

utbildning och delegering på att utföra denna typ av blodprovstagning. Blodprov 

som tas via en ven i armvecket eller på handryggen (s.k. venösa prover) utförs av 

en sjuksköterska eller undersköterska. Undersköterskan får dock som regel inte 

sätta en venös infart, så kallad PVK. 
66

 Den som idag läser till undersköterska via gymnasieskolans omvårdnads-

program kan i sin utbildning välja att inrikta sig mot barnsjukvård. Tidigare 

fanns en fristående utbildning till barnsköterska.  
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nyanställd och ovan sjuksköterska arbetar alltid tillsammans med 

en van barnsköterska. Bland den anställda vårdpersonalen finns en 

särskild jourgrupp. Denna grupp består av erfarna barnsköterskor 

och sjuksköterskor som önskar arbeta på jourmottagningen. De 

vårdpar som placeras på jourmottagningen måste ha viss arbetslivs-

erfarenhet och ambitionen är att de som tjänstgör där ska ha 

särskilda sammanhängande jourveckor. Vidare vad gäller arbetets 

organisering och innehåll skiljer det sig lite åt beroende på om 

vårdparet tjänstgör på vårdavdelningen eller på jourmottagningen.  

På jourmottagningen arbetar ett vårdpar bestående av en barn-

sköterska och en sjuksköterska. När ett sjukt barn anländer till jour-

mottagningen hålls först ett litet ankomstsamtal, vissa parametrar 

tas och provtagningen förbereds. Arbetet syftar till att förbereda 

den kommande läkarundersökningen. Efter att läkaren har under-

sökt barnet och ställt diagnos vidtar ytterligare arbete för barnskö-

terskan och sjuksköterskan. Efterarbetet kan innefatta flera prov-

tagningar, exempelvis EKG och urinprov. Om läkaren bedömer att 

barnet ska skrivas in på avdelningarna, sker en överlämning till den 

vårdpersonal som tjänstgör där.  

När det är många barn som söker vård vid jourmottagningen 

behöver vårdparet dela på sig för att på så sätt förbättra patientflö-

det. Detta förekommer relativt ofta och då utför barnsköterskan och 

sjuksköterskan, var och en för sig, de uppgifter som beskrivits 

ovan. Vid dessa tillfällen arbetar barnsköterskan närmare läkaren 

och rapporter då också direkt till denne. När barnsköterskan tjänst-

gör på jourmottagningen har hon ett flertal delegeringar och utför 

då vissa arbetsuppgifter som hon inte gör på vårdavdelningen.  

På vårdavdelningen tjänstgör två vårdpar parallellt. De olika 

vårdparen ansvarar för cirka fyra inneliggande barn. När fördel-

ningen av barn görs eftersträvas kontinuitet. Ett par som har vårdat 

ett barn en dag ska, om möjligt träffa och sköta om samma barn 

kommande arbetspass. Arbetspasset på vårdavdelningen inleds med 

att barnsköterskan tillsammans med sjuksköterskan läser in sig på 

de aktuella barnen. Informationen finns i barnets journal och häm-

tas via datasystemet Cosmic. Detta arbetssätt med läsrapporter är 

relativt nytt. Efter inläsning går vårdparet runt till de olika vård-
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rummen och hälsar på barn och föräldrar. Då ett morgonpass startar 

tar man alltid vikt och temperatur på barnen. Sedan är det sittande 

rond, vilket innebär att varje vårdpar träffar tjänstgörande läkare på 

expeditionen och diskuterar de barn som de ansvarar för. Därefter 

påbörjas (gå)ronden som överläkaren leder och i den deltar sjuk-

sköterskan och oftast också barnsköterskan. Efter avklarad rond 

vidtar ett antal olika arbetsuppgifter för barnsköterskan respektive 

sjuksköterskan.  

5.4 Barnavdelning B 

Vid Barnavdelning B ges vård som är inriktad mot onkologi, neu-

rokirurgi och diabetes. Vården är högspecificerad och planerad. 

Sammantaget finns tio vårdplatser och här vårdas barn och ungdo-

mar (0–18 år) som utreds och behandlas för diabetes, cancer och 

tumörsjukdomar. Men även barn och ungdomar med andra kro-

niska sjukdomar och neurologiska åkommor, som till exempel hu-

vudskador i samband med svåra olyckor tas om hand här. Vad gäl-

ler den onkologiska vården ges den inte bara till barn i det egna 

länet. Avdelningen är ett regioncentrum för onkologi och har avtal 

med ytterligare två län.  

Den övervägande delen barn som vårdas på Barnavdelning B 

har en cancerdiagnos och de får regelbundna behandlingar. En be-

handlingsperiod omfattar cirka en vecka och under den tiden bor 

barnet tillsammans med en förälder på avdelningen. Behandlingen 

som helhet kan pågå 1–2 år, varpå efterkontroller sker. Under tiden 

då barnet är sjukt, men vistas i hemmet, har föräldrarna ofta kon-

takt med avdelningen per telefon för att få hjälp och råd vid olika 

situationer. Vid nyupptäckt diabetes vårdas barnet inledningsvis 

akut på avdelningen, för att sedan gå på regelbundna kontroller och 

ha fortlöpande kontakt med avdelningen.  

5.4.1 Organisatorisk struktur och personalsamman-

sättning 

Barnavdelning B har helt nybyggda lokaler och förfogar över tio 

vårdrum. Samtliga rum är enkelrum och har hög standard med egen 

dusch och toalett. Rummen är försedda med TV, DVD, Playstation 
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3, telefon och har nätverksuppkoppling. Avdelningens lokaler är 

anpassade efter två olika och tidsenliga arbetssätt, nämligen 

Patientnärmre vård (PNV) och Vårdnära service (VNS). PNV in-

nebär att den traditionella sjuksköterskeexpeditionen är ersatt med 

patientnära arbetsplatser, så kallade moduler. Vidare innebär PNV 

att alla administrativa uppgifter samordnas och utförs av en särskild 

handläggare som kallas för koordinator. Koordinatorn har ett eget 

arbetsrum vid sidan av modulerna. VNS innebär en förändring i 

hanteringen av förrådsvaror och tvätt. Numera sköts hanteringen av 

extern personal och förrådsartiklar och patienttvätt förvaras i speci-

ella skåp i korridorerna.  

I figur 5.5 (nedan) visas en skiss över Barnavdelning B:s loka-

ler. 

 

 

Figur 5.5 Principskiss över Barnavdelning B 

Vid Barnavdelning B arbetar 7 barnsköterskor och 14 sjuksköter-

skor. Därtill finns det ett antal nattbarnsköterskor. Många av barn-

sköterskorna har arbetat lång, eller mycket lång tid, på avdelningen. 

Det är inte ovanligt att en barnsköterska har 20–30 års arbetslivs-

erfarenhet. Inom sjuksköterskegruppen, där medelåldern är lägre än 

i barnsköterskegruppen, är många nya eller relativt nyanställda. På 

Barnavdelning B arbetar också ett antal läkare.  

5.4.2 Arbetets organisering  

På Barnavdelning B är sjukvårdsarbetet organiserat i vårdpar be-

stående av barnsköterska och sjuksköterska. På dagen arbetar två 

vårdpar parallellt och varje par ansvarar för ett begränsat antal 



Kapitel 5 – De studerade vårdenheterna 

 

 

 

 

- 92 - 

barn. Sedan februari 2009 organiseras avdelningsarbetet efter 

Patientnärmre vård (PNV). Precis som namnet antyder bygger det 

här systemet på att vårdparet ska komma närmare patienten, det vill 

säga de barn som vårdas på avdelningen. Närheten till patienten 

underlättas genom att den traditionella sjuksköterskeexpeditionen 

ersatts med två mindre, och i verksamhetens lokaler, mer utplacera-

de arbetsstationer eller moduler. På avdelningen finns två moduler, 

en röd och en gul. Modulerna är utrustade med skrivplatser samt 

dator och telefon. Vårdparets arbetspass inleds med en läsrapport i 

modulen, då det par som har arbetat passet innan också deltar.  

Under vardagar stöttas vårdparets arbete av en koordinator 

(barnsköterska). Koordinatorn befinner sig på avdelningens sam-

bandsexpedition och hennes uppgift är att sköta mycket av det lö-

pande administrativa arbetet på avdelningen. I koordinatorns admi-

nistrativa arbete ingår att ta emot alla inkommande telefonsamtal. 

Om möjligt besvarar koordinatorn samtalen, i annat fall skickas de 

vidare till den vårdpersonal eller modul som berörs. Vidare ingår i 

koordinatorns uppgift att sköta pappersarbetet i samband med in- 

och utskrivningar samt att ha kontakt med andra enheter på sjukhu-

set och att boka tider för exempelvis operation, röntgen och narkos. 

Slutligen är det också koordinatorns uppgift att göra en veckopla-

nering och fördela personalen och föreslå vem som ska arbeta i de 

olika paren och modulerna. 

5.5 Operationskliniken 

Operationskliniken, som är en del av regionens Anestesi67- och 

operationscentrum, består av en operationsavdelning och en steril-

central (sterilcentralen ingår inte i studien). Operationsavdelningen 

(även kallad operationscentralen) levererar anestesi- och opera-

tionsservice till olika opererande kliniker på sjukhuset. Operations-

kliniken leds av en verksamhetschef och operationsavdelningen 

består av tre sektioner. Varje sektion har en medicinsk ansvarig 

läkare samt en eller flera vårdenhetschefer. De tre sektionerna har 

olika inriktningar och specialiteter. Endast två sektioner (i studien 
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 Anestesi är det samma som narkos eller sövning. 
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kallas de för sektion 1 och 2) inom operationsavdelningen ingår i 

studien. I figur 5.6 (nedan) visas klinikens struktur.  

  

Figur 5.6 Organisatorisk struktur över Operationskliniken 

5.5.1 Verksamhetsinriktning 

Operationsavdelningens olika sektioner tillhandahåller högklassig 

operations- och anestesisjukvård inom en mängd olika kirurgiom-

råden. Operationsverksamheten inom sektion 1 är inriktat mot all-

mänkirurgi, urologi, gastro, gynekologi samt ögon och trauma. 

Inom sektion 2 utförs operationer som gäller hand och plastik, or-

topedi och oralkirurgi samt brännskador. Den gemensamma vi-

sionen som gäller för det här länsövergripande Anestesi- och ope-

rationscentret, är att ge högkvalitativ vård som ligger i den natio-

nella och internationella frontlinjen.  

Operationsverksamheten beskrivs som kvalificerad och ”tung” 

och inriktas mot cancer- och akutkirurgi. Andra ”lättare” och icke-

akuta operationer, sker på övriga enheter i regionen som hör till det 

aktuella Anestesi- och operationscentret. Såväl elektiva (planerade) 

som akuta operationer utförs på operationsavdelningen. Planerade 

operationer kan exempelvis vara rygg- eller strumaoperationer och 
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utförs dagtid under vardagar. Akuta operationer förekommer också 

och kan exempelvis vara operationer som sker vid allvarliga trafik-

olyckor eller i samband med akuta kejsarsnitt. Nämnas kan också 

att det inom verksamheten sker robotkirurgi. Under ett verksam-

hetsår opererar den aktuella operationsavdelningen cirka 14 000 

personer. Verksamhetens omfattning beskrivs ofta i termer av 

”knivtid”.  

5.5.2 Organisatorisk struktur och personalsamman-

sättning 

Operationsavdelningen är lokaliserad till sjukhusets huvudbyggnad. 

Sammantaget disponerar avdelningen 20 operationssalar, vilka är 

grupperade i två så kallade ”tungor”. En övergripande skiss över 

avdelningen visas i figur 5.7 (nedan). (Samtliga operationssalar är 

inte inritade i denna skiss.) 

 

Figur 5.7 Principskiss över Operationsavdelningen 

Hela kliniken har cirka 250 anställda. Vid Operationsavdelningen 

(tre sektioner) tjänstgör cirka 230 personer. De olika sektionerna 
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leds av en till två vårdenhetschefer, var och en av de fem cheferna 

ansvarar för cirka 40 medarbetare. Personalstaben på varje sektion 

utgörs av undersköterskor och specialistsjuksköterskor68. Förutom 

specialistsjuksköterskor, anställda vid Operationsavdelningen, finns 

det även ett antal inhyrda operationssjuksköterskor. Avdelningen 

har också egna narkosläkare som organisatoriskt placeras direkt 

under verksamhetschefen.  

Utöver denna personalstyrka tjänstgör på avdelningen ett stort 

antal operatörer. Operatörerna, det vill säga kirurgerna, är anställda 

vid någon av sjukhusets opererande kliniker och använder opera-

tionscentralens lokaler och personal för att kunna utföra de aktuella 

operationerna. 

5.5.3 Arbetets organisering  

Arbetet på operationsavdelningen följer en operationsplan som 

förberetts av de programansvariga sjuksköterskorna. En arbetsdag 

inleds med en kort samling där dagens operationsplan gås igenom. 

Man kollar upp så att alla medarbetare är på plats, vilka operations-

salar som ska användas, vem som ska ha vilken funktion, vem som 

är försedd med personsökare etcetera.  

Operationsarbetet utförs av ett team bestående av anestesi-

läkare, anestesisjuksköterska, operatör, operationssjuksköterska 

samt undersköterska. Arbetet kan beskrivas som tredelat och består 

av 1) förberedelse, 2) genomförande och 3) iordningställande. 

En operation, eller ett operationsprogram som det egentligen 

heter, inleds med att patienten tas emot och transporteras till ett 

förberedelserum. I förberedelsearbetet ingår bland annat att sätta 

dropp, koppla in EKG och se till att operationsområdet på kroppen 

blir rentvättat. Det är också viktigt att se till att patienten ligger 

bekvämt på operationsbordet. Det centrala i förberedelsearbetet är 

att ge narkos eller bedövning. Under operationsarbetets första fas är 

det anestesiläkaren, anestesisjuksköterskan och undersköterskan 

som är engagerade. 
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 Specialistsjuksköterskor är här en samlingsbeteckning för operations- och 

anestesisjuksköterskor. 
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Själva operationssalen måste också förberedas inför operationen. 

På salen dukar operationssjuksköterskan tillsammans med 

undersköterskan upp sterila instrument och produkter. Även medi-

cinteknisk utrustning och apparatur ska förberedas inne på salen. 

När patienten väl är inne på operationssalen startar den andra fasen 

och själva operationen påbörjas. Operationen sätts igång med en 

särskild säkerhetskontroll av patienten. Denna rutinkontroll innebär 

att arbetsteamet bekräftar och checkar av patient, operationsom-

råde, placering och utrustning.  

På operationssalen arbetar operatör, operationssjuksköterska 

och undersköterska tillsammans. Under operationen är operatören 

och operationssjuksköterskan helt sterilklädda och fullt upptagna 

med operationen. Undersköterskan, som inte är sterilklädd, har då 

som uppgift att assistera och hjälpa operationspersonalen med alle-

handa göromål. Undersköterskan, som finns inne på salen, ska vid 

behov även passa och ge handräckning åt anestesisjuksköterskan. 

Det är anestesisjuksköterskan som under pågående operation ser till 

att patienten ”sover” och mår bra genom att mäta patientens blod-

tryck, puls och syremättnad. Efter avslutad operation körs patienten 

till en postoperativ avdelning.  

Direkt efter att patienten lämnat salen vidtar efterarbetet, vilket 

är operationsarbetets tredje fas. Efterarbetet på salen utförs gemen-

samt av sjuksköterskor och undersköterskor. Sjuksköterskorna har 

huvudansvar för dokumentation och nedräkning av instrument och 

kompresser. Undersköterskan sköter i första hand städningen. 

Salen avvecklas, vilket innebär att utrustning gås igenom, des-

infekteras (”spritas”) och plockas undan. Inventarier desinfekteras 

och golv rengörs. Material, tvätt och annat som använts under ope-

rationen tas om hand och salen återställs till ett grundskick.  

Utanför operationssalen arbetar ett par undersköterskor och 

sjuksköterskor. De som arbetar utanför operationssalen är resurs-

personer och de har som uppgift att serva det arbete som pågår inne 

på salen och att förbereda material och utrustning till kommande 

operation. 

På Operationsavdelningen är det endast ”stora” ingrepp som ut-

förs. En strukturförändring som genomfördes i det aktuella lands-
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tinget i början av 2000-talet innebär att all avancerad cancer- och 

akutkirurgi i regionen nu förläggs till den undersökta Operationsav-

delningen. Det har in sin tur inneburit att alla operationer som ut-

förs är komplicerade och ofta tidskrävande. Det är därför viktigt att 

alla i arbetsteamet är fokuserade så att det planerade operationspro-

grammet kan genomföras utan problem.  

Inom operationsverksamheten förekommer mycket teknisk ap-

paratur. För att personalen ska få hantera denna utrustning krävs 

särskilda ”körkort”. Körkorten måste uppdateras regelbundet och 

detta görs numera via speciella dataprogram. Körkorten kan också 

förnyas efter genomläsning av manualer och bruksanvisningar, 

samt i vissa fall också via praktiska genomgångar. Efter att kör-

korten uppdaterats ska resultatet registreras i ett särskilt datapro-

gram som det aktuella landstinget använder sig utav.  

All personal som arbetar på Operationsavdelningen måste ha 

god kännedom om, och ska alltid kunna utföra de arbetsuppgifter 

som är kopplade till ”Fem akuta ingrepp”. Det gäller akuta ingrepp 

som exempelvis halsblödning, borrning som sker vid akut blödning 

i hjärnan samt ”urakuta”69 kejsarsnitt. Detta är livsavgörande in-

grepp som måste övas regelbundet av all personal.  

Operationsarbetet karaktäriseras av att patienterna som be-

handlas är sövda (eller i vissa fall ryggbedövade). Det innebär att 

personalen under en väldigt kort och begränsad del av arbetstiden 

träffar vakna patienter. En del av vårdpersonalen möter endast pati-

enterna under sövt tillstånd. Därtill kan operationsmiljön beskrivas 

som ”instängd”, då vårdpersonalen under ett pågående operations-

program är bunden vid patienten och operationssalen. Endast i mån 

av tid kan de få bli avbytta för rast.  

Ytterligare karaktäristika för arbetet vid Operationsavdelningen 

är att operationsmiljön ska vara steril och att all personal (intern 

och extern) samt alla besökare måste följa stränga hygienföreskrif-

ter. Det är mycket viktigt att allt är rent och hygieniskt, varför all 

personal på avdelningen bär särskilda kläder, mössor, munskydd 

                                                 
69

 Ett urakut kejsarsnitt är ovanligt. Det görs om det är fara för mammans 

och/eller barnets liv. Exempelvis om barnet hotas av syresbrist, eller om det blir 

stora hastiga blödningar i livmodern (Sjukvårdsupplysning, 2012). 
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och skor. Personalen tillåts inte att bära smycken, händerna spritas 

ofta och handskar används. Allt material och all utrustning som 

levereras till avdelningen måste tas emot och handhas på ett visst 

sätt. 
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6 Undersköterskors arbete 

I det här resultatkapitlet redovisas hur undersköterskorna uppfattar 

sitt arbete. Mer precist beskrivs här nedan vilken typ av arbetsupp-

gifter som undersköterskorna tycker är intressanta, ointressant samt 

svåra och krävande. Sammantaget behandlar detta kapitel studiens 

första frågeställning70  

De studerade vårdenheterna kommer i detta och efterföljande 

kapitel att benämnas; ”Akuten”, ”Barn A”, ”Barn B” samt ”Opera-

tion”. Beteckningen ”undersköterskor” kommer att användas som 

en generell benämning för undersköterskor och barnsköterskor. 

6.1 Intressanta arbetsuppgifter 

I nedanstående avsnitt beskrivs vad undersköterskorna uppfattar 

vara intressanta och ”roliga” arbetsuppgifter.  

6.1.1 Traumatiska eller akuta inslag 

Undersköterskor som arbetar på Akuten, Barn A och Operation 

anser att arbetsuppgifter som utförs i akuta vårdsituationer är in-

tressanta och ”roliga”. Det är inte någon specifik uppgift, eller nå-

got särskilt arbetsmoment, som lyfts fram, utan det är snarast hel-

heten på arbetet som åsyftas. De traumatiska situationerna och den 

akuta sjukvården skapar spänning i arbetet. Det ställs höga krav 

och all vårdpersonal utmanas till att prestera sitt bästa. Samman-

taget leder det till att arbetsuppgifterna, som utförs i dessa situa-

tioner, uppfattas som stimulerande. Nedan två illustrativa citat:  

                                                 
70

 I huvudsak rör det sig om en redovisning av resultat gällande intervjufrågorna 

16–17 (se bilaga 1). 
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Traumerna är ju roliga, när det är lite mer som händer. Det är stimule-

rande [skratt]. Man lär sig så mycket. Det är olika gång från gång. Det 

är ju inte samma hela tiden. Det blir lite spänning i luften på något 

sätt. A-USK:5 

Det är kanske lite makabert att säga, men det är ju de här traumana 

som kommer in. Att det är lite bråttom, lite action alltså. Det kan ju 

vara trafikolyckor eller något annat. Att det kommer in en patient som 

kräver mycket resurser. Man går ju in på någon toppnivå då, samtidigt 

som det fungerar oerhört bra i teamet. Det finns inga situationer som 

fungerar så bra. Inga diskussioner, ingenting, alla bara fixar och gre-

jar! O/1-USK:3 

Undersköterskorna menar alltså att de akuta och de traumatiska 

inslagen leder till att arbetet blir intressant och stimulerande. Sam-

tidigt som de framhåller denna uppfattning ber de också om ursäkt. 

De beklagar att andra människors allvarliga sjukdomar och tillbud 

är det som ger dem intressanta och utvecklande moment i arbetet. 

De menar att det kan vara opassande att tycka så, nästan lite 

”skämsigt”, som en av undersköterskorna på Operation säger. Men 

en klar majoritet av undersköterskorna uppfattar ändock att arbete 

på akut- eller jourmottagning, eller att arbeta jourtid, är det som är 

mest intressant. Detta eftersom det är där och då som de 

”spännande sakerna sker”. 

6.1.2  Nära kontakt 

Det är inte alla undersköterskor som har akuta sjukvårdsinslag i sitt 

arbete. Barnsköterskorna på Barn B har en helt annan typ av arbete. 

Deras arbete kretsar kring regelbunden och planerad barnsjukvård, 

bland annat vårdar de cancersjuka barn. En barnsköterska berättar 

att hon uppskattar de arbetsuppgifter som hon utför nära det sjuka 

barnet. Det är den speciella relationen och känslan av förtroende 

som gör att hon uppfattar arbetssituationen som intressant och me-

ningsfull. Barnsköterskan säger: 

När man väl är inne på rummen med barnen /…/ man ser att de tittar 

på mig. Alltså de säger NN [namnet på barnsköterskan] till mig, de 

lägger föräldrarna ”lite åt sidan”, förstår du? De kan be om saker eller 

att man ska göra någonting. Man får ett förtroende och så. Då tycker 

jag att, det är alltså jätteroligt alltså, då känns det bra. B/B-BSK:5 
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I citatet ovan framkommer att en känslomässig och nära koppling 

till patienten uppskattas. Denna uppfattning, som barnsköterskan på 

Barn B har, kan jämföras med vad en undersköterska på Akuten 

uttrycker. Undersköterska på Akuten menar istället att korta och 

snabba mötena med patienter medför att hon uppfattar sina 

arbetsuppgifter som intressanta. 

6.1.3 Variation 

Att ha ett varierat arbetet, ett arbete som innehåller många olika 

slags uppgifter, är enligt undersköterskorna på Akuten, Barn A och 

Operation en grundförutsättning för att arbetet som helhet ska upp-

fattas som stimulerande och roligt. Inte heller här lyfter underskö-

terskorna fram någon enskild arbetsuppgift.  

På Akuten är arbetet organiserat så att undersköterskorna ska 

rotera mellan tre olika arbetsstationer; mottagning, intagningsav-

delning samt individuella uppgifter. När det gäller de arbetsupp-

gifter som undersköterskorna på Akuten uppfattar som intressanta, 

ja till och med spännande, så är det helt klart de uppgifter som är 

kopplade till patientarbetet på mottagningen. Det är på mottag-

ningen som de akuta fallen tas om hand och det är också där som 

arbetstempot är högst. Kort sagt – det är här som det är mest 

varierade arbetsuppgifter. 

Även barnsköterskor på Barn A menar att de vill känna att ar-

betet ska vara varierat och att det ska ”hända saker”. De säger att 

detta är nödvändigt för att de ska trivas och tycka att arbetet är in-

tressant. En barnsköterska säger att hon ser det händelserika arbetet 

på Barn A, och då framförallt på jourmottagningen, som det bästa 

av allt sjukvårdsarbete. Hon berättar följande: 

Men vi har ett jättekul jobb. Jag skulle inte vilja jobba med till exem-

pel äldre, men det är ju min personliga grej. Eller ett ställe där folk 

ligger jättelänge, liksom månad efter månad efter månad. Jag vill ha 

det här lite mera att det byts ut lite, lite action så där. Så det är också 

en personlig sak. Nej, men alltså avdelning A det är ju mitt himmel-

rike att jobba på. B/A-BSK:3 

För undersköterskorna på Operation kan variation i arbetet handla 

om att växla mellan att arbeta inne, respektive utanför sal. Då en 
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undersköterska arbetar inne i salen är hon med och servar vid olika 

typer av operationer. Alla operationer utförs inte på den egna ope-

rationsavdelningen, varför de operationer som lokalmässigt utförs 

på andra enheter än den egna avdelningen, också skapar variation i 

arbetet. Arbetet utanför operationssalen kan i viss mån även det 

varieras då undersköterskorna inte alltid utför service- och plock-

uppgifter, utan ibland även utför en del arbetspass i receptionen.  

Att arbetet måste vara varierat i bemärkelsen att det hela tiden 

ska hända saker för att det ska uppfattas som intressant synes vara 

mycket viktigt för flertalet undersköterskor. Exempelvis säger en 

undersköterska på Akuten att ”det inte är roligt med vanligt vård-

avdelningsarbete”. Hon berättar också att hon ”aldrig har jobbat på 

en vanlig vårdavdelning” och att hon ”aldrig har sett tjusningen i 

det”. 

I fråga om variationens betydelse för att arbetet ska uppfattas 

som intressant och roligt finns det även individuella skillnader mel-

lan undersköterskorna. En undersköterska, även hon från Akuten, 

säger att hon uppfattar arbetet på intagningsavdelningen (ITA) som 

stimulerande och positivt. Detta trots att det inte är särskilt varierat 

samt att det består av sedvanligt vårdavdelningsarbete och därför 

betraktas som fysiskt tungt. Det är växlingen och variationen av 

arbetsstation (mellan mottagning och ITA) och ombytet av arbets-

uppgifter som gör att hon sammantaget uppskattar arbetet och 

tycker att det är intressant. Undersköterskan säger: 

Jag tycker om att vara inne på ITA [intagningsavdelningen] också /…/ 

för det är ganska…, man kopplar bort akutmottagningen på något sätt 

när man är där inne. Här ute [på mottagningen] måste man vara 

ganska skarp hela tiden. A-USK:5 

6.1.4 Helhet  

En del undersköterskor uppfattar att arbetet blir ”roligt” om de har 

möjlighet att se helheten i arbetet. I sammanhanget anger de inga 

specifika arbetsuppgifter utan pekar på situationer där de har kun-

nat göra ett tydligt avslut. En undersköterska på Akuten säger föl-

jande: 
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Det är alltså att få ta hand om en patient i sin helhet tillsammans med 

en [sjuk]sköterska och en doktor. Det kan jag tycka att ta emot, fixa 

till här, eventuellt lägga in eller skicka hem, att göra ett hej då. /…/ Ja, 

jag kan känna, alltså det är fortfarande det som, som är grunden i det 

roliga. /…/ A-USK:1 

En undersköterska på Operation uttrycker sig på liknande sätt och 

menar att känslan av helhet är av betydelse för att hon ska känna att 

arbetsuppgifterna är ”roliga”. Hon säger: 

Det roligaste är att vara på salen och vara med under operationen hela 

vägen. O/1-USK:2 

6.1.5 Arbeta tillsammans med andra 

Att få arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper, det vill säga 

teamarbete eller samarbete i grupp, är ännu en aspekt som leder till 

att undersköterskorna uppfattar vissa arbetsuppgifter som intres-

santa. Det är först och främst undersköterskorna på Akuten och på 

Operation som betonar detta.  

När det gäller arbetet på Akuten, och då framförallt vid trau-

man, är det ett team bestående av flera läkare, sjuksköterskor och 

undersköterska som agerar tillsammans. Teamet arbetar tätt, och 

undersköterskorna beskriver samarbetet som gott och att ”alla vet 

vad de ska göra”. Undersköterskorna uppfattar att det goda samar-

betet i livsviktiga situationer medför att arbetsuppgifterna som de 

då utför känns intressanta och ”roliga”. Nedan visas ett illustrativt 

citat: 

När man tar hand om någon svårt sjuk patient och man jobbar i team 

och det funkar. Allting flyter på och alla gör det de ska. A-USK:2 

Undersköterskorna på Operation har liknande uppfattning och be-

rättar att i operationssalen ingår de i ett större team. Det speciella 

samarbetet i salen innebär att de ”är en del i maskineriet” och det 

leder till att arbetet på salen uppfattas som intressant och roligt.  
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6.1.6 Administration 

På Barn B finns en koordinator som arbetar administrativt. Det är 

en förhållandevis ny arbetsfunktion och en roll som tre barnskö-

terskor delar på. Två av barnsköterskorna menar att koordinators-

arbetet, och de arbetsuppgifter som ingår i den rollen, är något av 

det mest intressanta i deras arbete. En barnsköterska berättar att 

hon har arbetat lång tid inom sjukvården. Arbetet som koordinator 

har gett henne ny energi och hon är glad över att få arbeta i denna 

nya roll. Barnsköterskan säger följande: 

Ja, just nu så måste jag erkänna att jag tycker nog att det är roligare att 

jobba som koordinator. Och det var som jag sa från början att jag har 

jobbat så många år inom vården och känner mig lite uttömd. B/B-

BSK:4 

Även undersköterskor på Operation anser att administrativt arbete 

vid datorn, exempelvis schemaläggning, är stimulerande.  

6.1.7 Sätta nål 

En mycket specifik arbetsuppgift, som i stort sett samtliga under-

sköterskor beskriver som intressant är nålsättning. Det är dock inte 

alla typer av nålstick som undersköterskor tillåts att göra. Men 

vissa speciella nålstick har en sjuksköterska möjlighet att delegera 

till en undersköterska.  

På Barn A berättar barnsköterskor att de gillar att sätta nål. När 

tillfälle ges, tillåter och uppmuntrar ofta sjuksköterskor dem till att 

sätta nål, då de vet att barnsköterskorna tycker om denna 

arbetsuppgift. En av de intervjuade berättar: 

Sjuksköterskorna [pushar oss att göra det]. Ja, de vet att vi tycker att 

det är roligt. När det väl blir ett venöst stick som man inte ska sätta 

PVK på, sätta någon infart, så frågar de: ”Ska inte du göra det?” B/A-

BSK:2 

En undersköterska på Akuten sammanfattar på ett mycket koncist 

sätt vad hon ser som intressant och ”roligt” i sjukvårdsarbetet. Hon 

säger: 
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Sätta nålar [venprov]. Det är jättekul. Det är det roligaste som finns. 

Rädda liv och sätta nål [skratt] är det roligaste i arbetet. A-USK:2 

6.2 Ointressanta arbetsuppgifter 

I det följande beskrivs vilka arbetsuppgifter som undersköterskorna 

uppfattar som ointressanta och ”tråkiga”. 

6.2.1 Städning, rengöring, plock och förråd  

Städning, rengöring och förrådshantering är arbetsuppgifter som 

majoriteten undersköterskor, på samtliga vårdenheter, uppfattar 

som ointressanta och tråkiga. Städning kan exempelvis innebära att 

plocka upp sterilgods, sköta sköljen (diskrummet), tvätta instru-

ment och att utföra särskild städning av patientrum. På Barn A upp-

fattar flertalet barnsköterskor att den intensivstädning som sker i 

samband med smittosamma sjukdomar tillhör de tråkigaste arbets-

uppgifterna. En barnsköterska berättar: 

Det är och städa gastrorummet. Det är rummet där barnen med magin-

fluensa har legat. Det är absolut tråkigaste. B/A-BSK:2 

En del av undersköterskorna säger att städningen är ett ”onödigt 

göra”, samtidigt som de vet att det måste utföras. På Akuten finns 

en undersköterska som anser att städuppgifter borde ersättas med 

andra, mer utvecklande arbetsuppgifter. I intervjun säger hon: 

Alltså det där [städningen] skulle vi kunna utveckla. Vi skulle istället 

kunna titta på ”Vad har vi det här förbandsmaterialet till?”. Alltså, det 

finns så mycket att utveckla på andra områden /…/ jag kan känna att 

det skulle vi kunna utveckla mer i sjukvården och lägga sådana här 

saker [städningen] utanför. /…/ Det tar tid från något annat som vi 

skulle behöva utveckla. /…/ Det utvecklar inte mig något. Jag kan 

städa skåp och kök hemma, alltså jag har gjort det så tillräckligt 

många år. A-USK:1 

Trots att städning ses som en ointressant arbetsuppgift, så uppfattar 

några av undersköterskorna att städning ibland kan vara ett skönt 

avbrott i vardagen. En del av dem städar gärna tillsammans med 

andra arbetskamrater, eftersom de då får tid att prata och ”babbla 
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lite”. Medan andra helst städar ensamma och njuter av tystnaden. 

En barnsköterska på Barn B berättar: 

Ibland kan jag tycka att städa ett rum är väl inte så himla kul. Men 

ibland så är det bara skönt och vara där inne själv. Oftast så säger folk 

så här: ”Ja, men vi kan hjälpas åt och städa”. ”Nej men, jag tar det 

här.”, säger jag. För det är skönt att få vara själv. B/B-BSK:5 

6.2.2 Brist på variation 

Undersköterskor på Akuten, Barn A och Operation anser att brist 

på variation leder till att arbetet blir enformigt och därför uppfattas 

som ointressant. En undersköterska på Operation beskriver det hela 

på följande sätt: 

Det är ju strumaoperationer. Det tror jag inte så många tycker är kul, 

för det är lite så där pill i pill. Och det är bara att står där och så ska 

man ta upp något suturpaket då och då. Det är väl lite så där. Det hän-

der inte så mycket, utan jag tror många vill att det ska hända lite. Det 

är nog lite så, tror jag. O/1-USK:1 

6.2.3 Administration 

Ett par undersköterskor på Operation uppfattar att administrativa 

arbetsuppgifter, exempelvis olika typer av datorarbete, är tråkiga. 

En undersköterska säger följande: 

Alltså över huvud taget tycker jag det är ganska tråkigt, det här vi 

håller på med datorerna; att lägga schema och läsa alla mejl och hålla 

sig uppdaterad. Och sådant. Det kan jag tycka, när man väl är här så 

vill man jobba. Jag har svårt att säga någon annan specifik arbetsupp-

gift som jag inte tycker om. O/1-USK:2 

6.2.4 Inget är tråkigt 

När undersköterskorna på Operation ombeds att fundera på sitt ar-

bete i termer av vad som är ointressant är det flera av dem som till 

en början tycker att det är besvärligt. De kan egentligen inte se nå-

got i arbetet som de inte tycker om. Nedan ett illustrativt citat: 
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Det är väl inget som är direkt tråkigt, vi har ju omväxlande arbete. 

Och jag tycker ju faktiskt, ja, eftersom jag har jobbat så himla länge, 

så är det klart att jag tycker det är roligt, /…/. O/2-USK:6 

6.3 Svåra arbetsuppgifter 

I intervjuerna ställdes frågor om vilken, eller vilka arbetsuppgift/-er 

som undersköterskorna uppfattar som svåra och krävande. De om-

bads att berätta om sådana uppgifter i arbetet som de menar kräver 

speciella (teoretiska) kunskaper eller praktiska färdigheter, men 

även sådant som de rent känslomässigt uppfattade som extra krä-

vande. 

6.3.1 Relationsnära 

Det som undersköterskorna på samtliga vårdenheter uppfattar som 

svårt och krävande i arbetet är sådana uppgifter som, på ett eller 

annat sätt, handlar om bemötande. Det rör sig om bemötande i situ-

ationer där patienten är döende, svårt sjuk eller mår psykiskt dåligt.  

Flera undersköterskor på Akuten menar att den arbetsuppgift 

som kräver allra mest är att vara anhörigstöd. Dagtid finns en ku-

rator som vid krissituationer hjälper och stöttar anhöriga. Men un-

der kvällar och helger så är det ofta en undersköterska som får ta 

hand om denna svåra arbetsuppgift. En undersköterska säger föl-

jande:  

Sorgearbete är det svåraste som finns. Det är jättejättesvårt. Usch, sä-

ger jag. A-USK:1  

På Barn A uppfattar några av barnsköterskorna att det allra svåraste 

i arbetet är att veta hur de ska förhålla sig till ungdomar som mår 

dåligt. Det kan vara ungdomar som inkommer till avdelningen efter 

att ha missbrukat alkohol eller droger. Men det kan också vara 

ungdomar, vanligen flickor, som medvetet skadat och skurit sig.  
På Barn B anser barnsköterskorna att det som är svårt i arbetet 

mer har att göra med sådant som är mentalt påfrestande. En av 

barnsköterskorna säger: 
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/…/ Vi har ju svårt sjuka barn. Det är ju framförallt barn med cancer. 

/…/ det är ganska, ja det är krävande både fysiskt och psykiskt. B/B-

BSK:5 

På Operation uppfattar undersköterskorna att det som är svårt, eller 

komplicerat, i arbetet handlar om att vara till hands för föräldrar när 

deras barn ska opereras. Eller att finnas med och arbeta vid risk-

fyllda och speciella operationer som exempelvis organdonationer 

eller kejsarsnitt som betecknas som ”urakuta”71. 

6.3.2 Hantera medicinteknisk apparatur 

Undersköterskorna på Operation och barnsköterskorna på Barn A 

anger att hanteringen av medicinteknisk apparatur är en krävande 

arbetsuppgift. Barnsköterskorna på Barn A berättar att barn som 

drabbats av RS-virus behandlas med hjälp av CPAP. CPAP är en 

andningsmaskin som en del barnsköterskor uppfattar som svår att 

hantera. Undersköterskor på Operation beskriver på liknande sätt 

att det är arbetet med speciella apparater som används vid en del 

behandlingar och operationer som de anser är särskilt svårt. Citatet 

nedan beskriver detta: 

Nej, men det är just det här med apparatur. Att du får ihop det som det 

ska och /…/ koppla ihop andra saker. Och vid laparoskopi kirurgi 

[titthålsoperation] är det mycket apparater också. Du ska ställa in gas-

flöden och sådana här saker. O/1-USK:1 

Vidare menar några av undersköterskorna på Operation att arbetet 

med datorer är speciellt. De känner att datorarbetet till stor del är 

nytt och ovant för dem och därför uppfattas det som svårt. En 

undersköterska berättar följande: 

/…/ att databiten är ju en hel del som jag tror kanske många har upp-

levt som speciellt. De som kanske är som mig, eller ännu äldre, de har 

upplevt det som lite jobbigt. För man har inte varit van vid det från 

födseln tänkte jag säga, men i alla fall från sin uppväxt. O/2-USK:6 

                                                 
71

 En förklaring till uttrycket ”urakut” ges i fotnot 69.  
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6.3.3 Sätta nål 

Undersköterskor på Akuten anger också att provtagning och att 

sätta nål kan vara svårt och krävande. En undersköterska säger: 

Sätta nål och lite sådana saker. Att man verkligen ser sin styrka eller 

sin svaghet i det. Ibland är det svårstuckna patienter och då tittar jag 

oftast bara först, ser om jag hittar någonting och så provar jag en gång. 

Sen [om det inte går bra] så frågar jag någon. Vi har mycket narkos-

systrar [narkossjuksköterskor] här. A-USK:5 

6.4 Sammanfattande kommentar 

Först kan konstateras att när undersköterskorna betraktar sina 

arbetsuppgifter och ska ange vad som är intressant, så är det inte 

alltid som enskilda uppgifter pekas ut. Det är snarare så att de anger 

mer karaktäristiska drag för hur arbetet i sin helhet ska vara för att 

det ska uppfattas som intressant och ”roligt”. Ett tydligt tecken på 

det är att flera undersköterskor uppfattar att arbetsuppgifterna 

känns intressanta om arbetet är varierat och om de upplever 

arbetsprocessen i sin helhet. Likaså säger de att när de arbetar tätt i 

team så känns arbetsuppgifterna intressanta. Undersköterskor som 

arbetar på Akuten, Barn A och Operation anser att akuta vård-

situationer är spännande. 

En annan reflektion kring resultatet är att det som underskö-

terskorna lyfter fram som det mest intressanta är sådant arbete/ 

sådana arbetsuppgifter som tillhör kärnan i respektive vårdform. 

Undersköterskorna på Akuten uppfattar att arbetsuppgifter som 

utförs i samband med traumatiska situationer är det mest intres-

santa. Barnsköterskorna på Barn A berättar att det är arbetet med 

att ta emot sjuka barn på jourmottagningen medan barnsköters-

korna på Barn B menar att det är mötet och kontakten med de svårt 

sjuka (cancer, diabetes etc.) barnen som skapar intressanta arbets-

uppgifter för dem. Slutligen uppfattar undersköterskorna på Opera-

tion att det roligaste i deras arbete är att vara med och assistera inne 

på operationssalen. 

Vad gäller ointressanta (tråkiga) samt även svåra arbetsuppgif-

ter tycks undersköterskorna lättare kunna peka ut och identifiera 
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specifika uppgifter. Städning72 är utan tvekan en typ av arbetsupp-

gift som undersköterskor på samtliga vårdenheter uppfattar som 

ointressant och tråkig. Trots detta är det flera av dem som påpekar 

att städning också kan vara ett skönt avbrott i vardagen. Administ-

rativt arbete är sådant som det, både mellan, men även inom vård-

enheterna, råder delade uppfattningar om. Barnsköterskor på Barn 

B uppfattar administrativt arbete som roligt. På Operation delar 

vissa av undersköterskorna denna uppfattning, medan andra ser det 

som tråkigt.  

En arbetsuppgift som alla undersköterskor uppfattar som svår 

och krävande är bemötande av patienter och/eller anhöriga i allvar-

liga situationer.  

                                                 
72

 Städning och plockuppgifter står för exempelvis plocka upp sterilgods, sköta 

sköljen (diskrummet), tvätta instrument, utföra särskild städning av patientrum 

och hålla ordning i största allmänhet.  
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7 Förändringar av undersköterskors 
arbete  

Det här resultatkapitlet handlar, liksom föregående kapitel 6, om 

undersköterskornas arbete. I kapitlet redovisas hur undersköters-

korna uppfattar att deras arbete har förändrats under de senaste 10–

15 åren. Det är studiens andra frågeställning som behandlas i det 

här kapitlet73. 

7.1 Arbetets förändringar över tid 

Resultatet gällande undersköterskornas uppfattningar om arbetets 

förändring redovisas under sex olika kategorier nämligen; arbets-

sätt, team-/pararbete, ny teknik, söktryck och centralisering, dele-

geringar samt föräldrarnas roll i vården. 

7.1.1 Arbetssätt  

En förändring som rör undersköterskors arbete och arbetsuppgifter 

på samtliga vårdenheter är det nya arbetssättet Vårdnära service 

(VNS). Undersköterskorna anger att deras arbete har förändrats på 

så sätt att de inte längre behöver utföra serviceuppgifter som tvätt- 

och förrådshantering. Sedan cirka fem år tillbaka är detta arbets-

uppgifter som har lyfts bort från deras tjänster. Numera utförs det 

av personal från ett externt serviceföretag. En av undersköterskorna 

säger följande: 

Ja, hos oss nu då, är det [företagets namn] som har hand om det här 

[fylla på material i skåpen]. Och då är det ju en vaktmästare som job-

bar inom det, som har hand om vårdnära service på vår avdelning. 

                                                 
73

 I huvudsak rör det sig om en redovisning av resultat gällande intervjufrågorna 

10–14 (se bilaga 1). 
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Han beställer hem varor från depån. Han har en sådan där handdator 

med streckkoder. Vi har bestämt ett basförråd som ska finnas och det 

har vi ju fått, eller byggt upp själva. Vi har skrivit bredvid streckkods-

etiketten hur mycket vi vill att det ska vara och vad som minst måste 

finnas, när det är dags att beställa. A-USK:3 

På Akuten har man under den senaste tioårsperioden anammat flera 

nya arbetssätt. Förutom VNS berättar undersköterskorna bland an-

nat om ”triage”74. När vårdarbetet organiseras enligt triagesystemet 

är det vissa arbetsuppgifter som undersköterskor tidigare har gjort 

som tas över av läkarsekreteraren. Följande citat visar detta: 

Jag kan se mycket av det som jag håller koll på, med provsvar och 

röntgensvar och lite sådant. På datorn ska hon [läkarsekreteraren] 

hålla koll nu i det nya arbetssättet [triage]. Hon tar mycket av mina 

uppgifter känns det som. A-USK:4 

På Barn A respektive B har man ganska nyligen anammat koncep-

tet Patientnärmre vård (PNV75). Detta har medfört nya sätt att orga-

nisera verksamheten på, vilket in sin tur har inneburit förändringar i 

barnsköterskornas arbete. Efter att PNV har införts på Barn A 

(vårdavdelningen) använder vårdparet särskilda rondvagnar för-

sedda med dator. Nytt i sammanhanget är också att varje vårdpar 

ska starta sitt arbetspass med att läsa och gå igenom journalerna på 

datorn, för just de barn som de ansvarar för. Tidigare förekom mer 

muntlig rapportering och då skulle all personal erhålla information 

om alla inneliggande barn. 

På Barn B har man i samband med att PNV implementerats 

även tillsatt en administrativ koordinatorstjänst. Rollen som koordi-

nator alternerar mellan några olika barnsköterskor. En barnsköters-

ka berättar: 

                                                 
74

 Triage bygger på ett nytt sorterings- och kategoriseringssystem av patienter. I 

triage betonas teamarbete. Ett team ska bestå av en undersköterska, en sjukskö-

terska, en läkare samt en läkarsekreterare. Teamet har särskilda expeditionsrum, 

från vilka arbetet utgår. 
75

 I enlighet med PNV ska sjukvårdsarbetet utföras så nära patienten som möj-

ligt. Arbetet ska organiseras i vårdpar bestående av en sjuksköterska och en barn-

sköterska. Den traditionella sjuksköterskeexpeditionen ersätts av mindre arbets-

bås eller moduler. Varje par har sin egen modul.  
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Det är många uppgifter som nu har delegerats till oss [koordinatorer], 

istället, för att då behöver inte [sjuk-]sköterskorna bli avbrutna stän-

digt av telefonerna. Nu kan de jobba tillsammans med en barnskö-

terska och ha sina patienter lite mer i lugn och ro. B/B-BSK:5 

Enligt en av barnsköterskorna på Barn B har både VNS och PNV 

medfört markanta förändringar i arbetet. Hon menar att VNS har 

inneburit en avlastning för barnsköterskegruppen, medan PNV har 

avlastat sjuksköterskorna. Hon säger: 

Jag tror så här att sjuksköterskorna ser den största vinsten på koordi-

natorn och Patientnärmre vård. Det är nog inte vi barnsköterskor. Vi 

barnsköterskor fick nog den största när Vårdnära service kom. B/B-

BSK:4 

På Operation berättar undersköterskor att deras arbete och arbets-

uppgifter har förändrats efter att ett nytt arbetssätt har introducerats 

på kliniken. Det nya arbetssättet kallas ”dubbelkompetens”. Vid en 

operation ska nu en och samma undersköterska serva och hjälpa 

både narkossjuksköterskan och operationssjuksköterskan, vilket 

innebär att de ska kunna utföra flera nya arbetsmoment.  

7.1.2 Arbete i team och i par 

De nya arbetssätten (triage, PNV, dubbelkompetens) som införts på 

vårdenheterna, och som beskrivits i stycket ovan, har alla på olika 

sätt kopplingar till team- och eller pararbete. I samband med att 

triage införts på Akuten har även teamarbete framhållits. 

Teamarbete har förekommit på arbetsplatsen tidigare, men arbetet 

har nu fått en lite annan inriktning. Exempelvis har teamen utökats 

med en läkarsekreterare som ska ansvara för det administrativa 

arbetet. Sekreteraren ska även ta hand om provsvar, vilket är något 

som undersköterskorna har skött tidigare. 

På Barn A har sjukvårdsarbete under lång tid utförts i par. I och 

med att PNV nu har införts på vårdavdelningen har arbete i vårdpar 

fått en ännu starkare ställning. På Barn B är vårdarbetet organiserat 

i par samtidigt som en del av arbetet utförs i klinikövergripande 

team. Arbetet i team innebär att flera olika yrkesgrupper samlas i 

en grupp för att tillsammans arbeta kring ett speciellt tema eller 



Kapitel 7 – Förändringar av undersköterskors arbete 

 

 

 

 

- 114 - 

sjukdom. Barnsköterskorna på Barn B menar att arbete i team är 

något som utökats under de senaste åren. En barnsköterska säger: 

Ja, alltså det är ju mycket sådant här teamarbete nu. B/B-BSK:4 

Även på Operation har arbete i team förstärkts under de senaste 

åren. När arbetssättet dubbelkompetens infördes innebar det samti-

digt att arbetet på operationssalen skulle utföras i team. En under-

sköterska uppfattar att det idag är ”mer teamkänsla” i operations- 

salen och att ”man jobbar mer ihop idag” än vad man gjorde 

tidigare. 

7.1.3 Ny teknik  

En tydlig förändring i allt sjukvårdsarbete, och något som alla 

undersköterskorna nämner, är ny teknik. Det rör sig framförallt om 

ökad datoranvändning. Datorn används bland annat vid schema-

läggning, beställning av material och mat, provsvar och för journal-

arbete. I det undersökta landstinget har datajournalsystemet Cosmic 

införts. All personal förväntas kunna hantera och dokumentera i 

systemet, samt även kunna ta del av information och läsa patientens 

journal på datorn. 

Förutom ökad användning av datorer berättas också att det 

idag, jämfört med tidigare, förekommer mer medicinteknisk appa-

ratur. Det är framförallt barnsköterskor på Barn A och underskö-

terskor på Operation som anger att det har tillkommit en hel del nya 

apparater i deras arbete. En barnsköterska på Barn A säger: 

Det kommer ju in nya saker, man känner att det liksom breddas. Nu 

har vi som sagt var CPAP [andningsmaskin]. Fler och fler apparater 

har kommit in under den tiden som jag har jobbat. Så det är klart, det 

har varit förändringar. B/A-BSK:1 

Även på Barn B, förekommer också en del ny teknik och apparater. 

Den teknik som avses är dock inte avancerad medicinsk apparatur, 

vilken används i det direkta sjukvårdsarbetet, utan snarare datorer 

och medieteknik för barnens dagterapi. Det är sådan teknik och 

utrustning som de sjuka barnen har som tidsfördriv under sin sjuk-
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husvistelse. Tekniska prylar som barnsköterskan ska kunna hantera 

och ta ansvar för.  

7.1.4 Söktryck och centralisering 

När det gäller förändringar i arbetet och arbetsuppgifter framkom-

mer att undersköterskorna på Akuten och barnsköterskorna på Barn 

A anser att söktrycket på deras respektive verksamheter har ökat 

under de senaste åren. De uppfattar att det är fler patienter, än tidi-

gare, som söker vård hos dem. Nedan citeras en barnsköterska: 

Det har blivit tyngre för att det har blivit mycket sjukare barn här. Ja, 

alltså det har blivit mycket mera och svårt sjuka barn. Det har ju ökat 

något enormt, från när vi började. På jouren, på natten kanske man 

hade högst en patient nu kan det vara 10–15 patienter och det är lik-

som inte ovanligt och de är svårt sjuka. Mycket tyngre och det är 

mycket mera, ja, avancerad sjukvård mot vad det var när jag började 

och det tar mycket tid att vara med patienterna. Så det har ju föränd-

rats /…/ B/A-BSK:3 

En undersköterska på Akuten beskriver, på motsvarande sätt som i 

citatet ovan, att det har ”blivit lite tuffare”. Hon uppfattar att det 

under helger är fler patienter som är ”riktigt stökiga” och hon 

menar också att det är mer ”slagsmål och fylla och sådant” än vad 

det var tidigare. 

På Operation uppfattar flera undersköterskor att deras arbete 

har förändrats en del på grund av högre arbetstempo. En underskö-

terska menar att mängden arbete, som ska utföras per timme, har 

ökat. Undersköterskan säger: 

Väldigt högt tempo överhuvudtaget är det ju. På salen är det väldigt 

högt tempo. Ja, det kan vara under hela operationen ibland beroende 

på vilken operation det är /…/ Ja, det har blivit ett helt annat tempo. 

Mycket högre tempo. Det går inte att jämföra hur det var när jag bör-

jade -87 och hur det är nu. /…/ för att du ska korta bytestider, /…/ 

O/1-USK:2 

På Operation berättar undersköterskor om ännu en förändring som 

har haft stor betydelse för deras arbetssituation. Det rör sig om en 

strukturförändring som genomförts i det aktuella landstinget och 

som inneburit en centralisering och likriktning i kirurgiverksam-
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heten. På den undersökta operationsenheten utförs idag stora och 

avancerade operationer. De mindre operationsingreppen utförs i 

dagsläget vid enheter, belägna på helt andra sjukhus i regionen. 

Enklare ingrepp, där undersköterskor har haft visst ansvar och varit 

mer delaktiga, är borttagna. Det innebär i sin tur att de arbetsupp-

gifter som undersköterskorna utförde vid de enklare ingreppen, inte 

längre finns kvar i deras tjänster. En undersköterska beskriver för-

ändringen på följande sätt: 

Man gjorde [Undersköterskor assisterade vid] mindre ingrepp liksom 

förr, men det gör man [undersköterskor] ju inte idag. Ja, det bara lik-

som rann ut ur sanden, det bara försvann. Det bara blev mindre och 

mindre och helt plötsligt så, ja, var det inget mer. O/2-USK:5 

7.1.5 Delegeringar 

Delegering av vårduppgifter är något som medfört att undersköters-

kornas arbete har förändrats över tid. Att sätta urinkateter, men 

även att sätta och/eller ta bort perifer venkateter76 (PVK, intravenös 

infart) tycks vara två arbetsuppgifter som relativt ofta, oavsett vår-

denhet, delegeras till undersköterskor. Även andra uppgifter kan 

delegeras. Vilka arbetsuppgifter som delegeras beror naturligtvis på 

vilken typ av vård som ges vid den aktuella vårdenheten. Exempel 

på specifika arbetsuppgifter som kan delegeras är att; ge stel-

krampsinjektion, ta blodprov i fingret (kapillärt prov), ta blodtryck, 

ta bastest, ge medicin, ge insulin, sondmata, ta saturation samt att 

utföra vissa slags undersökningar. 

På Akuten uppfattar undersköterskorna att regelverket kring 

delegeringar av sjukvårdsuppgifter har blivit lite striktare, vilket 

lett till att deras arbetssituation förtydligats. En undersköterska sä-

ger följande: 

Ja, på många olika sätt kan jag säga att de [arbetsuppgifterna] har för-

ändrats. Man har väl fått en bättre struktur. Förut kunde man acceptera 

mycket mera, att: ”Det kan du ju göra” och ”Det kan du göra”. Arbets-

                                                 
76

 I dagligt tal säger undersköterskorna att de sätter ”Venflon”. Venflon är ett 

varunamn på en vanligt förekommande venkateter. 
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uppgifter som jag egentligen kanske inte skulle göra. Till exempel det 

här med att sätta Venflon. Nu har vi en delegering på det. Nu gör vi 

det. Förut var det lite godtyckligt. A-USK:1 

Vidare menar flertalet undersköterskor på Akuten att arbetsupp-

gifter eller arbetsmoment som de utför på delegering sammantaget 

har ökat över tid. Detta trots att deras yrkesgrupp, i enlighet med 

Socialstyrelsens riktlinjer, inte längre tillåts att sätta en viss typ av 

kateter (specialkateter77). Nedanstående citat är ett exempel på att 

undersköterskor på Akuten anser att de har många arbetsuppgifter 

på delegering: 

Vi har väldigt mycket delegeringar här på Akuten. /…/ Ju längre du 

jobbar, ju duktigare du blir ju mer får du göra, så är det. Så jag gör 

mer nu, än när jag började här. A-USK:5 

På Operation uppfattar undersköterskorna, i motsats till underskö-

terskorna på Akuten, att de i dagsläget har färre arbetsuppgifter på 

delegering. Undersköterskorna berättar att de förr var engagerade 

vid mindre operationer. Vid dessa småingrepp hade de, via delega-

tion, uppgiften att instrumentera78. En undersköterska på Operation 

beskriver sin arbetssituation på följande sätt: 

Ja, det har väl förändrats. Jag ska väl inte säga till det sämre, men 

alltså som när jag började på Operation då fanns det sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden. Och vi som jobbade som underskö-

terskor då, var som ett litet mellanskikt. Vi hade ju en hel del arbets-

uppgifter på delegering, så att vi fick instrumentera vid småingrepp 

kan jag väl säga. Fastän vi inte hade operations[sjuk]sköterskeutbild-

ning. O/1-USK:1  

Direkta sjukvårdsuppgifter kan, som ovan framkommit, delegeras 

från sjuksköterska till undersköterska. Men det finns även andra 

exempel där mer administrativa arbetsuppgifter delegeras till 

undersköterskor. En barnsköterska på Barn B anger att hon sköter 

bemanningen och schemat för sjuksköterskegruppen. Det är vård-

                                                 
77 Exempelvis hematurikateter. 
78

 Den som vid en operation ”instrumenterar” sköter instrumenten och assisterar 

operatören. 
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enhetschefen som här har det yttersta ansvaret, men hon har valt att 

delegera denna arbetsuppgift till den intervjuade barnsköterskan.  

Sammantaget har antalet delegeringar på de olika vårdenheter-

na både ökat och minskat över tid. På Akuten har antalet arbets-

uppgifter som undersköterskor utför på delegation ökat, medan de 

har minskat för undersköterskorna på Operation.  

På Barn B uppfattar de intervjuade barnsköterskorna att de 

själva har många arbetsuppgifter på delegation, medan de anser att 

antalet delegeringar för den egna yrkesgruppen som helhet, har 

minskat. De två barnsköterskorna har olika förklaringar till att an-

talet delegeringar har minskat och arbetsuppgifterna förändrats. En 

barnsköterska berättar att det tidigare fanns färre barnsjukskö-

terskor men däremot flera anställda barnsköterskor. Därför fick 

hennes yrkesgrupp utföra flera arbetsuppgifter än vad de gör idag. 

En annan barnsköterska förklarar det minskade antalet delegeringar 

med att en del barnsköterskor har vidareutbildat sig. I och med 

detta får de nu utföra en del av de arbetsuppgifter som tidigare de-

legerades till dem.  

Även undersköterskorna på Operation påpekar att personalstyr-

kan har förändrats. En förändring är att yrkesgruppen sjukvårdsbi-

träden har försvunnit. Men även antalet sjuksköterskor respektive 

undersköterskor har förändrats. En undersköterska menar att till-

gången på operationssjuksköterskor styr i vad mån arbetsuppgifter 

delegeras till hennes yrkesgrupp. Hon säger: 

Men det var kris med operations[sjuk]sköterskor på den tiden. Nu idag 

är det ju det igen, för det är den kategorin som det saknas. Men man 

har inte gått tillbaka till det här med delegering. Utan man löser det 

med hyrsystrar och försöker få ihop det ändå. O/1-USK:1 

7.1.6 Föräldrarnas roll i vården 

En påtaglig skillnad i arbetet för barnsköterskorna på Barn B är att 

de sjuka barnens föräldrar nu tar en aktivare roll i vården. Tidigare 

ingick det i barnsköterskornas arbete att de praktiskt skulle sköta 

barnen och vaka över dem på natten. Numera ligger mycket av det 

arbetet på föräldrarna. Nedan berättar en av barnsköterskorna: 
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Ja, jag kan väl säga att min yrkesroll har förändrats mycket under de 

här åren. De första tio åren så var man barnsköterska och vi vårdade 

barnen på avdelningen. Till en början så fick inte föräldrarna övernatta 

heller, utan man hade barnen, /…/ nu tar man för givet att en förälder 

eller en vårdare alltid är med barnet, oavsett ålder. B/B-BSK:5 

Barnsköterskorna på Barn B berättar vidare om ändrade syn- och 

förhållningssätt. De menar att sjukvårdsarbetet idag, jämfört med 

tidigare, är mer barn- och familjecentrerat. En barnsköterska be-

rättar att de nuförtiden talar och förbereder barnet mycket mera. 

Hon säger vidare att det ”är en annan syn på barnet” på så sätt att 

man vill att barnet ska få viss förståelse för sin sjukdom. Hon be-

rättar exempelvis att när sjukvårdspersonalen79 ska beskriva en 

sjukdom och förbereda barnet inför olika undersökningar tar de 

idag oftare hjälp av olika pedagogiska material.  

7.2 Sammanfattande kommentar 

En tydlig och gemensam förändring i arbetet, som alla underskö-

terskor berättar om, är införandet av det nya arbetssättet Vårdnära 

Service (VNS). Efter att VNS har anammats har alla de intervjuade 

undersköterskorna, helt eller delvis, lämnat arbetsuppgifter som har 

att göra med tvätt- och förrådshantering. Utöver denna förändring 

som rör arbetet på samtliga vårdenheter berättar undersköterskorna 

om nya arbetssätt som anammats inom den egna enheten. På Oper-

ation beskrivs det nya arbetssättet ”dubbelkompetens” och på öv-

riga vårdenheter berättar undersköterskorna om triage respektive 

patientnärmre vård (PNV). Alla de olika arbetssätt som omnämns 

ovan har lett till andra sätt att organisera och fördela arbetet på. På 

Akuten och på Operation har de nya arbetssätten lett till att teamar-

betet har förstärkts över tid. På Barn B har arbete i de kliniköver-

gripande teamen utökats. Medan arbete i vårdpar har kommit att bli 

allt viktigare på Barn A.  

En annan tydlig förändring i arbetet som undersköterskorna be-

rättar om är ny teknik. Alla yrkesgrupper inom sjukvården, inklu-

                                                 
79

 Barnsköterskor och sjuksköterskor. 
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sive undersköterskor, förväntas kunna hantera datorer i sitt arbete, 

bland annat för dokumentation och läsning av journaler.  

Vidare uppfattar undersköterskorna att delegeringarna har änd-

rats över tid. Vissa undersköterskor menar att antalet arbetsuppgif-

ter som de utför på delegering har ökat, medan andra menar att de 

har minskat. Det är undersköterskor på Akuten som uppfattar att de 

utför fler arbetsuppgifter på delegering medan undersköterskor som 

arbetar på Operation och även barnsköterskor på Barn B menar att 

de har minskat över tid.  

Ännu en markant förändring, som också den gäller underskö-

terskorna på Operation, är den landstingsomfattande strukturför-

ändring som ägde rum i början av 2000-talet. En centralisering av 

operationstyper skedde och idag är det endast stora operationer som 

utförs på den studerade enheten. De små operationsingreppen, där 

undersköterskorna var mer delaktiga, är flyttade till enheter på and-

ra sjukhus i regionen.  

En del förändringar i undersköterskornas arbete har att göra 

med mer allmänna förändringar i samhället. Exempelvis uppfattar 

undersköterskorna på Akuten och på Barn A att trycket på sjukvår-

den har ökat. Flera sjuka, men också sjukare personer söker upp 

sjukvården. Det medför att undersköterskorna upplever att deras 

arbete idag är tyngre och mer påfrestande, än vad det var tidigare. 
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8 Undersköterskors yrkeskunnande 

Det här är det tredje resultatkapitlet. Det handlar om undersköters-

kors yrkeskunnande och det är studiens tredje frågeställning80
 som 

behandlas här. Yrkeskunnande kan ha lite olika betydelse och van-

ligen talar man om fem olika innebörder81. Det handlar om 1) for-

mell kompetens, 2) faktisk (reell/verklig) kompetens och 3) tillva-

ratagen (utnyttjad/omsatt) kompetens. Därtill även sådan 4) kom-

petens som krävs för arbetet samt 5) kompetens som efterfrågas för 

arbetet (Ellström, 1992). De två sistnämnda formerna av kompetens 

benämns även kvalifikationer.  

8.1 Undersköterskors uppfattningar om 

kompetens och kvalifikation 

I den följande texten presenteras undersköterskornas uppfattningar 

i frågor som rör kompetens och kvalifikation. Resultat-

redovisningen sker utifrån följande kategorier; lång yrkes- och 

arbetslivserfarenhet, kunniga och duktiga, nästan som en sjukskö-

terska, klinisk blick och flera kvalificerade arbetsuppgifter.  

8.1.1 Lång yrkes- och arbetslivserfarenhet 

I stort sett samtliga undersköterskor anser att de har lång yrkes- och 

arbetslivserfarenhet. De berättar att de har varit med om många 

olika akutfall, behandlingar respektive operationer. De tycker att de 

har mycket god kännedom om arbetsplatsen och de vet hur saker 

och ting brukar utföras. Summerat kan sägas att undersköterskorna 

uppfattar att de har stor praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet kan 

                                                 
80

 I huvudsak redovisas här svaren på intervjufrågorna 20–23 (se bilaga 1). 
81

 Se figur 1.1 sid. 11. 
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de dela med sig av till andra medarbetare, exempelvis till nyutexa-

minerade sjuksköterskor. En undersköterska säger att hon tack vare 

sin breda erfarenhet ”kan stötta i mångt och mycket” samtidigt som 

hon säger att hon saknar ”grunderna teoretiskt”. En annan under-

sköterska uttrycker sig på liknande sätt och säger följande: 

Det här skafferiet jag har här [pekar på huvudet] är jag så glad att ha. 

Jag kan plocka fram: ”Men du, gör så här. Det kommer jag ihåg och 

det är jättebra.” Det finns vissa människor som kan förstå vilken kun-

skap man bär på, utan att ha en teoretisk utbildning. Man har en prak-

tisk- och lärandeutbildning. Kan man säga så? A-USK:1 

Vidare är det flera undersköterskor som berättar att det på deras 

respektive arbetsplatser har skett många nyanställningar av nyut-

examinerade sjuksköterskor. Undersköterskorna uppfattar att deras 

kunnande, som grundas på praktiskt arbete, betyder extra mycket 

när antalet nyanställda är stort. Exempelvis berättar en barnskö-

terska att det har tagits upp på möten att ny personal måste kunna 

lära sig att ”ta tillvara” undersköterskornas kunskap och erfarenhet.  

Undersköterskorna uppfattar, som visas i stycket ovan, att deras 

erfarenhet är en tillgång men några av dem uppfattar också att de-

ras erfarenhet inte alltid godtas eller värdesätts. Detta på grund av 

att den är grundad i praktik och inte i teori. Nedan ett illustrativt 

citat: 

Man [Sjuksköterskor] kan ju fråga om råd i vissa situationer, det tror 

jag att alla undersköterskor upplever. Och då svarar vi: ”Det är så här 

vi brukar göra, det är så här det ska vara!” Och ändå så går man [sjuk-

sköterskan] och frågar en kollega ytterligare en gång för att man vill 

ha någon som är legitimerad, som svarar på det också. Och då undrar 

man som undersköterska: ”Vad frågar du för då?” O/1-USK:3 

8.1.2 Kunniga och duktiga 

Undersköterskorna uppfattar att de är kunniga och duktiga. De 

känner sig kompetenta och skickliga i att utöva sitt yrke. En under-

sköterska på Akuten anser att den egna yrkesgruppen, men även 

många av sjuksköterskorna, har ”ganska hög kompetens” och är 

”väldigt duktiga”. 
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På Operation används begreppet ”dubbelkompetens”. Merparten av 

undersköterskorna är dubbelkompetenta och kan serva såväl 

operations- som narkossjuksköterskan. En undersköterska som är 

dubbelkompetent ska uppfylla vissa kompetenskrav. Dessa krav 

och en tillhörande inskolningsplan har tagits fram av en utbild-

ningsansvarig undersköterska.  

Vidare uppfattar undersköterskorna på Operation att de är 

mångkunniga. De betonar att de, förutom att vara sjukvårdskun-

niga, också behöver vara tekniska och dessutom ha fysisk styrka. 

Sammantaget menar de att de har en bred kompetens, vilket fram-

går av följande citat: 

/…/ vi måste kunna mycket kan jag tycka. Väldigt mycket, olika sa-

ker. Man måste ju vara teknisk numera. Alltså det visste man ju inte 

från början, utan det har man fått bli, för det är ju fruktansvärt mycket 

teknik. Både data och annan teknik. Vi har hur mycket apparater som 

helst. Jag kan inte ens en gång säga hur många vi har. O/2-USK:6 

8.1.3 Nästan som en sjuksköterska 

Undersköterskorna på Akuten och på Barn A uppfattar att de kan, 

och att de till viss del också får, utföra samma typ av arbetsuppgif-

ter som sjuksköterskor gör. Till exempel säger en barnsköterska på 

Barn A att ”vi gör väldigt mycket samma saker”. I vissa samman-

hang kan därför en undersköterska sägas vara lika kompetent som 

en sjuksköterska. Detta sker i praktiska arbetssituationer där under-

sköterskan får visa det hon verkligen kan. Uttryckt på annat sätt – 

undersköterskan får använda hela sin faktiska kompetens. Följande 

citat visar detta: 

Vi [undersköterskor och sjuksköterskor] samarbetar så nära med var-

andra. Det jag gör ena gången, gör sjuksköterskan andra gången. Och 

det är ju lite unikt, alltså. Det är helt annorlunda när jag jobbar på in-

tagningsavdelningen eller om jag jobbar på en vårdavdelning. Det är 

lite speciellt tror jag, när man jobbar på akutmottagningen. Man måste 

samarbeta, man måste falla in i vartannat /…/A-USK:3 

En undersköterska på Akuten uppfattar att undersköterskorna till 

och med bättre än sjuksköterskorna på att utföra vissa typer av 
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arbetsuppgifter. Denna undersköterska anser exempelvis att hennes 

egen yrkesgrupp ”är mycket duktigare än systrarna på att sätta ka-

teter”.  

Även barnsköterskor på Barn B anser att de i vissa fall är lika 

duktiga som sjuksköterskorna. De menar att de har lång erfarenhet 

och att de mycket väl kan utföra arbetsuppgifter som exempelvis 

sondmatning och fästa patientarmband. Den sistnämnda arbetsupp-

giften har varit föremål för diskussion. En barnsköterska berättar att 

enligt nya regler ska uppgiften utföras av sjuksköterskor, vilket 

irriterar barnsköterskan då hon anser att hon likaväl kan göra den. 

Hon säger: 

Och vissa grejer har blivit så här att: ”Nej, det ska göras av en syster 

och inte en barnsköterska.” Delegeringar fanns ju inte förr. Nu är det 

delegering på allting. Det ska vara delegering på att sätta ett armband 

på en unge! B/B-BSK:4 

Men att vara undersköterska är delvis något annat än att vara sjuk-

sköterska. En del arbetsuppgifter, exempelvis medicinhantering får, 

eller kan inte undersköterskan göra, då hon saknar den formella 

kompetensen och de rätta kvalifikationerna för den typen av arbete. 

Nedanstående ett illustrativt citat:  

Jag vet ju att jag jobbar med en sjuksköterska, /…/ hon har det medi-

cinska ansvaret, jag har inte det och så ska det vara liksom. A-USK:2 

Att undersköterskor saknar viss formell kompetens och inte får ut-

föra vissa arbetsuppgifter är särskilt tydligt bland undersköterskor-

na på Operation. En undersköterska säger: 

Alltså vi [undersköterskor] kan ju inte göra, jag kan inte göra opera-

tions[sjuk]sköterskans jobb till exempel. O/1-USK:4 

Undersköterskorna på Operation uppfattar att de inte kan ersätta, 

eller utföra alla operationssjuksköterskans arbetsuppgifter. Men 

undersköterskorna på Operation, liksom övriga undersköterskor 

menar att både undersköterskor och sjuksköterskor kan bistå och 

hjälpa varandra. I vad mån detta är möjligt beror enligt underskö-

terskorna på den enskilda sjuksköterskan. Med andra ord kan man 

säga att undersköterskornas arbetssituation till viss del är personbe-
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roende. En undersköterska på Operation beskriver det på följande 

sätt: 

Det är liksom uppgjort egentligen. Fast sedan är det mycket uppgifter 

vi har tillsammans, som vi gör tillsammans. Men hur arbetet fördelas 

är ju väldigt personbundet. Vissa sjuksköterskor jobbar man ihop med 

och man hjälps åt med precis allting i stort sett, förutom att de instru-

menterar och är sterilklädda. Medan andra [sjuk]sköterskor inte be-

fattar sig med kanske vissa städuppgifter, fylla på och sådana saker, så 

det är så mycket personbundet. O/1-USK:2 

På Akuten är det en av de intervjuade som, trots att hon säger att 

undersköterskor i många arbetsuppgifter är lika kompetenta som 

sjuksköterskor, faktiskt betonar skillnaden mellan den egna yrkes-

gruppen och sjuksköterskor. Det framkommer vidare att flera av 

undersköterskorna på Akuten känner sig trygga i sin yrkesroll och 

att de ibland inte vill utföra sådana arbetsuppgifter som de inte har 

utbildning för. Nedan ett illustrativt citat: 

/…/ man måste vara trygg i sin roll och kunna sätta de här gränserna 

för att inte bli utnyttjad eller göra saker som du kanske inte borde 

göra. För du har inte rätt kompetens. A-USK:3 

8.1.4 Klinisk blick 

De intervjuade undersköterskorna uppfattar att ju längre de arbetar 

inom sjukvården desto kunnigare blir de. Deras samlade yrkeskun-

nande växer successivt och det leder så småningom fram till något 

som inom sjukvårdskontexten kallas för ”klinisk blick”. Det är 

framförallt undersköterskor på Akuten och barnsköterskor på Barn 

A och B som använder uttrycket ”klinisk blick”. Klinisk blick an-

ses den undersköterska ha som kan betrakta patienten och därefter 

göra en snabb och övergripande bedömning av sjukdomstillståndet. 

Nedan berättar en undersköterska, och en barnsköterska, hur de har 

erhållit klinisk blick: 

Ja, jag kanske inte kunde se på samma sätt. Om någon är svårt sjuk, 

det blir en klinisk blick. Det är någonting man lär sig efter man har 

jobbat länge. /…/ Jag har lärt mig själv, erfarenhet eller det jag har va-

rit med om här. A-USK:2 
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/…/ så man ska få en blick om hur barnet mår. /…/ man måste ju lära 

sig. Man får en blick efter ett tag där man ser hur barnen mår. /…/ det 

är en blick som man lär sig. Det kan man inte kunna ifrån början. /…/ 

lita lite på sin egen blick. Hur man ser att barnet mår. Och det lär man 

sig efter ett tag. B/A-BSK:3 

8.1.5 Flera kvalificerade arbetsuppgifter 

Några av de intervjuade undersköterskorna, och då framförallt 

undersköterskor på Operation men, även några enstaka underskö-

terskor på Akuten, anger att de gärna skulle vilja utföra flera och 

mer kvalificerade arbetsuppgifter. De undersköterskor som önskar 

detta anser sig ha sådan kompetens som de i dagsläget inte får ge 

utlopp för. De skulle i högre grad vilja omsätta och få använda sig 

av denna kompetens i vårdarbetet. En konkret arbetsuppgift som 

nämns i sammanhanget är katetersättning. Flera undersköterskor 

anser att de själva är kapabla till att sätta kateter. De önskar därför 

att de finge göra det i vardagsarbetet. En undersköterska säger: 

Nej, jag skulle nog vilja göra mer än vad jag får göra, /…/ det där med 

kateter /…/ de har tagit ifrån oss det. A-USK:2 

Det finns flera skäl till varför undersköterskor inte får utföra vissa 

arbetsuppgifter, trots att de själva anser sig kunniga och skickliga 

till att utföra dem. En undersköterska på Operation hävdar att en 

anledning till att hennes yrkesgrupp inte får utföra vissa arbetsupp-

gifter är att sjuksköterskorna ”håller på sina arbetsuppgifter”. En 

annan undersköterska på Operation berättar om vilka slags arbets-

uppgifter som hon anser sig vara kompetent till att utföra. Men hon 

säger att hon inte tillåts att göra dem, utan att hon får ”stå bredvid 

och titta”. Undersköterskan säger: 

Just det här att förbereda patienter inför operation, det gjorde man of-

tast [förr]. Alltså det skulle jag mycket väl fortfarande kunna göra, 

mycket mer än vad jag gör nu. Men som jag inte får göra, jag får stå 

bredvid och titta på, det är ju jättetråkigt. Och vänta tills min tur 

kommer. O/2-USK:6 

En annan arbetsuppgift som undersköterskorna på Operation anser 

sig vara kompetenta till att utföra är skötsel av narkosapparater. I 
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intervjuerna berättar de att deras yrkesgrupp tidigare har haft hand 

om apparaterna, men att det numera krävs sjuksköterskekompetens 

för att få utföra denna uppgift. En av undersköterskorna antyder i 

sammanhanget att sjuksköterskorna inte är tillräckligt kunniga vad 

gäller apparatskötseln, varför de ofta ber om hennes hjälp. Hon 

berättar följande: 

/…/ för då kommer de [sjuksköterskorna] och frågar mig: ”Hur är det 

man gör? ”Men jag får inte göra det. Jag får säga hur andra ska göra, 

men jag får inte göra det, och du vet, det blir sjukt. O/2-USK:6 

Ytterligare en arbetsuppgift som omnämns av undersköterskorna på 

Operation, och som de själva uppfattar att de är kompetenta till att 

utföra, är instrumentering vid ”gastroskopier och koloskopier”82. 

Undersköterskorna berättar att de tidigare har utfört denna arbets-

uppgift, men att den typen av operationer inte längre förekommer 

vid den aktuella enheten, utan utförs på annat sjukhus i regionen. 

Vad gäller undersköterskornas uppfattningar om sitt eget yrkes-

kunnande framkommer att flertalet undersköterskor på Operation 

anser sig ha mer kompetens, än vad de i dagsläget kan omsätta i 

arbetet. De menar att de kompetensmässigt skulle kunna bidra mer 

till verksamheten. En undersköterska säger också att hela hennes 

arbetssituation skulle vara mer lustfylld om hon fick använda den 

kompetens som hon anser sig ha. Citatet nedan illustrerar detta: 

Så det kan man väl känna, att det är mer stimulerande om man får 

göra sådana saker och att man liksom ja, de litar på ens kompetens och 

det blir ett roligare arbetsklimat. Så att alla känner att de får ”blomma 

ut” lite. O/1-USK:2 

Avslutningsvis kan sägas att flertalet undersköterskor på Operation 

uppfattar att den kompetens de har, inte riktigt överensstämmer 

med vad deras arbete idag kräver. Vissa av undersköterskorna 

efterfrågar därför andra slags arbetsuppgifter. Det som avses är så-

dana arbetsuppgifter som är lite mer kvalificerade och som kan 

bidra till att de känner sig stimulerade i arbetet. 

                                                 
82

 Gastroskopi är undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm och 

koloskopi är undersökning av tjocktarm. Vid dessa två undersökningar kan 

undersköterskor vara med och assistera.  
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8.2 Sammanfattande kommentar 

Undersköterskorna anser att de har lång yrkes- och arbetslivserfa-

renhet. De uppfattar att de har en gedigen grund att stå på i sitt ar-

bete och de känner sig kunniga i sin yrkesroll. I vissa praktiska 

uppgifter anser flera undersköterskor att de är lika erfarna och 

duktiga som sjuksköterskorna. 

Vidare kan konstateras att undersköterskorna reflekterar över 

sitt eget yrkeskunnande genom att jämföra sina arbetsuppgifter och 

sin egen kompetens med sjuksköterskornas. Undersköterskorna på 

de olika vårdenheterna (vårdformerna) gör det dock på lite olika 

sätt:  

På Akuten och på Barn A säger undersköterskorna att de i det 

vardagliga arbetet oftast ser sig som lika komptenta och duktiga 

som sjuksköterskorna. Samtidigt som de uttalar detta betonar flera 

av undersköterskorna på Akuten att det finns en tydlig gräns mellan 

dem och sjuksköterskorna.  

När barnsköterskor på Barn B betraktar en barnsköterskas re-

spektive en sjuksköterskans kompetens och arbetsuppgifter, fram-

kommer att barnsköterskorna ser sig som en stor resurs i arbetet. 

De blir ofta tillfrågade av sjuksköterskorna, varför de känner att de-

ras kompetens respekteras och tas tillvara. Men de säger också att 

det över tid har blivit striktare och att vissa ”saker ska göras av en 

syster”.  

Undersköterskorna på Operation poängterar att de är dubbel-

kompetenta och att de kan serva och hjälpa både narkos- och 

operationssjuksköterskorna. De påpekar också att de saknar formell 

kompetens för att utföra operationssjuksköterskans arbetsuppgifter.  

När de olika vårdenheterna jämförs med varandra tycks gränsen 

mellan undersköterskors och sjuksköterskors kompetens och 

arbetsuppgifter vara allra tydligast på Operation. Detta eftersom 

operationsundersköterskorna inte på samma sätt som deras kollegor 

på Akuten, Barn A respektive Barn B, kan växla arbetsuppgifter 

och göra ”samma saker” som sjuksköterskorna, och därmed upp-

fatta sig som lika kompetenta som sjuksköterskorna. Uttrycket 

”nästan som en sjuksköterska” är således inte något som stämmer 

särskilt väl med undersköterskorna på Operation utan det hör 
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framförallt samman med undersköterskor på akutmottagningen och 

barnsköterskor på barnjourmottagningen. I den akuta och öppna 

vården uppfattar undersköterskorna att de ofta får göra ”samma 

saker” som sjuksköterskorna och de ser sig därmed som lika 

kompetenta.  

Vad gäller undersköterskorna på Operation ska tilläggas att 

flera av dem uppfattar att deras arbetsuppgifter ibland ”inte är 

tillräckligt svåra”. En del undersköterskor är beredda och vill 

erhålla lite mer kvalificerade arbetsuppgifter. De upplever själva att 

de har faktisk kompetens, men anser att den ibland inte kommer till 

användning eller utnyttjas i praktiken.  

Avslutningsvis kan sägas att när undersköterskorna betraktar 

sitt yrkeskunnande är det i första hand den faktiska (reella) samt 

den utnyttjade kompetensen som omnämns och diskuteras. De be-

rör nästan inte alls den kompetens som arbetet kräver eller den 

kompetens som efterfrågas för visst arbete (kvalifikationer). 
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9 Vårdenhetschefers uppfattningar 
om arbete och yrkeskunnande 

I föregående resultatkapitel har undersköterskornas uppfattningar 

om deras arbete och yrkeskunnande redovisats. I det här resultat-

kapitlet vänds ljuset mot vårdenhetscheferna. Hur uppfattar che-

ferna, från respektive vårdenhet, att undersköterskornas arbete har 

förändrats? Hur uppfattar de undersköterskornas yrkeskunnande?  

9.1 Förändringar av undersköterskors 

arbete 

Nedan redovisas resultatet som rör förändringar av undersköters-

kors arbete. Redovisningen görs med hjälp av ett antal kategorier, 

vilka i stort sett är desamma som användes i kapitel 7 där under-

sköterskornas uppfattningar om förändringar i arbetet redovisa-

des83. Till en början redovisas resultatet som har att göra med 

arbetssätt, teknik samt arbete i team och i par. Därefter presenteras 

resultat som rör delegeringar och slutligen sådant som rör yrkes-

grupper och söktryck. 

9.1.1 Arbetssätt, centralisering, arbete i team och i par 

samt ny teknik 

Samtliga vårdenhetschefer anger att arbetssättet VNS har imple-

menterats på deras enheter och att undersköterskorna i och med 

detta har blivit avlastade i arbete som rör städning, förråd och tvätt.  

En av vårdenhetscheferna på Operation anger att deras verk-

samhet har likriktats över tid. Det har skett en centralisering av 

                                                 
83

 I detta kapitel redovisas dock flera kategorier under en och samma rubrik. 
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operationstyper, vilket lett till att det endast är stora operationer 

som utförs på den studerade operationsavdelningen. Det här har i 

sin tur medfört att undersköterskorna har fått färre tillfällen, eller 

inga tillfällen alls, till att instrumentera vid mindre ingrepp. I föl-

jande citat beskrivs förändringen: 

/…/ utan här ska man ha cancerkirurgi och akut kirurgi och avancerad 

kirurgi som typ stora tarmoperationer och sådant där. /…/ Därför kan 

man inte lyfta ut lika mycket som man gjorde förut till undersköters-

korna. O/1-VEC 

Samtliga vårdenhetschefer berättar också att ny teknik har införts i 

vårdarbetet och att detta har lett till att alla medarbetare, även 

undersköterskor, ska kunna hantera datajournalsystemet Cosmic.  

Vidare uppfattar vårdenhetscheferna på Akuten, Barn B samt 

Operation att vårdarbetet idag utförs mer i team. På Akuten är det, 

det nya arbetssättet triage som medfört att teamarbetet har ökat och 

på Operation har det ökat i och med att arbetssättet dubbelkompe-

tens har införts. På Barn B har arbetet i de klinikövergripande tea-

men kring olika typer av sjukdomar, exempelvis diabetes, fortsatt 

att utvecklas. Vårdenhetschefen på Barn A menar däremot att det är 

arbete i vårdpar som har förstärkts sedan PNV införts på 

Barnavdelning A.  

9.1.2 Delegeringar 

Delegeringar är viktigt när det gäller fördelning och förändring av 

undersköterskornas arbetsuppgifter. Några vårdenhetschefer berät-

tar hur funktioner som sjuksköterskor tidigare har innehaft nu förts 

över till undersköterskor. På Barn B är det numera några barnskö-

terskor som alternerar i rollen som administrativ koordinator re-

spektive assisterar vid Cristaundersökning. Detta är något som 

sjuksköterskor tidigare har gjort. På Operation har en förändring 

skett då två undersköterskor istället för sjuksköterskor skött upp-

handling av operationsbord respektive fungerar som IT-resurs. En 

av vårdenhetscheferna på Operation beskriver det som ”radikalt” 

och menar att det förut var ”otänkbart” att en undersköterska skulle 

kunna svara för IT-frågor. Chefen berättar följande: 
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En förändring som jag ser det är att vi har en undersköterska som är 

IT-resurs här. Det är bara narkossystrar [sjuksköterskor] som har suttit 

på det förut. /…/ När jag började var det nog otänkbart att det skulle 

vara en undersköterska som satt på en sådan post. O/2-VEC. 

Sammantaget uppfattar dock vårdenhetscheferna på Operation att 

det är färre delegeringar idag, än tidigare, vilket är en uppfattning 

som även delas av vårdenhetschefen på Barn B. En rakt motsatt 

uppfattning har vårdenhetschefen på Akuten som anger att under-

sköterskorna över tid har fått fler arbetsuppgifter på delegering. På 

Akuten beskrivs förekomsten av delegeringar på följande sätt: 

Undersköterskorna har fått delegeringar. Det hade de inte för 15 år se-

dan, på att sätta nålar och ta blodgruppering, sätta kateter /…/ en dele-

gering är ju alltid att man har för lite av någon yrkesgrupp. A-VEC 

Vidare menar vårdenhetschefen på Akuten att om alltför många 

arbetsuppgifter delegeras från sjuksköterskor till undersköterskor så 

är det ett tecken på att ”man skulle behöva ha lite mer sjuksköters-

kor”. En av vårdenhetscheferna på Operation berättar att när hon 

började arbeta för dryga 15 år sedan ”gjorde undersköterskorna 

ganska mycket sjuksköterskeuppgifter”. Chefen menar att över tid 

har dessa uppgifter ”tagits bort i takt med att det har kommit in fler 

sjuksköterskor i operationsarbetet”. Ett ökat antal sjuksköterskor 

har således lett till undersköterskornas delegeringar har minskat. 

Ett annat skäl som anges har att göra med kontroll och insyn i ar-

betet. En vårdenhetschef på Operation berättar att tidigare skötte 

undersköterskorna narkosapparater. Men då problem med säkerhet 

och ekonomi uppstod togs delegeringen bort. Nedan citeras vård-

enhetschefen: 

Tidigare så hade jag undersköterskorna till att ta hand om anestesi-

apparater [narkosapparater] helt och hållet. Men det tycker jag inte är 

deras arbetsuppgift utan det är narkos[sjuk]sköterskans instrument och 

hon ska kunna det. Lämnar man det till någon annan yrkesgrupp och 

blir det något fel på apparaten så kan inte hon [narkossjuksköterskan] 

göra felsök. Och det är hon som är ytterst ansvarig, så därför tycker 

jag att hon ska ha den. /…/ Så fort inte apparaten gick igenom 

funktionskontrollen så sökte de [undersköterskorna] via MTA 
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[medicinteknisk avdelning]
84

. /…/ Och det blev ju en jättekostnad. 

O/1-VEC 

9.1.3 Antal yrkesgrupper och söktryck 

En annan förändring i verksamheten på Operation som har påverkat 

undersköterskornas arbete är antalet sjukvårdspersonal i respektive 

yrkesgrupp. Sjukvårdsbiträden har försvunnit, antalet underskö-

terskor har minskat, medan antalet sjuksköterskor har ökat över tid. 

Allt detta har haft betydelse för arbetsfördelningen på så sätt att det 

inte längre är tre yrkesgrupper, utan två som ska fördela arbetet 

sinsemellan. Sjuksköterskorna har därför fått fler uppgifter varav 

en del tidigare utfördes av undersköterskor. De i sin tur har överta-

git uppgifter från sjukvårdsbiträdena. Vårdenhetschefen berättar: 

Det var fler undersköterskor när jag började och väldigt mycket färre 

systrar [sjuksköterskor]. /…/ Det jag kan se är att de har blivit mera, 

ja, vad ska man säga…? Klasskillnaden har väl jämnats ut. [Klasskill-

naden?]
85

 Ja, mellan systrar [sjuksköterskor] och undersköterskor. 

Det var mera hierarki när det gällde det, för 20 år sedan, då när jag 

började. /…/ När jag började här gjorde de ju ganska mycket 

sjuksköterskeuppgifter som sedan har tagits bort i takt med att det har 

kommit fler sjuksköterskor in i operationsarbetet. O/2-VEC 

Några av vårdenhetscheferna anger att det yttre söktrycket på deras 

respektive verksamheter har ökat över tid. Vårdenhetschefen på 

Barn B berättar att under det senaste halvåret har det varit ett 

”otroligt tryck” på avdelningen och det har varit ”väldigt fullt”. 

Chefen uppfattar att när fler patienter söker och erhåller vård vid 

avdelningen har koordinatorn, som sköter telefonpassningen fått 

det extra stressigt.  

Även vårdenhetschefen på Akuten beskriver att det yttre sök-

trycket på verksamheten har ökat. Idag råder det platsbrist på sjuk-

huset, varför man inte vill göra några ”onödiga inläggningar”. Det 

leder till att man genomför fler undersökningar och tar fler prover. 

                                                 
84 Särskild enhet på sjukhuset som har hand om medicinteknisk utrustning och 

som servar och underhåller apparater etc. 
85 Intervjuarens fråga. 
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Allt detta för att vinnlägga sig om att patientens behov av att läggas 

in är tillräckligt stort. Då fler undersökningar och prover tas på 

Akuten medför det att patienten blir kvar längre i deras verksamhet 

och att undersköterskor (och sjuksköterskor) får mer ta ansvar och 

att arbetsbördan blir tyngre än tidigare. Vårdenhetschefen berättar:  

Man arbetar på lite andra sätt. Man legitimerar undersökningar här 

nere. Att patienterna finns kvar lite längre på akutmottagningen, lite 

mer övervakning blir det på patienter då. Det tycker jag att man kan 

säga att det har blivit lite ökat ansvar för alla som arbetar här i och 

med att patienten ofta ligger kvar lite längre på akutmottagningen mot 

vad de gjorde för 15 år sedan kan vi säga då. A-VEC 

9.2 Undersköterskors yrkeskunnande 

Nedan behandlas vårdenhetschefernas uppfattningar gällande 

undersköterskors yrkeskunnande (se även kapitel 8). Redovis-

ningen utgår från följande kategorier; lång arbetslivs- och yrkeser-

farenhet, kunniga och duktiga, nästan som en sjuksköterska, klinisk 

blick och flera kvalificerade arbetsuppgifter.  

9.2.1 Lång yrkes- och arbetslivserfarenhet 

Vårdenhetscheferna anser att merparten undersköterskor har lång 

yrkes- och arbetslivserfarenhet. Exempelvis säger vårdenhetschefen 

på Akuten att hon är chef över ett antal ”jättevana undersköterskor 

som har jobbat väldigt länge”. På liknande sätt uttrycker sig vård-

enhetschefen på Barn A. Hon menar att det inte finns några ”ovana 

barnsköterskor” på den avdelning där hon är chef och att detta är 

allmänt känt. Hon påpekar också att barnsköterskornas långa 

arbetslivserfarenhet är en tillgång för hela verksamheten. Även 

vårdenhetschefen på Barn B poängterar barnsköterskornas långa 

arbetslivserfarenhet. Hon menar att det bland de anställda finns 

barnsköterskor som har arbetet trettio år i yrket och inom barnsjuk-

vård. Likaså berättar vårdenhetscheferna på Operation att många 

undersköterskor på deras enhet har lång arbetslivserfarenhet. Dessa 

undersköterskor har kunnat bygga upp sin kompetens över tid. 

Exempelvis säger en av vårdenhetscheferna att en undersköterska 
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som har arbetat flera år inom operationsverksamhet är mer kompe-

tent, än en undersköterska som kommer ny. Chefen menar att en 

erfaren undersköterska som har arbetat flera år på enheten kan 

”plocka helt och fullt till nästa operation och förbereda nästa anes-

tesi”. Medan en ny undersköterska som endast har sin grundutbild-

ning att falla tillbaka på inte är tillräckligt kompetent att göra det.  

9.2.2 Kunniga och duktiga 

Vårdenhetscheferna uppfattar att undersköterskorna är duktiga 

inom flera olika områden och att de kan utföra olika typer av ar-

betsuppgifter. Vårdenhetschefen på Barn B anger att barnsköters-

korna är duktiga på sondmatning. Hon menar att barnsköterskorna 

är ”experter på det” och att de till och med har mer kunnande i 

sondmatning, än vad sjuksköterskorna har. En vårdenhetschef på 

Operation menar att undersköterskor är bra på praktiskt arbete, ex-

empelvis servicearbete såsom hygien, städning och förråd. Service-

arbetet anses viktigt och chefen säger att ”vi skulle inte klara oss 

utan det”. Vårdenhetschefen menar vidare att undersköterskorna är 

bra på omvårdnad och patientens placering på operationsbordet. 

Hon säger: 

Det är framförallt omvårdnadsdelen som undersköterskorna har. /…/ 

de har en stor del och är väldigt duktiga på det, de är mycket bättre än 

sjuksköterskorna på det här med patientuppläggning, operationsbord, 

lägesändringar. Det är de jätteduktiga på. O/1-VEC 

9.2.3 Nästan som en sjuksköterska 

Några av vårdenhetscheferna uppfattar att undersköterskor i vissa 

avseenden kan utföra samma arbetsuppgifter som sjuksköterskor 

kan. Ett exempel på detta är vårdenhetschefen på Akuten som 

anger att undersköterskor har fått delegeringar på att sätta nålar, ta 

blodgruppering och att sätta kateter. Uppgifter som i grunden kan 

beskrivas som traditionella sjuksköterskeuppgifter. Dessutom be-

rättar vårdenhetschefen på Akuten att när arbetsbelastningen på 

mottagningen är hög kan undersköterskorna själva få ta emot och 

börja med patienten.  
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Vårdenhetschefen på Barn A anger att hon i första hand ser till 

individen och den faktiska kompetensen. Vad en anställd verkligen 

kan och har för personliga resurser är, enligt henne, viktigare än 

personens formella kompetens och utbildning. Chefen säger: 

Vi har ingen liksom hierarki på avdelningen. Utan kompetens och er-

farenhet värderas lika mycket. Oavsett vilken yrkeskategori det gäller. 

B/A-VEC 

Uttrycket ”nästan som en sjuksköterska” får en annan betydelse när 

vårdenhetscheferna på Operation berättar om hur de ser på under-

sköterskornas yrkeskunnande. En vårdenhetschef på Operation 

beskriver undersköterskorna som ”sjuksköterskornas förlängda 

hand och arm”. Hon menar att undersköterskorna ska serva 

sjuksköterskorna och de arbetsuppgifter som en undersköterska 

utför kan i princip även göras av en sjuksköterska. Chefen säger:  

Det är ju så att alla uppgifterna som undersköterskorna gör är ju också 

sådant som sjuksköterskorna kan göra. Dom [undersköterskorna] har 

inga riktiga saker som de specifikt bara gör, förstår du hur jag menar? 

Jag uttrycker mig väldigt luddigt. O/2-VEC 

Vårdenhetscheferna på Operation är tydliga med att det är under-

sköterskans formella kompetens som ska avgöra vilka arbetsupp-

gifter som hon ska få utföra. Cheferna poängterar att underskö-

terska och sjuksköterska är två skilda roller. De berättar att det 

finns regler utarbetade från Socialstyrelsen där det framgår vilken 

kompetens som krävs för att få utföra sjuksköterske- respektive 

undersköterskearbete. Kompetensen är alltså mycket viktig. Den 

som ska utföra läkemedelshantering eller intubation86 ska ha rätt 

formell kompetens, det vill säga sjuksköterskeexamen. Nedan ett 

belysande citat: 

Sedan finns det vissa arbetsuppgifter som en undersköterska inte kan 

utföra på grund av att hon inte har den formella kompetensen. Alltså 

hon har inte den utbildningen för det. Hon är inte sjuksköterska /…/ 

                                                 
86

 Intubation är detsamma som att föra ner en tub i halsen på en patient för att på 

så sätt skapa säker luftväg. 
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Utan det ligger på den [sjuk-]sköterskan som har en formell kompe-

tens för det. O/1-VEC 

9.2.4 Klinisk blick 

I samband med att vårdenhetscheferna tillfrågas om undersköters-

kors yrkeskunnande nämner ett par av dem begreppet ”klinisk 

blick”. På Barn A menar vårdenhetschefen att barnsköterskorna har 

en speciell förmåga att se och tolka barnens hälsotillstånd. Denna 

kompetens är till stor användning i det praktiska arbetet bland bar-

nen. Chefen på Barn A uttrycker följande: 

Undersköterskekåren har mera klinisk …, alltså blickerfarenhet. Det 

är ju det man inte kan läsa sig till på en utbildning. Den kliniska 

blicken. Att bedöma. Så där har vi jättestor nytta och hjälp av den er-

farenhet vi har i undersköterskor och barnsköterskor. B/A-VEC 

9.2.5 Flera kvalificerade arbetsuppgifter 

I fråga om undersköterskornas yrkeskunnande menar några av 

vårdenhetscheferna att det troligen finns undersköterskor som kan 

mer än vad de i dagsläget får visa. En av vårdenhetscheferna på 

Operation säger att vissa arbetsuppgifter eventuellt skulle kunna 

överföras till undersköterskorna. En arbetsuppgift som, enligt 

chefen, vore möjlig att delegera från sjuksköterska till underskö-

terska är katetersättning. Andra arbetsuppgifter som enligt vård-

enhetschefen skulle kunna delegeras framgår av följande citat: 

Det skulle kunna vara att sätta en Venflon eller ha vissa ingrepp, enk-

lare ingrepp skulle man ju kunna. Nu är det så väldigt specialiserat på 

vårt sjukhus, så vi har ju inga små ingrepp. O/1-VEC 

På Operation utförs numera endast specialiserad och avancerad 

kirurgi. Därför menar en vårdenhetschef att de undersköterskor 

som idag arbetar på avdelningen, och de som i framtiden kommer 

att arbeta där, behöver ha en gedigen undersköterskeutbildning. 

Hon menar att den kompetens som föreskrivs, efterfrågas87 och 

                                                 
87

 Kompetens som föreskrivs och efterfrågas är detsamma som kvalifikationer. 
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krävs för dagens operationsarbete har ökat över tid. Därför är ökade 

kompetenskrav för undersköterskor rimligt enligt henne och fören-

ligt med att sjuksköterskor som arbetar på Operation måste ha en 

specialistutbildning för att anses vara kompetenta sin uppgift. 

Vårdenhetschefen säger: 

Man måste ha en specialistsjuksköterskeutbildning för att jobba här. 

Lika väl behöver en undersköterska en påbyggnadslinje för att jobba 

här, tror jag. Det behövs absolut. /…/ Jag tror att i framtiden kommer 

kompetensen att se lite annorlunda ut, tror jag. Att man kanske stra-

mar upp och höjer kompetensen [för undersköterskor]. O/1-VEC 

9.3 Sammanfattande kommentar 

Nya arbetssätt (exempelvis VNS) och ny teknik är två saker som 

vårdenhetscheferna uppfattar har medfört vissa förändringar i 

undersköterskornas arbete. Annat som lyfts fram är att teamarbete 

har ökat på Akuten, Barn B samt Operation. Vidare uppfattar vård-

enhetscheferna att delegeringar är sådant som påverkar underskö-

terskornas arbete. På Akuten anger vårdenhetschefen att antalet 

delegeringar har ökat, medan det på övriga enheter snarast har 

minskat.  

Vårdenhetscheferna, framförallt de på Akuten och på Barn B 

uppfattar att det yttre söktrycket på deras respektive verksamheter 

har ökat. Chefen på Akuten menar att det bland annat har medfört 

att undersköterskorna får ta mer ansvar i arbetet. På Operation ut-

förs numera endast stor kirurgi. Vårdenhetscheferna uppfattar att 

undersköterskornas arbete på grund av det har blivit mer inriktat 

mot service, än mot instrumentering vid operationer. 

Vårdenhetscheferna anser överlag att undersköterskorna har 

lång erfarenhet och att de är duktiga på att utföra flera olika upp-

gifter. I detta avseende utmärker sig vårdenhetscheferna på Akuten 

och på Barn A lite extra då de uppfattar att undersköterskor i stort 

är lika kompetenta som sjuksköterskor till att utföra en del 

arbetsuppgifter. Vidare poängterar vårdenhetschefen på Barn A att 

hon vill lyfta upp individens faktiska kompetens och erfarenhet. 

Vad gäller detta har dock vårdenhetscheferna på Operation en 
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annan åsikt och poängterar att det är undersköterskans formella 

kompetens som ska avgöra vilka arbetsuppgifter som hon ska få 

utföra. Annat som lyfts fram av vårdenhetscheferna är underskö-

terskornas kliniska blick (Barn A) samt behov av mer gedigen 

utbildning för undersköterskor (Operation). 

Chefen på Akuten respektive Barn A lyfter fram undersköters-

kornas faktiska kompetens. Medan vårdenhetscheferna på Opera-

tion vidgar begreppet och även berör den kompetens som arbetet 

kräver (kvalifikationsdelen av yrkeskunnandet) samt tar upp under-

sköterskornas formella kompetens. 
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10 Möjligheter och hinder för 
undersköterskor att lära i arbetet 

I det här resultatkapitlet är det studiens fjärde frågeställning som är 

i fokus. I kapitlet beskrivs vad undersköterskorna respektive vård-

enhetscheferna har för uppfattningar om vad som möjliggör re-

spektive hindrar undersköterskors lärande i arbetet88. Resultatredo-

visningen följer i stort sett modellen som beskrivits i kapitel 3 (se 

vidare figur 3.1). Arbete och organisering (inklusive ledarskap), 

formell och icke-formell utbildning, sociala aspekter samt individu-

ella faktorer ingår i modellen och bildar även olika kategorier i 

detta kapitel.  

10.1 Undersköterskors uppfattningar om 

lärande i arbetet 

I det följande redogörs för vad undersköterskorna, från de olika 

vårdenheterna, uppfattar möjliggör respektive hindrar dem från att 

lära i arbetet.  

10.1.1 Arbete  

Undersköterskor som arbetar vid akutmottagningen, barnjourmot-

tagningen respektive jourtid på operationsenheten berättar att deras 

arbete har akuta och/eller traumatiska inslag. Arbetet beskrivs som 

livsviktigt och allvarligt. Det är spänning och koncentration i luf-

ten. Undersköterskorna uppfattar att dessa arbetssituationer är ut-

                                                 
88

 I huvudsak presenteras här svaren på intervjufrågorna 24–26 (se bilaga 1) 

respektive 19– 20 och 22–23 (se bilaga 2). 
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vecklande. Ett belysande exempel är den undersköterska på Akuten 

som säger att ”traumerna är ju roliga för man lär sig så mycket”89. 

Det är inte bara de akuta eller de kritiska inslagen i vårdarbetet 

som gagnar lärande. Undersköterskorna på Akuten och på Barn A:s 

jourmottagning träffar en mängd patienter med allehanda sjukdo-

mar. De menar att denna variation skapar goda förutsättningar för 

dem att lära och utvecklas i arbetet. I linje med detta påpekar fler-

talet undersköterskor att när det blir ”mycket av samma”, det vill 

säga när arbetet blir enahanda så begränsas eller försvåras deras 

möjligheter till lärande90  

De flesta undersköterskor lyfter fram det speciella med den 

vårdform som just de arbetar med. De uppfattar att deras möjlig-

heter till lärande framförallt är förknippat med det unika vårdarbe-

tet (kärnverksamheten). En undersköterska på Operation menar att 

det som är mest givande är att vara med inne i operationssalen och 

att vara delaktig i arbetet som sker där. Hon vill vara med ”när det 

händer olika saker”. En annan undersköterska uppfattar detsamma 

och säger att hon vill vara ”en del i maskineriet”. 

Men även andra arbetsuppgifter, som är av typen service- och 

omkringuppgift, menar en del undersköterskor kan skapa tillfällen 

för dem att lära. En barnsköterska på Barn B och ett par 

undersköterskor på Operation har det gemensamt att de finner att 

schemaläggning är stimulerande, då det kräver en del tankearbete 

och problemlösning. 

10.1.2 Organisering 

Även arbetets organisering har betydelse för undersköterskornas 

möjligheter att lära i arbetet. Några av undersköterskorna lyfter 

fram att förändringar i organisationen kan ge dem tillfällen, men 

även hindra dem från att lära i arbetet. Några barnsköterskor på 

Barn B uppfattar att den nya koordinatorsfunktionen gett dem möj-

ligheter att lära nytt i arbetet. Medan undersköterskor på Operation 

uppfattar att dagens operationsprogram, som är mer avancerat än 

                                                 
89

 Se även under avsnittet ”Intressanta arbetsuppgifter”, rubrik 6.1.1. 
90

 Se även under avsnitten ”Intressanta arbetsuppgifter”, rubrik 6.1.3 respektive 

”Ointressanta arbetsuppgifter”, rubrik 6.2.2. 
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tidigare, inte lämnar så mycket utrymme för deras yrkesgrupp att 

utvecklas i arbetet. Här finns det således skillnader, både i typ av 

förändring och hur undersköterskorna uppfattar att förändringen 

möjliggör respektive försvårar för dem att lära i arbetet. 

Vidare vad gäller arbetets organisering och fördelning 

framkommer att förekomsten av delegeringar också är betydelse-

fullt för undersköterskornas lärande. Om arbetsuppgifter som be-

tecknas som svåra delegeras till undersköterskorna uppfattar de att 

deras arbetssituation blir utmanande och att de därmed får goda till-

fällen att lära sig nya saker. I fråga om att delegera vissa arbets-

uppgifter från sjuksköterska till undersköterska menar en under-

sköterska på Operation att det inte är helt enkelt att överföra upp-

gifter från en yrkesgrupp till en annan, då olika grupper bevakar 

sina intressen. Undersköterskan är fundersam och säger: 

/…/ men alltså det finns motstånd i operations[sjuk]sköterskegruppen 

också, likaväl som det finns i undersköterskegruppen att vi ska göra 

vissa saker. Alltså alla värnar ju om sitt. O/1-USK:3 

En annan sak som också har att göra med arbetets organisering är 

deltagande i rond. Barnsköterskorna på Barn A respektive Barn B 

deltar oftast i den rond som läkarna ansvarar för. De uppfattar att 

ronden blir en plats där de kan lyssna och lära av läkaren. 

Barnsköterskorna anser också att det är viktigt att de som vårdar 

och sköter barnet i vardagen får ta del av informationen som ges 

vid ronden. Detta eftersom barnens föräldrar ofta ställer frågor till 

just barnsköterskorna. Följande citat illustrerar det sagda: 

Och sedan lär man sig hemskt mycket när de pratar liksom. Och hur 

doktorerna diskuterar. B/A-BSK:1 

Undersköterskorna på Operation menar att invanda arbetssätt och 

rutiner kan försvåra för dem när de ska lära sig nya arbetsuppgifter. 

Några av undersköterskorna uppfattar att det var ganska krävande 

att lära sig de dubbla kommandona som krävs för dubbel-

kompetens. En undersköterska berättar att hon har varit så inkörd 

på det tidigare arbetssättet och sina gamla arbetsuppgifter att hon 

tycker att det har varit svårt att lära nytt. En del undersköterskor 
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känner att de inte riktigt klarar av att serva både anestesi- respek-

tive operationssjuksköterskan. En av undersköterskorna säger: 

Jag har ju nästan hela tiden jobbat på anestesin som det heter. Men de 

sista fyra, fem åren så vill ju ledningen då att man ska bli dubbelkom-

petent som det heter. Fast det är ju svårt att få ur det där ur huvudet, 

när man har jobbat så himla länge. O/1-USK:6 

Vidare ska ledningens betydelse för lärandet belysas. En av un-

dersköterskorna på Operation uppfattar att cheferna kan vara ”mer 

eller mindre aktiva” i frågor som rör lärande och utveckling. En 

chef som är engagerad och prioriterar utvecklingsfrågor kan un-

derlätta lärandet, följande citat är ett exempel på det: 

 /…/ det är nog faktiskt vår nya vårdenhetschef som har varit drivande 

i det här [att på avdelningen införa speglingar eller reflektionspass]. 

B/B-BSK:5 

Ett par undersköterskor på Operation berättar att de har blivit till-

frågade av vårdenhetschefen om att ta särskilt ansvar för vissa upp-

gifter, såsom schemaläggning och beställning av proteser. En av 

undersköterskorna säger att hon uppskattar den nya arbetsuppgif-

ten, eftersom hon har känt behov av att vidareutvecklas. Ytterligare 

en undersköterska på Operation anser att ju längre hon har arbetat, 

desto mer ansvar har hon fått av vårdenhetschefen. 

Barnsköterskorna på Barn A samt undersköterskorna på Oper-

ation lyfter fram förekomsten av utvecklingssamtal i relation till 

chefens betydelse för lärandet på arbetsplatsen. En undersköterska 

på Operation berättar att utvecklingssamtalet är ett tillfälle där hon 

tillsammans med chefen får möjlighet att diskutera utvecklingsfrå-

gor. Denna undersköterska upplever att hon i samtalen känner sig 

uppmuntrad till att fortsätta att utvecklas i arbetet. 

Flera undersköterskor på Operation, samt barnsköterskor från 

Barn A respektive Barn B uppfattar att bristande resurser kan för-

svåra för dem att lära i arbetet. Ett belysande exempel är några 

undersköterskor på Operation som menar att de har ont om tid och 

därför har de svårt att hinna med att uppdatera sina apparatkörkort. 

Ett annat exempel ges av några barnsköterskor på Barn A som me-

nar att det är svårt att genomföra hospitering på grund av tidspres-
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sat schema, men också på grund av hög arbetsbelastning. Ytterli-

gare ett exempel som rör bristande resurser handlar om ekonomiska 

förutsättningar. De flesta undersköterskor uppfattar att landstinget 

och den egna avdelningen har en ansträngd ekonomi och att det kan 

inverka negativt, det vill säga hindra deras lärande. Men det finns 

även undersköterskor som inte nämner, eller märker av, att ekono-

min är ansträngd. Undersköterskor på Akuten anser att de har det 

väl förspänt och menar att förutsättningarna för att lära i arbetet är 

goda. En undersköterska på Akuten uppfattar att hon och hennes 

arbetskamrater har det bättre ställt än många andra. Följande citat 

visar det: 

/…/ Det hör man ju att på min arbetsplats är man väldigt långt fram att 

få tillfälle att få det här lärandet, att få vara med. /…/ alla internutbild-

ningar, fortbildning alltså som man har fått gå på. Jag känner mig 

styrkt. A-USK:1 

10.1.3 Icke-formella läraktiviteter 

På vårdenheterna hålls särskilda utbildningsdagar91. Dessa dagar 

vänder sig till all personal, vilket innebär att undersköterskor och 

sjuksköterskor, och ibland även läkare, deltar i ett och samma ut-

bildningstillfälle. Alla undersköterskor uppfattar att utbildnings-

dagarna kan skapa tillfällen för dem att lära i arbetet. Vidare berät-

tar flera undersköterskor om möten, genomgångar eller bearbet-

ningar av olika patientfall, vilket de sammantaget ser som goda 

tillfällen till att lära i arbetet. På Akuten och på Operation finns det 

personal som är utbildningsansvariga92. De undersköterskor som 

arbetar på de här två vårdenheterna uppfattar att denna 

arbetsfunktion kan underlätta deras lärande.  

Alla undersköterskor har egna ansvarsområden. Ett exempel på 

detta är att några undersköterskor på Operation, respektive en 

                                                 
91

 På en del enheter kallas de för ”studiedagar” eller ”strategidagar”.  
92

 På Akuten arbetar en sjuksköterska heltid med utbildningsfrågor för både 

sjuksköterskor och undersköterskor. På Operation arbetar två undersköterskor, 

cirka 40 procent av en heltid, med sådant som rör kompetensutveckling och 

fortbildning för den egna yrkesgruppen.  
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barnsköterska på Barn A, har ansvar för ny teknik och apparatur. 

Barnsköterskan berättar att hon har lärt sig att hantera apparaterna 

genom att själv studera manualer och provköra utrustningen. Vi-

dare anger några undersköterskor att de ansvarar för schemalägg-

ning. En barnsköterska på Barn B sammanställer schemat för den 

egna yrkesgruppen. Därtill har hon som uppdrag att ta fram sjuk-

sköterskornas schema. Barnsköterskan har arbetat med den här 

uppgiften i flera år och hon berättar att hon har ett ”särskilt tänk” 

kring processen. Hon använder inte något dataprogram utan arbetar 

systematiskt och väldigt enkelt med ”vitt papper, penna och sudd-

gummi”. Barnsköterskan beskriver arbetet med schemaläggningen 

på följande sätt: 

Ja, schemat har jag hela tiden /…/. för jag tycker att det är väldigt ro-

ligt och se möjligheterna alltså och göra detta. Det är inget bekymmer, 

det är en utmaning hela tiden. /…/ /B/B-BSK:4 

Ytterligare läraktiviteter som omnämns av barnsköterskor på Barn 

A respektive B är hospiteringar och studiebesök. Att studiebesök 

kan ses som ett lärtillfälle är även något som undersköterskor på 

Akuten lyfter fram.  

Barnsköterskor på Barn B berättar också om speglingar. Det är 

den nya vårdenhetschefen på Barn B som håller i, och har tagit ini-

tiativet till denna läraktivitet. Tillsammans ska barnsköterskor och 

sjuksköterskor få möjlighet att diskutera och ventilera aktuella pati-

entfall. En av barnsköterskorna säger: 

Men nu har också vår chef NN [chefens namn nämns] startat någon-

ting som hon kallar för speglingar. Och det försöker hon att ha på tis-

dagarna vid eftermiddagskaffet. Och då samlas vi i personalmatsalen 

och där kan vi också prata av oss så att säga, om olika saker. B/B-

BSK:5 

Vidare framkommer att flera undersköterskor på Akuten, Barn A 

och Operation har hållit utbildningspass för andra yrkeskategorier, 

vilket kan ses som positivt för lärandet. Det rör sig om utbildnings-

pass där undersköterskor har instruerat och förevisat något för 

andra, samtidigt som de har fått möjlighet att bli ännu bättre inom 

ett visst område, På Akuten har några undersköterskor svarat för 
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gipsverkstad, på Barn A och på Operation har undersköterskor haft 

apparatgenomgång respektive förevisat speciella instrument för 

blivande operationssjuksköterskor.  

10.1.4 Formella läraktiviteter 

Undersköterskorna kan även lära nytt och utvecklas i sitt arbete ge-

nom att ta del av olika aktiviteter som är förlagda utanför arbets-

platsen. Alla undersköterskor har en eller flera gånger, deltagit i 

externa kurser. Flera av dem nämner en allmän kurs som det aktu-

ella landstinget anordnat. Kursen handlade om undersköterskans 

kompetens och roll i sjukvården och de flesta har deltagit i denna 

kurs. En av undersköterskorna berättar: 

För flera år sen jag gick kursen ”Kompetensutbildning för underskö-

terskor” O/1-USK:5 

Samtliga undersköterskor har utöver den allmänna kursen även fått 

ta del av mer riktade ämneskurser. En undersköterska på Akuten 

talar om att hon har gått en kurs i intensivsjukvård. På motsvarande 

sätt beskriver barnsköterskor på Barn A att de har gått en barnskö-

terskeutbildning som ges i Göteborg. Detta är en kurs som alla 

barnsköterskor på Barn A erbjuds och som de också förväntas delta 

i. En barnsköterska berättar: 

I Göteborg anordnas en kurs för barnsköterskor som man får åka på 

och den har jag varit på. B/A-BSK:3 

En undersköterska på Akuten säger att hon och två kollegor har 

blivit erbjudna en extern kurs i gipsteknik. I ett första skede tackade 

de tre undersköterskorna nej till den föreslagna kursen. De uppfat-

tade att den var alldeles för omfattande och kostsam. Tillsammans 

med vårdenhetschefen kunde de senare finna ett alternativt upp-

lägg, som var bättre anpassat till den egna verksamheten. Nedan ett 

illustrativt citat:  

Kan vi få använda delar av de här pengarna att utveckla oss på vårt 

sätt för vår verksamhet? Vi såg inte att den utbildningen vi skulle få, 

skulle få avkastning på något sätt. Vi skulle inte kunna använda oss av 

det här. Vi var generösa så vi talade om för vårdenhetschefen att vi 
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skulle vilja göra så här. Vi skulle vilja träffa de här gipsteknikerna på 

ett annat plan, för de har andra utbildningar. A-USK:1 

Många undersköterskor påpekar att kursutbudet för deras yrkes-

grupp är begränsat och att kursernas innehåll inte alltid rör vårdens 

kärnverksamhet. En undersköterska på Operation menar att hon 

inte fått någon kompetensutveckling i form av kurser i den ”kli-

niska biten”. Däremot menar hon att hon har fått annan typ av 

kompetensutveckling i form av studiebesök och projektmedverkan 

i sådant som indirekt rör operationsverksamhet.  

Avslutningsvis berättar några barnsköterskor på Barn A re-

spektive B att de har deltagit i handledarutbildning anordnad av en 

gymnasieskola.  

10.1.5 Sociala aspekter 

Oavsett om undersköterskorna arbetar i team eller i par så uppfattar 

de att medarbetare och kollegor har stor betydelse för arbetsplats-

lärandet. Undersköterskor på Akuten, Barn A och Operation fram-

håller att de lär sig mycket genom att arbeta i team och nära läka-

ren. En undersköterska på Akuten säger att det är ”jättelärorikt att 

vara i samma rum som doktorn”. 

Vid parvård har sjuksköterskan huvudansvaret och hon/han kan 

erbjuda en undersköterska att utföra vissa speciella arbetsuppgifter. 

En barnsköterska på Barn A berättar att sjuksköterskorna ibland 

uppmuntrar och sporrar barnsköterskorna till att ta tillfället i akt 

och utföra lite svårare och utvecklande arbetsuppgifter. Detta visas 

i citatet nedan: 

Nej, men man får inte sätta dit en infart, nej. Och nästan alltid när vi 

sticker venöst så sätter vi en infart. Vi barnsköterskor gör det väldigt 

sällan [sticker venöst] egentligen. Men vi blir pushade lite att göra det 

när det är stora barn till exempel. [Pushade från vem?]
93

 Sjuksköters-

korna. Ja, de vet att vi tycker att det är roligt. När det väl blir ett ve-

nöst stick som man inte ska sätta PVK på, sätta någon infart, så frågar 

de: ”Ska inte du … [sticka patienten]? B/A-BSK:2 

                                                 
93 Intervjuarens fråga. 
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Men om sjuksköterskan inte tillåter, eller erbjuder undersköterskan 

att utföra den här typen av arbetsuppgifter uppstår en motsatt situ-

ation. Flera av undersköterskorna uppfattar då att deras lärande 

hindras eller försvåras. 

Vad gäller sjuksköterskans betydelse för undersköterskans 

möjligheter att lära i arbetet finns det en tydlig skillnad mellan 

Akuten och Operation. På Akuten uppfattar undersköterskorna att 

det är de ovana och oerfarna sjuksköterskorna som bjuder in dem 

till att ta mer ansvar och utföra lite mer avancerade arbetsuppgifter. 

Det gagnar deras lärande. Undersköterskorna på Akuten anser vi-

dare att de mer erfarna sjuksköterskorna kan försvåra deras lärande. 

Detta då de ”inte släpper till” eller bjuder in till samarbete och ge-

mensamt ansvarstagande. Nedan ett illustrativt citat från en under-

sköterska på Akuten:  

/…/ nästa gång är jag inte betrodd att göra något. Och det beror ju på 

vem man jobbar med. /…/ Jobbar jag med en van och driven sjukskö-

terska, då kanske inte jag kommer till, om du förstår vad jag menar? 

A-USK:3 

Undersköterskorna på Operation har en motsatt uppfattning. De an-

ser att det är de mer erfarna sjuksköterskorna som tillåter dem att 

utföra vissa arbetsuppgifter och därmed skapar tillfällen för dem att 

lära. Citatet nedan visar att en van narkossjuksköterska godkänner 

att en undersköterska sätter en nål: 

Det är så personbundet, vem man arbetar ihop med, hur mycket man 

får göra. Som undersköterska på Operation så sätter vi aldrig egentli-

gen nålar och så. Men om du jobbar med vissa narkos[sjuk]sköterskor, 

så får vi göra det, för den personen. Det är de gamla och vana narkos-

[sjuk]sköterskorna som låter oss göra det. Är man lite yngre och 

nyutexaminerad då släpper man inte till något sådant. Så, visst skulle 

man [vi undersköterskor] kunna göra mer, men ja, det är ju många 

[sjuksköterskor] som håller på sina arbetsuppgifter. O/1-USK:2 

Vidare beskrivs att en sjuksköterska kan lära av en undersköterska. 

Flera undersköterskor uppfattar nämligen att ovana och nyutexa-

minerade sjuksköterskor behöver deras stöd i arbetet.  

Även kollegorna inom den egna yrkesgruppen är viktiga för 

undersköterskornas lärande. Undersköterskorna på Operation be-
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rättar att de har lärt sig att utföra olika arbetsuppgifter genom att gå 

bredvid sina egna arbetskamrater. När nya arbetsmoment eller tek-

niker ska införas på deras arbetsplats sker det oftast genom att man 

lär av en mer erfaren kollega. Det nya arbetssättet ”dubbelkompe-

tens”, där en undersköterska ska vara kapabel att serva såväl nar-

kos- som operationssidan, infördes exempelvis med hjälp av denna 

princip. Principen att lära av en arbetskamrat gäller inte bara när 

nya arbetssätt introduceras i vården, utan även vid inskolning av 

nya medarbetare. Undersköterskor på Operation berättar att de 

själva har blivit inskolade i arbetet med hjälp av denna metod. En 

undersköterska på Operation menar att ”man måste gå bredvid” för 

att lära sig arbetet och berättar att det tar ”nästan ett år innan man är 

inne i arbetet”. 

Förutom att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har be-

tydelse för undersköterskornas lärande berättar undersköterskorna 

på Akuten att de även kan lära av kuratorn. De beskriver att de via 

kuratorn har lärt sig lite grundläggande kunskaper gällande anhö-

rigstöd, exempelvis nämns regeln ”Tre H – Håll i, Håll om och Håll 

tyst”. En undersköterska menar att ibland ska man ”bara vara” till-

sammans med den anhöriga. Det är inte alltid som den anhöriga or-

kar, eller vill prata. Undersköterskan berättar vidare att det är vik-

tigt att försöka bemöta den anhöriga på ett sätt som känns bra för 

den personen. Hon säger:  

Jag stannar till när jag kommer in [i anhörigrummet] och säger: Hej, 

jag heter NN [namnet på undersköterskan]. Så kan jag nästan med-

detsamma känna om jag ska sätta mig i fåtöljen eller om jag ska sätta 

mig i soffan bredvid den anhöriga. A-USK:1 

Undersköterskorna berättar vidare att anhörigstöd inte ingick i de-

ras grundutbildning. Den kompetens som de idag har i detta ämne 

har de således erhållit via kuratorns utbildningspass, men också via 

egen erfarenhet. 

På Akuten respektive på Operation är det tydligt att underskö-

terskorna anser att medarbetare är olika, och att olika personer ar-

betar olika bra ihop. Deras arbetsförhållanden beskrivs som per-

sonberoende. En undersköterska på Akuten uppfattar att utfallet av 

hennes arbete – vad hon får göra, respektive vad hon inte får göra – 



Kapitel 10 – Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära i arbetet 

 

 

 

 

- 151 - 

till stor del styrs av den enskilda sjuksköterskan som hon arbetar i 

par med. Hon upplever det på följande sätt: 

Det är mycket personligt /…/ hur man blir bemött av arbetskamrater 

och hur mycket jag får ta ansvar för. A-USK:3 

En annan undersköterska på Akuten har en liknande uppfattning 

och kallar sig för ”kameleont”. Hon berättar att hon hela tiden 

måste vara ombytlig och anpassningsbar beroende på hur sjukskö-

terskan agerar. Undersköterskan berättar: 

/…/ och gör samma saker hela tiden och får inte utveckla mig något, 

eller vara med i spelet, utan jag ska hålla mig där och vara där. Då är 

det inte så roligt. Men då formar jag mig efter det också och får hitta 

något i det. A-USK:1 

I en liknande arbetssituation beskriver ännu en undersköterska på 

Akuten sin roll som ”skådespelare”. Hon menar att hon är flexibel 

och ändrar sig efter vad situationen tillåter eller kräver. Hon kan 

anta och spela olika typer av roller. Arbetssituationen och möjlig-

heterna till att lära uppfattas således som väldigt personberoende. 

En undersköterska säger avslutningsvis: 

/…/ det ändrar sig hela tiden hur man ska vara. A-USK:2 

Utöver att sociala aspekter såsom medarbetare och kollegor lyfts 

fram som betydelsefullt för arbetsplatslärandet uppfattar barn-

sköterskor på Barn A, respektive Barn B att kulturen på deras 

arbetsplatser är inbjudande. De berättar att de oftast deltar i ronden 

och att de känner sig delaktiga på arbetsplatsen, mycket tack vare 

att läkarna inkluderar dem i vårdarbetet. En barnsköterska på Barn 

B säger följande: 

En av våra doktorer uppskattar barnsköterskorna väldigt /…/. Det är 

inte så att han [på ronden] bara tittar på syster [sjuksköterskan], utan 

han vet vad barnsköterskorna går för. B/B-BSK:4 

På snarlikt sätt beskriver en barnsköterska på Barn A att det på av-

delningen funnits en tradition, inte minst bland läkarna, att se 

barnsköterskan som en tillgång i vårdarbete. Hon säger: 
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När jag kom hit så var ju doktor NN [läkarens namn nämns] här då. 

Han var ju vår överläkare. Han var väldigt så: ”Att prata med en 

barnsköterska, hon kan allt!”. Det var liksom så han presenterade oss 

för nya doktorer som kom hit. Riktigt så gör de kanske inte idag. B/A-

BSK:2 

10.1.6 Individuella faktorer 

Undersköterskorna uppfattar att deras lärande kan kopplas samman 

med den egna personen. De anser att en person som är nyfiken och 

har en egen vilja har stora möjligheter att lära nytt i arbetet. En 

barnsköterska på Barn A menar att ”det beror på hur hon själv är 

som person”. Hon ser sig själv som kunnig och hon vill gärna ”ta 

för sig” och visa vad hon kan. Barnsköterskan säger: 

Jag tror att jag är nog rätt kunnig för att vara [barnsköterska], men det 

är nog för att jag vill vara kunnig. Jag är nog mera engagerad och gör 

nog mer än andra i min yrkeskategori. Men det är nog för att jag vill. 

/…/ Man får vara lite mera framåt. B/A-BSK:3 

Barnsköterskan i citatet ovan är relativt ”ung” (cirka 30 år). Hon 

beskriver sig som engagerad, vilket även en av undersköterskorna 

på Akuten gör. Undersköterskan på Akuten är dock 30 år äldre men 

hon uppfattar inte att hennes ålder hindrar henne från att lära nytt, 

tvärtom. Undersköterskan berättar ingående hur hon och hennes två 

närmsta kollegor, som är jämngamla med henne, blivit erbjudna att 

delta i en speciell utbildning i gipsteknik (se även under rubrik 

10.1.4). De ”nappade” på erbjudandet, eftersom de kände sig in-

tresserade av ämnet. Men också därför att deras familjesituation var 

sådan att de, även utanför ordinarie arbetstid, skulle kunna satsa på 

sig själva och sin egen utveckling. Undersköterskan berättar: 

Vi har faktiskt fått ett fint erbjudande. Det ska du veta. Vi är en 

[undersköterska] som är 60 och två [undersköterskor] som är 58. Vi är 

tre undersköterskor med mycket erfarenhet, /…/ Vi har utflugna barn, 

vi rår oss själv, så vi kan lite mer styra. A-USK:1 

Barnsköterskan på Barn A och undersköterskan på Akuten har 

olika ålder, men de har liknande personliga egenskaper. De är mo-

tiverade och intresserade av att lära nytt. Även en barnsköterska på 
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Barn B menar att det är viktigt att vara intresserad. Hon säger att 

den som vill utvecklas i arbetet måste vara nyfiken, frågvis och inte 

vara rädd för att göra fel. Hon fortsätter sin berättelse följande vis:  

Det är väl om man vill själv tror jag. /…/ Men att man själv liksom 

måste vara drivande för att lära sig nya saker och för att hänga med i 

arbetet. B/B-BSK:5 

Det är tydligt att intresse och engagemang har betydelse för arbets-

platslärandet. Flera undersköterskor menar att det är upp till dem 

själva att haka på de tillfällen till lärande som finns i vardagen. En 

undersköterska på Akuten säger: 

Alltså jag får ju möjlighet varje dag att lära mig något mer om någon-

ting som jag tycker är intressant. Eller liksom, om jag bara vill själv, 

så har jag den möjligheten. A-USK:4 

I linje med detta ligger att brist på intresse kan sätta gränser för lä-

randet på arbetsplatsen. En barnsköterska på Barn A, och en av un-

dersköterskorna på Operation, berättar att de har en del kollegor 

som är ganska ointresserade av frågor som rör lärande. En under-

sköterska på Operation menar att det finns en del undersköterskor 

som anser att de inte ska engagera sig i andra aktiviteter, än sådana 

som är rena arbetsuppgifter. Hon berättar att dessa kollegor säger 

att de är på arbetet för att ”vårda patienterna”, inte för att delta i 

läraktiviteter.  

Utöver bristande intresse så kan även den egna kraften försvåra 

och hindra lärandet på arbetsplatsen. En undersköterska på Akuten 

tycker att arbetet är så ansträngande att hon inte riktigt orkar eller 

har energi till att engagera sig i lär- och utvecklingsfrågor. Några 

av undersköterskorna (på Akuten och på Barn A) har familj med 

relativt små barn, vilket ibland lett till att de inte har kunnat enga-

gera sig i vissa läraktiviteter (kurser) som arbetsgivaren har erbjudit 

dem.  
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10.2 Vårdenhetschefers uppfattningar om 

lärande i arbetet 

I det följande redogörs för vad vårdenhetscheferna har för uppfatt-

ningar om vad som möjliggör respektive hindrar undersköterskors 

lärande i arbetet. Redovisningen görs utifrån samma kategorier som 

använts ovan när undersköterskornas uppfattningar redovisats. I de 

följande har dock vissa av dessa kategorier slagits samman till en. 

10.2.1 Arbete och organisering 

Det är inte någon vårdenhetschef som explicit sätter arbetets ka-

raktär i relation till undersköterskornas möjligheter till lärande i ar-

betet. Däremot lyfter flera av dem fram olika förändringar i arbetets 

organisering som de anser har betydelse för lärandet. Vårdenhets-

chefen på Barn B menar att den nya koordinatorsfunktionen kan 

möjliggöra för barnsköterskor att lära nytt i arbetet. Motsvarande 

koordinatorsfunktionen ska införas på Barn A, men där anser 

vårdenhetschefen att det administrativa koordinatorsarbetet inte 

gagnar barnsköterskors utveckling. Enligt henne ska barnsköters-

kor, likaväl som sjuksköterskor, arbeta och utvecklas inom områ-

den som rör barnsjukvård. Vårdenhetschefen på Barn A säger be-

stämt: 

Jag tycker det är helt galet [att sjukvårdsutbildad personal fungerar 

som koordinatorer]. Jag tycker att det ska vara en vårdadministratör 

som håller på med sådana arbetsuppgifter. Ja, jag har inte råd och ta 

vårdpersonal till sådana uppgifter. Det vill jag inte. /…/ Det är galet 

som det är [på vissa avdelningar], att en barnsköterska sitter och sva-

rar i telefonen. B/A-VEC 

Vårdenhetschefen på Barn B berättar om ytterligare en förändring i 

arbetets organisering som hon uppfattar har skapat möjligheter för 

barnsköterskorna att lära i arbetet. Hon berättar om en särskild 

undersökning kallad ”Crista” (benmärgsprovtagning). Idag är det 
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två barnsköterskor94, istället för en sjuksköterska, som förbereder 

och assisterar vid denna undersökning.  

Vårdenhetscheferna på Operation uppfattar att arbetssättet 

dubbelkompetens kan gynna undersköterskornas lärande i arbetet. 

En av cheferna berättar dock att det var en del ”gråt och 

tandagnisslan” när det nya arbetssättet skulle anammas, men hon 

tror att de flesta undersköterskor numera tycker att ”det är roligt att 

kunna den andra sidan med”. En av vårdenhetscheferna på 

Operation berättar också att det har skett en centralisering av 

operationstyper. På enheten utförs idag endast stora och avancerade 

operationer. I dessa operationer kan inte undersköterskor instru-

mentera på samma sätt som de kan göra vid småoperationer. Denna 

organisationsförändring har lett till en begränsning av under-

sköterskornas arbetsuppgifter.  

Några av vårdenhetscheferna funderar över hur de själva agerar 

i ledarrollen och hur det inverkar på arbetsplatslärandet. Vården-

hetschefen på Barn B berättar att hon har försökt visa engagemang 

och aktivt uppmuntrat medarbetare som velat pröva nya uppgifter. 

Som exempel ges arbetsfördelningen vid den nyss nämnda Crista-

undersökningen. Chefen tycker att hon själv har ”hejat på” och 

uppmuntrat barnsköterskorna. Nedan ett kort illustrativt citat: 

”Vad kul, fortsätt så!”. Så då uppmuntrar jag det, /…/. B/B-VEC  

Vårdenhetschefen på Barn A och en chef på Operation berättar att 

de regelbundet håller utvecklingssamtal med medarbetarna. De an-

ser att det är ett tillfälle då undersköterskan får möjlighet att fun-

dera på sin egen utveckling i arbetet. På Operation ska personalen 

förbereda detta samtal genom att skatta sin egen kompetens i en 

speciell befattningsutvecklingsmodell.  

Vårdenhetscheferna uppfattar att det i deras respektive verk-

samheter är brist på resurser. Det rör sig om brist på pengar, ont om 

tid, hög arbetsbelastning och snäv bemanning. De anger att allt 

detta kan hindra undersköterskornas lärande. Vårdenhetschefen på 

                                                 
94 Det är inte samma barnsköterskor som arbetar med Crista och som delar på 

rollen som koordinator. 
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Akuten menar dock att det alltid är ”brist på tid och pengar”. Hon 

kallar dessa två faktorer för ”konstanter” och anser att det inte går 

att förändra dem i särskilt stor utsträckning. Istället försöker hon 

”leva med dem” och utifrån de givna förutsättningarna, skapa till-

fällen till lärande. En av vårdenhetscheferna på Operation berättar 

att det i budgeten avsätts vissa medel till utbildning av personalen. 

Enligt henne brukar sjuksköterskor ha en större pengapott än 

undersköterskor. Men under de senaste åren har det avsatts förhål-

landevis lite pengar till kurser, både för undersköterskor och för 

sjuksköterskor. Följande citat illustrerar detta: 

/…/ det en procentuell del i budgeten, en personalbudget. Att det är 

sådant som vi får ifrån vår ekonom hur mycket vi ska lägga per år och 

det kan vara lite olika hur pass bra vi går. Hur mycket underskott vi 

har och hur landstingsbudgeten är. Nu är det ju väldigt dåligt och då 

kan de gärna få dra ner på det. Men annars så lägger vi en budget och 

vi lägger inte lika mycket budget för undersköterskorna som vi gör för 

specialist[sjuk]sköterskorna. Och likadant att doktorerna har en större 

utbildningsbudget än vad sjuksköterskorna har. O/1-VEC 

I fråga om resurser säger en av vårdenhetscheferna på Operation att 

”om det fanns tid” så skulle det vara möjligt för dem att låta under-

sköterskor ta över vissa specifika arbetsuppgifter. Även vården-

hetschefen på Barn B uppfattar att det är svårt att få tiden att räcka 

till. Hon menar att bristen på tid kan vara en orsak till att barnskö-

terskorna inte alltid sluter upp vid interna föreläsningar. 

10.2.2 Icke-formella läraktiviteter 

När det gäller särskilda läraktiviteter på arbetsplatsen anser alla 

vårdenhetschefer att de utbildningsdagar som anordnas vid respek-

tive enhet skapar möjligheter för undersköterskorna att lära i arbe-

tet. Vid två vårdenheter finns det personal som är utbildningsansva-

riga. På Operation är det två undersköterskor och två sjuksköters-

kor som arbetar med utbildningsfrågor. De arbetar bland annat med 

programmet för den årliga utbildningsdagen. Men de har också som 

uppgift att bereda och föreslå vem, eller vilka som ska få delta i 

kurser och utbildningar. På Akuten finns det en sjuksköterska som 

är utbildningsansvarig för båda yrkesgrupperna. När vårdenhets-
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chefen på Akuten tillfrågas om det borde vara en undersköterska 

som arbetar med utbildning för den egna yrkesgruppen svarar hon 

följande: 

/…/ det går mycket hand i hand, så vi ser inte att vi skulle behöva ha 

någon undersköterska utan hon [utbildningssjuksköterskan] sköter 

undersköterskornas [utbildnings-]del också där. A-VEC 

Vårdenhetscheferna uppfattar att undersköterskornas olika ansvars-

områden eller särskilda funktioner, kan skapa tillfällen för dem att 

lära i arbetet. Ett exempel belysande exempel ges av vårdenhets-

chefen på Barn A som berättar att en barnsköterska hade särskilt 

ansvar för datajournalsystemet Cosmic då det infördes på deras av-

delning. På liknande sätt beskriver en av vårdenhetscheferna på 

Operation att när kliniken byggdes om utsågs en undersköterska, 

och inte som brukligt en sjuksköterska, till att sköta upphandlingen 

av nya operationsbord och operationslampor.  

Vidare berättar vårdenhetschefen på Barn A och en vårdenhets-

chef på Operation, att när personalen ska hantera medicinskteknisk 

apparatur och när de ska uppdatera sina apparatkörkort kan detta 

ses som tillfällen att lära i det dagliga arbetet. Slutligen berättar 

också några vårdenhetschefer att undersköterskorna ibland fungerar 

som handledare för gymnasieelever, vilket de anser kan gynna 

undersköterskornas eget lärande. Chefen på Barn A säger: 

Handledning av studenter eller gymnasister förekommer ju. Både 

[sjuk]sköterskor och barnsköterskor då som har kontakten med dem 

[studenter och gymnasister] och har utbildningstillfällen för dem och 

så. B/A-VEC 

10.2.3 Formella läraktiviteter 

Flera vårdenhetschefer berättar, i likhet med de intervjuade under-

sköterskorna, om en allmän undersköterskekurs. Det var det egna 

landstinget som anordnade kursen. Kursen ges inte längre, men 

cheferna uppfattar att det var en bra kurs som undersköterskorna 

uppskattade. Utöver detta beskriver vårdenhetscheferna mer speci-

fika ämneskurser. Vårdenhetschefen på Barn A berättar att det 
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finns en barnsköterskeutbildning i Göteborg som hon vill att alla 

barnsköterskor ska genomgå. Vårdenhetschefen på Akuten säger att 

alla medarbetare ska gå en särskild kurs i traumahantering95. Kur-

sen vänder sig i första hand till sjuksköterskor, men även under-

sköterskor kan få möjlighet att delta. Vad gäller kursverksamhet för 

undersköterskor på Operation anger vårdenhetscheferna att de har 

möjlighet att delta i kurser som bland annat rör hygien, arbetsmiljö 

och brandsäkerhet. De menar att det även finns kurser för 

undersköterskor som rör ämnesområdena operation och narkos.  

Samtliga vårdenhetschefer anger dock att kursutbudet för 

yrkesgruppen är begränsat. Men vårdenhetschefen på Akuten be-

rättar att undersköterskor ibland kan få ta del av utbildningar som 

vänder sig till sjuksköterskor. Det gäller inte endast för underskö-

terskor på Akuten, utan också för barnsköterskor på Barn A och B. 

När undersköterskorna deltar i sjuksköterskekurserna får de endast 

lyssna och iaktta, och därför erhåller de inte något kursbevis efter 

avslutad kurs. Nedan ett illustrativt citat: 

Sedan har vi andra utbildningar på gång men vissa får de [barnskö-

terskorna] bara vara med som åhörare. Man får liksom inget certifikat 

eller så. Sådana här akututbildningar då. B/A-VEC 

Alla vårdenhetschefer anger att det är fritt för undersköterskor att 

ansöka om att få delta i kurs eller utbildning. Vårdenhetschefen på 

Akuten säger: 

Om någon undersköterska ser någon utbildning som hon skulle vilja 

gå, så får de ju prata med oss och se om det är någonting då. A-VEC 

Det är alltså möjligt att ansöka om deltagande i utbildning och kur-

ser, men vårdenhetschefen på Barn B uppfattar att barnsköters-

korna inte är särskilt intresserade av externa kurser. Vidare anser 

både vårdenhetschefen på Barn A respektive B att det är svårare för 

barnsköterskor, än för sjuksköterskor att avancera och byta arbete. 

Enligt dessa chefer kan det vara en anledning till att det inte finns 

lika mycket kurser eller fortbildningar för barnsköterskor, som det 

finns för sjuksköterskor.  

                                                 
95

 ”Trauma Nurse Core Course” 
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Andra aktiviteter utanför arbetsplatsen som kan möjliggöra 

undersköterskornas lärande är hospitering. När det gäller hospite-

ring menar vårdenhetscheferna på Akuten och på Barn A att det 

finns goda möjligheter för sjukvårdspersonalen att besöka och följa 

det praktiska arbetet på en annan arbetsplats. Vårdenhetschefen på 

Barn A nämner även ett nytt utbildningscentrum som finns på 

sjukhuset. Sjukvårdspersonal agerar i olika simulerade vårdscena-

rios och får på så sätt både teoretiska och praktiska kunskaper. 

10.2.4 Sociala aspekter respektive individuella faktorer 

Vårdenhetscheferna anser att medarbetarna i allmänhet hjälper och 

stöttar varandra i vardagsarbetet. På Akuten och på Barn A menar 

vårdenhetscheferna att undersköterskorna med sin långa arbetslivs-

erfarenhet har mycket att bidra med när det kommer nya och ovana 

sjuksköterskor. Det är inte någon vårdenhetschef som uppfattar att 

övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen hindrar undersköterskornas 

lärande i arbetet.  

Samtliga vårdenhetschefer uppfattar att individuella faktorer 

såsom eget intresse, engagemang och ålder kan underlätta, men 

även hindra undersköterskorna från att lära i arbetet. Cheferna upp-

fattar att undersköterskor i allmänhet är intresserade och vill lära 

nytt, även om det finns undantag. Exempelvis uppfattar vården-

hetscheferna på Barn A respektive B att äldre barnsköterskor har ett 

ganska svalt intresse av att lära nytt. Men även yngre barnsköters-

kor, och de som är nya på sin tjänst, kan enligt vårdenhetschefen på 

Barn A vara ganska ointresserade av att delta i olika typer av lärak-

tiviteter, exempelvis kurser. Hon säger att för dessa personer 

”räcker det med vården”. 

Att vara intresserad och vilja utvecklas är något som en av 

vårdenhetscheferna på Operation har som grundläggande krav. Hon 

vill att alla medarbetare, oavsett om det rör sig om undersköterskor 

eller sjuksköterskor, ska ta eget ansvar och egna initiativ. Hon me-

nar att medarbetarna själva ska driva frågor och arbeta för utveckl-

ing av såväl verksamheten som den egna individen. Nedanstående 

citat illustrerar detta: 
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Egentligen all personal, oavsett om det är undersköterskor eller sjuk-

sköterskor, /…/ det ska komma från dem själva, vad de vill förändra 

och utveckla. /…/ man har ett eget ansvar. /…/ Jag [som underskö-

terska eller sjuksköterska] har ett eget ansvar att känna mig uppdate-

rad på, till exempel den här typen av ingrepp eller den här placeringen 

nere på Ögon. O/1-VEC 

I fråga om medarbetares intresse av att lära nytt ger vårdenhetsche-

fen på Barn B ett belysande exempel. Hon berättar att när den nya 

koordinatorsrollen skulle tillsättas var det tre barnsköterskor som 

visade särskilt intresse och ansökte om att få inneha den tjänsten. 

De tre barnsköterskorna tillsattes och delar nu på denna tjänst. 

Överlag uppfattar dock vårdenhetschefen på Barn B att intresset för 

att lära nytt är ganska litet. Det är enligt henne högst ovanligt att 

barnsköterskor lämnar in någon ansökan om att delta i kurs eller 

annan utbildning. Vårdenhetschefen på Barn B anser att det inte 

bara finns ett ointresse av att delta i kurser, utan anser att det finns 

ett allmänt ointresse för läraktiviteter på arbetsplatsen. 

10.3 Sammanfattande kommentar 

Undersköterskor som arbetar med vård i akuta eller traumatiska 

situationer uppfattar det som intressant samtidigt som de också sä-

ger att det skapar goda tillfällen för dem att lära i arbetet. Därtill 

påpekar de som arbetar på öppna mottagningar (Akuten och Barn 

A) att deras arbete är väldigt varierat och att det också gagnar deras 

lärande. Samtliga undersköterskor anser att verksamheten på den 

egna vårdenheten är unik. De ser sina arbetsuppgifter som är 

kopplade till enhetens kärna som speciella. Det tycks som att det är 

just dessa kärnuppgifter som skapar de allra bästa möjligheterna till 

att lära i arbetet. Men även andra arbetsuppgifter, det vill säga mer 

allmänna undersköterskeuppgifter som service- och omkringupp-

gift, kan erbjuda tillfällen till lärande. Ingen av vårdenhetscheferna 

reflekterar direkt över vårdarbetets karaktär i förhållande till under-

sköterskornas möjligheter att lära i arbetet. 

Alla undersköterskor diskuterar förekomsten av delegeringar i 

relation till deras lär- och utvecklingsmöjligheter. När uppgifter 

delegeras från sjuksköterska till undersköterska uppfattas att möj-
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ligheterna att lära i arbetet är goda. Vidare menar både underskö-

terskor och vårdenhetschefer att nya arbetssätt kan främja, men 

även hindra lärande. Barnsköterskor på Barn B anser i likhet med 

deras vårdenhetschef att den nya koordinatorsfunktionen är en för-

ändring som gett dem möjligheter att lära nytt. Denna uppfattning 

delas inte av vårdenhetschefen på Barn A som menar att det admi-

nistrativa arbetet, som ingår i koordinatorsrollen inte gagnar, utan 

snarare hindrar, barnsköterskors utveckling. 

Sådant som vårdenhetscheferna uppfattar kan möjliggöra för 

undersköterskor att lära i arbete är Cristaundersökning (Barn B) 

och dubbelkompetens (Operation). I fråga om dubbelkompetens 

menar ett par undersköterskor på Operation att invanda arbetssätt 

och rutiner har gjort det svårt för dem att lära sig de dubbla kom-

mandon som ingår i dubbelkompetens. Vidare uppfattar underskö-

terskor på Operation, och till viss del även deras chefer att en 

strukturförändring i det aktuella landstinget (övergång till centrali-

sering och stordrift) har lett till att deras möjligheter till lärande och 

utveckling i operationsarbete har försämrats. 

Ledarskapets betydelse för lärandet på arbetsplatsen lyfts upp 

av både undersköterskor och vårdenhetschefer, exempelvis om-

nämns att utvecklingssamtal är tillfällen där man kan diskutera 

frågor som rör medarbetarens lärande och utveckling. Vidare lyfter 

såväl undersköterskor som vårdenhetschefer fram att det finns 

begränsat med resurser. Brist på pengar och tid kan hindra 

undersköterskors lärande och utveckling. Vårdenhetschefen på 

Akuten poängterar dock att det är viktigt att försöka ”göra det bästa 

av situationen” och utifrån de förutsättningar man har skapa 

tillfällen till lärande i arbetet.  

I fråga om icke-formella läraktiviteter uppfattar alla underskö-

terskor och vårdenhetschefer att utbildningsdagar kan skapa till-

fällen till lärande. På vissa enheter förekommer utbildningsansva-

riga personer, vilket både undersköterskor och chefer uppfattar kan 

främja lärandet på arbetsplatsen. Vidare ska sägas att alla under- 

sköterskor har ett eget ansvarsområde (exempelvis IT-frågor, 

upphandling och gipsteknik) vilket är något som undersköterskor 

och chefer uppfattar som positivt för lärandet. Det framkommer 



Kapitel 10 – Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära i arbetet 

 

 

 

 

- 162 - 

också att hospitering kan möjliggöra undersköterskors lärande. 

Handledning av gymnasister är ytterligare en läraktivitet som lyfts 

fram av både undersköterskor och chefer.  

Utöver dessa likheter mellan yrkesgrupperna pekar underskö-

terskorna på att möten, föreläsningar etcetera kan ge tillfällen för 

dem att utvecklas i arbetet. Andra lärtillfällen som endast nämns av 

undersköterskor är speglingar som förekommer på Barn B samt de 

utbildningspass som en del av dem hållit för andra yrkeskategorier. 

Vidare är det endast en vårdenhetschef som uppfattar att ett utbild-

ningscentrum kan vara en resurs som främjar arbetsplatslärandet.  

När det gäller formella läraktiviteter har alla undersköterskor 

deltagit i externa kurser. Undersköterskor och chefer ser positivt på 

kurserna, även om flera av dem också framhåller att kursutbudet är 

begränsat. Undersköterskor på Operation, påpekar att kursernas in-

nehåll inte alltid rör vårdens kärnverksamhet. De menar att detta 

kan försvåra deras utveckling i arbetet. På Akuten och Barn A 

nämner vårdenhetscheferna ämnesspecifika utbildningar (trauma 

respektive barnsjukvård) som de vill att undersköterskorna ska 

delta i. På Operation lyfter vårdenhetscheferna fram kurser för un-

dersköterskor som bland annat rör hygien och brandsäkerhet. Det 

framkommer att undersköterskorna är fria att söka kurser, men che-

ferna uppfattar att intresset inte är så stort. Ännu en läraktivitet som 

lyfts fram av undersköterskor är handledarutbildning.  

Vidare anser undersköterskor och vårdenhetschefer att medar-

betare och kollegor betyder mycket för arbetsplatslärandet. I stort 

sett alla undersköterskor uppfattar att de kan bidra när nyanställda 

ska lära sig arbetet, vilket även vårdenhetscheferna på Akuten och 

på Barn A instämmer i. Arbete i team, där de får arbeta nära läka-

ren, eller att arbeta i par med en sjuksköterska som är tillåtande 

uppfattas av undersköterskor på Akuten, Barn A och Operation 

som särskilt utvecklande. Vårdenhetschef och barnsköterskor på 

Barn A samt barnsköterskor på Barn B uppfattar att kulturen på de-

ras respektive arbetsplatser är sådan att ”de bjuds in” i arbetet. De 

deltar ofta i ronden96, vilket de uppfattar som lärorikt.  

                                                 
96

 Deltagande i rond kan även kopplas samman med arbetets organisering. 
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Undersköterskor på Akuten respektive Operation delar uppfatt-

ningen om att medarbetare är olika och att olika personer arbetar 

olika bra ihop. Det här leder till att arbetssituationen uppfattas som 

personberoende. Undersköterskorna på Akuten uppfattar att de 

äldre och mer erfarna sjuksköterskorna hindrar deras lärande på 

grund av att de ”inte släpper till”. Medan undersköterskorna på 

Operation har en motsatt uppfattning. De menar att det är de mer 

erfarna sjuksköterskorna som tillåter dem att utföra vissa arbets-

uppgifter och därmed skapar tillfällen för dem att lära. Denna upp-

fattning, om att undersköterskors möjligheter att lära och utvecklas 

i arbetet till viss del styrs av sjuksköterskor, framkommer inte i 

intervjuerna med vårdenhetscheferna. 

Flertalet undersköterskor uppfattar att deras möjligheter att lära 

i arbetet ”beror på hur de själva är som personer”. De anser att 

intresse och den egna inställningen till lärande är viktigt. I sam-

manhanget lyfter undersköterskorna också fram den privata famil-

jesituationen. Vårdenhetscheferna uppfattar att undersköterskor 

överlag är intresserade och vill utvecklas, även om det finns un-

dantag. Exempelvis sägs att både yngre och äldre barnsköterskor 

kan vara ganska ointresserade av att delta i olika typer av lärakti-

viteter, vilket visar att de, framför undersköterskorna själva, relate-

rar arbetsplatslärande till ålder. 
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Tabell 10.1 Tabell som summerar undersköterskors och vårdenhetschefers uppfattningar 
gällande möjligheter och hinder för undersköterskor att lära i sjukvårds-
arbetet 

 

Arbetsplatslärande 
 

 Undersköterskor Vårdenhetschefer 

 Möjliggör Hindrar Möjliggör Hindrar 

Arbete Traumatiska inslag 

Variation 

Vissa serviceuppgifter 

 

Brist på variation 

  

Organisering Koordinatorsfunktion 

 

 
 

Teamarbete 

Parvård 

 

Delegeringar 

Deltagande i rond 

 

Aktivt ledarskap 
Utvecklingssamtal 

 

 

 

Förmåner 

Centralisering till 

stordrift 

 
 

 

Parvård 

 

 

 

 

 
 

 

Hög arbetsbelastning 

Ekonomi 

Koordinatorsfunktion 

Dubbelkompetens 

Cristaundersökning 
 

 

 

 

 

 

 

Aktivt ledarskap 
Utvecklingssamtal 

 

 

Ekonomi 

Tid 

Centralisering till 

stordrift 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hög arbetsbelastning 

Ekonomi 

Icke-
formella 
läraktiviteter 

Utbildningsdagar 

Utbildningsansvarig 

 

Ansvarsområden 

 

Handledning av 

gymnasister 

 
Hjälpa nyanställda 

(SSK) 

 

Ansvar för 

utbildningspass/ 

förevisningar 

Speglingar 

Hospitering 

 Utbildningsdagar 

Utbildningsansvarig 

 

Ansvarsområden 

 

Handledning av 

gymnasister 

 
 

Apparatkörkort 

 

 

 

 

 

Hospitering 

 

Formella  
läraktiviteter 

Kurser (beroende på 

ämne) 
Handledarutbildning 

 

 

Begränsat kursutbud  

 
 

Utbildningscentrum 

Begränsat kursutbud 

Sociala 
aspekter 

Medarbetare, kollegor 

Läkare 

Sjuksköterska 

Kultur 

 

 

Sjuksköterska 

Medarbetare, kollegor 

 

 

Individuella  
faktorer 

Motivation 

Intresse 

 

Privat situation/familj 

 

 

 

Privat situation/familj 

 

Intresse 

Ålder 

 

Ointresse 

Ålder 



Kapitel 10 – Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära i arbetet 

 

 

 

 

- 165 - 

 

Några kommentarer kan göras rörande tabell 10.1 (ovan). Till att 

börja med är det viktigt att poängtera att tabellen summerar de 

uppfattningar som undersköterskor respektive vårdenhetschefer har 

uttalat i fråga om vad som möjliggör respektive hindrar underskö-

terskors lärande i arbetet. I tabellen finns det luckor, exempelvis 

finns det inga hinder angivna i relation till ”Icke-formella 

läraktiviteter”. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att det inte 

finns några hinder, utan endast att undersköterskorna respektive 

vårdenhetscheferna inte lyfter fram något sådant i intervjuerna.  

Ännu en kommentar som kan göras är att det är fler möj-

liggörande än hindrande faktorer. Som påpekats ovan är det endast 

de uppfattningar som intervjupersonerna explicit har uttalat som är 

listade i tabellen. Det är således tänkbart att flera hindrade faktorer 

skulle kunna anges, om vissa motsatta förhållanden tydligt uttalats. 

Exempelvis anges att delegeringar kan möjliggöra lärande. Å andra 

sidan är det då rimligt att anta att avsaknad av, eller få delegeringar 

kan hindra eller begränsa lärandet. Denna typ av motsatt förhål-

lande är inte markerat i tabellen, då det inte uttryckligen har uttalats 

av undersköterskorna eller vårdenhetscheferna. 

Om man jämför undersköterskornas uppfattningar med vård-

enhetschefernas dito framkommer att vårdenhetschefernas uppfatt-

ningar inte är lika omfattande. Exempelvis är det ingen av vård-

enhetscheferna som uppfattar att själva arbetet kan ha betydelse för 

möjligheterna att lära. En orsak till detta kan vara att vårdenhets-

cheferna inte har den direkta erfarenheten av undersköterskearbete. 

Men även att intervjuerna med vårdenhetscheferna inte närmare 

behandlade frågor om vad i arbetet som är intressant, ointressant 

samt svårt. Därmed var det kanske svårare för vårdenhetscheferna, 

än för undersköterskorna, att relatera arbetets karaktär till villkoren 

för lärande. 

I fråga om sociala aspekter kan sägas att vårdenhetscheferna 

endast pekar ut att medarbetare hjälper och stöttar varandra. Medan 

undersköterskorna själva poängterar att andra medarbetare kan 

underlätta, men även hindra dem att lära och utvecklas i arbetet.  
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11 Diskussion 

I det här avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat i relation 

till teori och tidigare forskning. Vidare presenteras studiens slutsat-

ser, förslag till fortsatt forskning ges och avslutningsvis diskuteras 

studiens praktiska implikationer.  

11.1 Undersköterskors arbete  

Det är inte några specifika arbetsuppgifter (förutom nålstick) som 

undersköterskorna pekar ut som särskilt intressanta. De anger sna-

rare karaktäristiska drag för hur arbetet i sin helhet ska vara för att 

de ska uppfatta det som intressant. De menar att arbetsuppgifterna 

är, eller blir, intressanta om arbetssituationen är varierad och om de 

kan uppleva var arbetet börjar och slutar. Dessa karaktäristika – 

variation och helhet – är också mycket väsentliga för att skapa till-

fällen till lärande och utveckling i arbetet (Ellström, 2001; Hack-

man & Oldham, 1980; Skule, 2004; Thorsrud & Emery, 1969).  

11.1.1 Rutinuppgifter – de är enformiga men skapar 

också variation 

Undersköterskor uppfattar att städning är ointressant. Det är ofta 

enformigt och främjar därför inte lärande (Skule, 2004). Men 

undersköterskorna är lite kluvna i sitt förhållande till städuppgif-

terna. Trots att de ser städning som tråkigt, så finns det också en del 

av dem som menar att det kan vara ett skönt avbrott i vardagen. I 

förhållandet till de övriga arbetsuppgifterna kan städningen skapa 

variation i arbetet och bli en slags frizon. Undersköterskorna säger 

nämligen att när de städar ”behöver de inte tänka så mycket”. Allt 

lärande, framförallt det lärande som leder till utveckling, kräver 

energi (Illeris, 2004) och det tycks vara så att en del undersköters-
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kor inte alltid har kraften som krävs för att engagera sig i läraktivi-

teter. I dessa stunder kan de då själva välja att dra sig tillbaka till 

enklare rutinuppgifter såsom städning. 

11.1.2 Svårast är att möta allvarligt sjuka patienter och 

anhöriga 

Undersköterskorna anser att bemötande av allvarligt sjuka patienter 

och deras anhöriga är det som är svårast i arbetet. Vidare anger de 

att kurser i bemötande/anhörigstöd etcetera inte ingick i deras 

grundutbildning. Undersköterskor på Akuten berättar att de har lärt 

sig att agera i dessa situationer via kuratorn på arbetsplatsen, men 

också genom praktisk erfarenhet. Det här visar att deras kompetens 

inom detta område har utvecklats genom informellt lärande (Mar-

sick & Watkins, 1990).  

Trots att samtliga undersköterskor uppfattar att anhörigstöd och 

bemötande är komplicerat är det ingen av dem som efterfrågar nå-

gon formell utbildning/läraktivitet. En möjlig tolkning är att de 

anser att kunskap rörande anhörigstöd inte kan läras in via utbild-

ning. Kanske menar de att praktisk erfarenhet är tillräckligt och att 

de värderar det högre än teoretisk kunskap (E. Ellström & Ekholm, 

2001; Johansson, 2007; Waerness, 1995). Se vidare begreppet ”om-

sorgsrationalitet”, som används av Waerness (1984). Hon menar att 

omsorgsarbete handlar om rationellt förnuft men också om känsla. 

11.1.3 Akutsjukvård ger oförutsett arbete  

En del undersköterskor arbetar helt, eller delvis i akuta eller trau-

matiska vårdsituationer. Det rör sig om undersköterskor på Akuten, 

barnsköterskor som arbetar på Barn A:s jourmottagning samt 

undersköterskor som arbetar jourtid på Operation. Det som är ut-

märkande för den här typen av sjukvårdsarbete är att det är oförut-

sägbart och att det kräver full koncentration av den personal som 

agerar i situationen. Undersköterskorna uppfattar att detta arbete är 

spännande och utmanande (Eraut, 2004a). Om kraven i den här ty-

pen av arbete är höga, men inte alltför höga, skapas här goda möj-

ligheter för dem att lära i arbetet. Å andra sidan, om arbetet i dessa 

situationer upplevs som alltför komplext, skulle det kunna leda till 
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försämrad prestation och stress, vilket istället skulle kunna hindra 

lärande (Ellström, 2001). 

11.1.4 Kvalificerade arbetsuppgifter på delegation 

Undersköterskorna berättar att de har vissa arbetsuppgifter på dele-

gering. Det rör sig om lite mer kvalificerade arbetsuppgifter som 

överlåts från sjuksköterska till undersköterska. Att sätta urinkateter 

är en sådan arbetsuppgift som uppfattas som ”lite svårare” och det 

tycks vara något som, relativt ofta, oberoende av vårdenhet, delege-

ras till undersköterskor. I övrigt finns det stora skillnader mellan 

vad undersköterskorna på de olika enheterna utför för slags upp-

gifter på delegation. Skillnaderna tycks vara störst mellan under-

sköterskor på Akuten och på Operation. På Akuten har underskö-

terskorna relativt många arbetsuppgifter på delegation. De uppfat-

tar, precis som barnsköterskorna på Barn A:s jourmottagning, att de 

i stort sett kan utföra samma slags arbetsuppgifter som den sjuk-

sköterska som de arbetar i vårdpar med.  

I de fall då undersköterskor får utföra en del av de arbetsupp-

gifter som sjuksköterskor vanligen gör torde deras möjligheter att 

utvecklas i arbetet vara goda. Särskilt då det rör sig om arbetsupp-

gifter som kräver annan typ av kompetens och om uppgifter som 

vanligen betraktas som lite mer kvalificerade. Detta eftersom 

möjligheterna att lära i arbetet är avhängigt arbetsuppgifternas 

karaktär. Ett arbete som ställer höga krav på kompetens leder i 

högre grad till lärande och utveckling, än ett arbete som innehåller 

uppgifter med låga krav på kompetens (Davidson & Svedin, 1999).  

11.2 Förändringar i sjukvården påverkar 
undersköterskors arbete och 

möjligheter till lärande 

Nya sätt att organisera vårdarbetet på kan både möjliggöra och 

hindra undersköterskors lärande och utveckling. En tydlig och 

landstingsövergripande förändring, som alla undersköterskor be-

rättar om, är införandet av det nya arbetssättet Vårdnära Service 

(VNS). Efter att VNS har anammats har alla de intervjuade under-
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sköterskorna, helt eller delvis, lämnat arbetsuppgifter (rutinuppgif-

ter) som har att göra med tvätt- och förrådshantering. Det nya ar-

betssättet har underlättat för undersköterskor att delta mer i direkt 

vårdarbete (kärnverksamhet), det vill säga det arbete som under-

sköterskor uppfattar som mest intressant och stimulerande. Därmed 

torde denna förändring också gynna deras möjligheter till att lära 

och utvecklas i arbetet. 

En annan central förändring som har skett i sjukvårdsorgani-

sationen rör operationsverksamheten. En landstingsövergripande 

strukturförändring har medfört att enklare operationsingrepp – där 

undersköterskor haft mer ansvar och varit mer delaktiga – inte 

längre genomförs på den undersökta operationsenheten. Den vård 

som nu ges vid enheten är högspecialiserad och det ställer krav på 

formell kompetens. Därför kan det vara svårt att delegera opera-

tionsnära arbetsuppgifter till undersköterskor, då de saknar den 

formella kompetensen som krävs enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 

Undersköterskor uppfattar att en del av de arbetsuppgifter som de 

idag utför inte är ”tillräckligt svåra” och de upplever att arbetet som 

helhet är mindre kvalificerat idag, än tidigare. De säger att de har 

faktisk kompetens, men anser att den inte alltid kommer till an-

vändning i praktiken. Om man helt tar utgångspunkt från arbetet 

och arbetsuppgifternas komplexitet (Ellström, 1996) visar det sig 

att på Operation har undersköterskors möjligheter att lära och 

utvecklas i arbetet försämrats97 efter att strukturförändringen 

genomförts och operationsprogrammen likriktats.  

Beslut som fattas på central nivå i organisationen (yttre kon-

text) får således effekter på lägre nivåer och i detta fall visar det sig 

ha betydelse för de anställdas möjligheter att lära (Jørgensen & 

Warring, 2003; Kock, 2010). Här ligger studiens resultat också i 

linje med Thunborg (1999) som visar att förändringar och nya reg-

ler inom sjukvården medförde att undersköterskor inte fick göra 

                                                 
97

 Se även artikel i Dagens Nyheter ”Universitetssjukhusen behöver vanliga 

patienter”. Den kliniska kompetensen hotas om inte läkare och läkarstudenter 

inom ortopedi även får ta del av rutinfall och ”vanliga” sjukdomar (Lönn & Nils-

son m.fl., 2012). 
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vissa uppgifter och att de därför ansåg att deras kompetens inte 

utnyttjades i arbetet.  

11.2.1 Förändringar på mer lokal nivå 

På Operation har man relativt nyligen infört arbetssättet dubbel-

kompetens. Ett arbetssätt som innebär att en undersköterska ska 

kunna utföra flera nya arbetsmoment och serva såväl narkossjuk-

sköterskan som operationssjuksköterskan. En övervägande del un-

dersköterskor är idag dubbelkompetenta och för att bli detta har de 

behövt lära in helt nya arbetsmoment. En undersköterska berättar 

att invanda rutiner har gjort det svårt för henne att lära om och ta 

till sig det nya arbetssättet. Förändringen har varit påfrestande för 

henne samt även för några andra kollegor, vilket en av cheferna ger 

exempel på. Kanske är det så att en del undersköterskor hade för-

väntat sig att få lära mer av samma, det vill säga lärande av mer 

anpassningsinriktad karaktär. Alltmedan det nya arbetssättet sna-

rare krävde att tidigare rutiner ifrågasattes och förändrades, det vill 

säga lärande av mer utvecklingsinriktad karaktär (Ellström, 2011).  

Ytterligare ett nytt arbetssätt som kan diskuteras utifrån läran-

desynpunkt är Patientnärmre vård (PNV). På Barn B har man infört 

PNV och numera arbetar några barnsköterskor som administrativ 

koordinator. PNV anses på så sätt vara en möjlighet för underskö-

terskor att utvecklas i arbetet. På Barn A, som är på väg att införa 

PNV, hävdar dock vårdenhetschefen att den administrativa koordi-

natorsrollen inte gagnar barnsköterskors lärande och utveckling. 

Hon menar att administrativt arbete ska utföras av en vårdadminist-

ratör och att barnsköterskor ska arbeta och utvecklas inom områden 

som rör barnsjukvård.  

11.2.2 Lärande och utveckling i, eller vid sidan av, 

vårdens kärnverksamhet 

Ovan framkommer att vissa arbetssätt leder till lär- och utveckl-

ingsmöjligheter. En följdfråga blir då att fundera kring hur det här 

förhåller sig till vårdens kärnverksamhet. Leder det till att under-

sköterskor lär och utvecklas inom vårdens kärnverksamhet, eller 

sker det främst inom områden som rör service och administration?  
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På barnsjukvårdsenheterna har PNV inneburit att barnsköterskor 

fått möjlighet att lära nytt inom sådant som rör administration. På 

Barn B uppfattas det som positivt, både av barnsköterskor och av 

vårdenhetschef. På Barn A däremot, där arbetssättet ännu inte 

implementerats fullt ut, är vårdenhetschefen kritisk. Hon poängte-

rar att barnsköterskor, likaväl som sjuksköterskor, ska arbeta och 

utvecklas inom områden som rör barnsjukvård. 

Även för undersköterskor på Operation finns det en liknande 

problematik. En del av undersköterskors arbete handlar om att 

serva vid operationer (kärnverksamhet), men strukturförändringen 

har medfört att de inte längre instrumenterar vid småoperationer. 

Likaså framkommer att undersköterskor på Operation saknar kurser 

i den ”kliniska biten”. De menar att det finns några få ämneskurser, 

i övrigt omnämns kurser i exempelvis arbetsmiljö och brandsäker-

het. Några undersköterskor i studien har dock blivit erbjudna att 

delta i högst relevanta ämneskurser. Här kan exempelvis nämnas 

kurser i traumasjukvård och gipsteknik för undersköterskor på 

Akuten, respektive barnsjukvård för barnsköterskor på Barn A.  

Frågor som rör undersköterskors lärande och utveckling i, eller 

vid sidan av, vårdens kärnverksamhet kan relateras till såväl nya 

arbetssätt som introducerats i vården som till olika typer av utbild-

ningsinsatser. Den här studien visar att undersköterskors arbets-

uppgifter och informella respektive formella läraktiviteter tenderar 

att komma allt längre ifrån kärnverksamheten. Det gäller framför-

allt för undersköterskor inom operationsverksamheten. Liknande 

resultat lyfts också fram av Pingel och Robertsson (1998). De be-

skriver att undersköterskor framförallt involverades i aktiviteter 

som röde hur arbetet praktiskt kunde organiseras (sådant som 

indirekt hör samman med kärnverksamheten). Medan läkare och 

sjuksköterskor gavs möjlighet till en mer professionell och teoretisk 

utveckling (kärnverksamhet). 

11.3  Undersköterskors yrkeskunnande 

Undersköterskorna framhåller att de har lång yrkes- och arbetslivs-

erfarenhet. De intervjuade undersköterskorna känner sig duktiga 

och kunniga i sin yrkesroll. Undersköterskor på Akuten, Barn A 
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respektive Barn B menar dessutom att de i vissa praktiska uppgifter 

är lika kompetenta som sjuksköterskor. En barnsköterska på Barn 

A formulerar det extra tydligt när hon säger att ”vi gör väldigt 

mycket samma saker”.  

Vårdenhetscheferna på Akuten och Barn A delar undersköters-

kornas syn och lyfter gärna fram deras faktiska kompetens. På 

Operation är synsättet ett annat. Här betonar vårdenhetscheferna att 

dagens avancerade operationsverksamhet kräver formell kompe-

tens. En chef på Operation efterfrågar en mer specialiserad 

undersköterskeutbildning. Hon menar att detta är förenligt med 

Socialstyrelsens krav på formell kompetens och att det ligger i linje 

med att sjuksköterskor på Operation måste ha en specialistutbild-

ning för att anses vara kompetenta sin uppgift. Vårdenhetschefer på 

Operation betonar således även vad arbetet kräver för kompetens, 

med andra ord den del av yrkeskunnandet som kallas kvalifikation 

(se figur 1.1). 

I frågor som rör undersköterskors yrkeskunnande finns det som 

synes vissa skillnader mellan undersköterskor och vårdenhetsche-

fer. Det framgår att vårdenhetschefer på Operation, mer än under-

sköterskor och vårdenhetschefer på Akuten och Barn A och B, lyf-

ter fram att yrkeskunnandet är mångfacetterat. Yrkeskunnandet 

handlar inte enbart om undersköterskans formella och faktiska 

kompetens, utan också vad arbetet kräver och efterfrågar för kom-

petens (kvalifikationer) (Ellström, 1997).  

11.3.1 Undersköterskan – en sjuksköterska,  

en kameleont eller en förlängd arm? 

Ovan framkommer att undersköterskor på Akuten och barnsköters-

kor på Barn A anser att de kan utföra samma slags arbetsuppgifter 

som en sjuksköterska. Denna uppfattning ligger till grund för ut-

trycket ”Nästan som en sjuksköterska” (se även Workman, 1996).  

I vården arbetar en undersköterska ofta nära en sjuksköterska. 

Det är sjuksköterskan som har huvudansvaret för vårdarbetet och 

hon/han kan styra fördelningen av arbetsuppgifter. Eftersom arbets-

uppgifternas komplexitet har stor betydelse för möjligheterna att 

lära i arbetet har sjuksköterskan en nyckelroll (Eraut, 2004a; 
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Gustavsson, 2000). Sjuksköterskan kan genom sitt agerande sätta 

ramarna för undersköterskans arbets- och lärmiljö (Jørgensen & 

Warring, 2003).  

Att så är fallet framkommer också i denna studie och kanske 

särskilt tydligt på Akuten där undersköterskor liknar sin situation 

vid ett rollspel. Ett spel där de, beroende på hur sjuksköterskan 

agerar, antar olika roller (Goffman, 1959/2009) såsom ”kameleont” 

och ”skådespelare”. Om sjuksköterskan är tillåtande erbjuds de att 

göra vissa arbetsuppgifter och får på så sätt använda hela sin fak-

tiska kompetens. Undersköterskorna på Akuten menar att det är de 

ovana sjuksköterskorna som låter dem göra lite mer avancerade 

arbetsuppgifter. Om sjuksköterskan inte tillåter, och som en under-

sköterska beskriver det ”inte släpper till” så anpassar sig under-

sköterskan till den aktuella situationen. Hennes handlingsutrymme 

minskar. Hon byter så att säga skepnad och blir en kameleont. Det 

innebär att hon inte använder hela sin kompetens och därmed har 

också hennes möjligheter att lära i arbetet begränsats.  

Undersköterskor på Operation uppfattar att de är duktiga, men 

säger samtidigt att de inte kan utföra, eller ersätta, alla operations-

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Vidare upplever en del underskö-

terskor att vissa av deras arbetsuppgifter ”inte är tillräckligt svåra” 

och de efterfrågar mer kvalificerade arbetsuppgifter. De upplever 

att de har faktisk kompetens, men anser att den inte kommer till 

användning i praktiken. Vårdenhetscheferna på Operation betonar 

undersköterskornas formella kompetens. En av cheferna beskriver 

undersköterskorna som ”sjuksköterskornas förlängda hand och 

arm”, vilket innebär att de ska serva sjuksköterskorna. Service-

arbetet beskrivs som viktigt, men utöver det anses inte underskö-

terskorna ha några ”riktigt egna arbetsuppgifter”.  

Det är uppenbarligen så att det finns skillnader i uppfattningar 

mellan vårdenhetschefer på Operation och vårdenhetschefer på 

Akuten respektive på Barn A och B. Vårdenhetschefer på Opera-

tion beskriver inte undersköterskor i bemärkelsen ”Nästan som en 

sjuksköterska” utan snarare i termer av en servicefunktion till 

sjuksköterskor. 
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Som framgår ovan uppfattas och tillvaratas undersköterskornas 

yrkeskunnande på olika sätt. I vissa situationer värderas underskö-

terskans kompetens högt och hon får utföra samma arbetsuppgifter 

som sjuksköterskan. Det gäller särskilt i situationer när sjukskö-

terskor är ”tillåtande”. I andra situationer avstår undersköterskan 

från att utföra vissa arbetsuppgifter och låter bli att använda delar 

av sin kompetens. Det sker i situationer där undersköterskan arbetar 

tillsammans med en icke tillåtande sjuksköterska och hon agerar då 

som en ”kameleont.” I en tredje situation får inte undersköterskan, 

även om hon delvis efterfrågar mer kvalificerade arbetsuppgifter, 

använda den kompetens som hon faktiskt anser att hon har.  

Det framkommer också i intervjusvaren att tillgången på sjuk-

sköterskor (yttre kontext) har betydelse för vilka arbetsuppgifter 

som undersköterskor tillåts att utföra. Detta gäller särskilt under-

sköterskor på Operation. Om tillgången på sjuksköterskor är god 

delegeras inte arbetsuppgifter till undersköterskor. Det medför att 

undersköterskor som tidigare ansetts kompetenta och därmed fått 

utföra vissa arbetsuppgifter i vissa tider får stå tillbaka och inte 

använda sig av hela sitt yrkeskunnande.  

Den här studien visar att vårdarbetets karaktär (akut/jour re-

spektive högspecialiserad vård), tillgång på sjuksköterskor samt hur 

den enskilda sjuksköterskan agerar har betydelse för hur under-

sköterskans yrkeskunnande uppfattas, för hur hennes kompetens 

nyttjas och för vilka arbetsuppgifter som hon får, eller väljer, att 

utföra. Studiens resultat ligger helt i linje med tidigare forskning. 

Spilsbury och Meyer (2004) konstaterar att undersköterskors arbete 

formas efter förhandlingar mellan sjuksköterskor och undersköters-

kor och att undersköterskors yrkeskunnande och kompetens inte 

alltid tillvaratas eller ses som en resurs i sjukvårdsarbetet.  

11.3.2 Klinisk blick - en del av yrkeskunnandet 

Undersköterskorna uppfattar att ju längre de arbetar inom sjukvår-

den desto kunnigare blir de. Deras samlade yrkeskunnande växer 

successivt och det leder så småningom fram till det som kallas för 

”klinisk blick”. Det är framförallt på Akuten och på Barn A som 
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undersköterskor och vårdenhetschefer använder detta uttryck. Men 

även barnsköterskor på Barn B uppfattar att de har klinisk blick.  

Den kliniska blicken anses inte kunna erhållas via utbildning, 

utan den fås genom praktisk erfarenhet. En undersköterska beskri-

ver det i termer av: ”Jag har lärt mig själv”. En del av underskö-

terskors yrkeskunnande, närmare bestämt den faktiska kompeten-

sen, utgörs av klinisk blick. En individs faktiska kompetens kan 

byggas upp via formell utbildning, men även via informellt lärande 

på arbetsplatsen (Eraut, 2004a). I det här fallet har undersköterskor-

nas faktiska kompetens utvecklats genom erfarenhet av praktiskt 

arbete. Det rör sig om informellt lärande, ett ”vardagslärande” som 

skett parallellt med att de har utfört det löpande sjukvårdsarbetet 

(Ellström, 1996; Marsick & Watkins, 1990). 

11.4 Arbeta och lära tillsammans med 

andra 

Att arbeta tillsammans med andra anses ofta vara positivt, men det 

är inte givet att det leder till lärande och utveckling av individer 

och verksamhet (Hackman, 1990). För att förbättra förutsättning-

arna för lärande behöver man se till arbetslagens sammansättning 

och fundera över vad det finns för mötesplatser där personalen kan 

diskutera arbetet (E. Ellström & Ekholm, 2001; Ellström, 2010; 

Westerberg & Hauer, 2009). På Barn A respektive B deltar barn-

sköterskorna oftast i ronden. Ronden blir då en mötesplats där 

barnsköterskor via samtal och diskussion ges möjlighet att lära av, 

och tillsammans med sjuksköterskor och läkare.  

Överlag betonar undersköterskor och vårdenhetschefer att mer-

parten av lärandet i arbetet sker mellan medarbetarna. I samman-

hanget nämns sjuksköterskor och kollegor inom den egna yrkes-

gruppen, men också läkare och kurator. Just kontakten med läkare 

anses vara särskilt berikande. En förklaring kan vara att underskö-

terskor vanligtvis inte arbetar så nära läkaren. När de väl får möj-

lighet att göra det kanske det upplevs som lite exklusivt, särskilt då 

läkarprofessionen innehar medicinsk kunskap som värderas högt 

(Rönnqvist, 2001). Denna tolkning får också stöd av Thunborg 

(1999, sid. 270) som menar att läkare är den yrkesgrupp i sjukvår-
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den som ”kan mest”. Undersköterskor betraktas vanligen som den 

grupp som ”kan minst”, varför denna yrkesgrupp torde kunna lära 

av läkare. Ytterligare andra som pekar på att medarbetarskapet 

(Kilhammar, 2011) och de sociala relationerna på arbetsplatsen har 

stor betydelse för lärandet är Lave och Wenger (1991) samt Wes-

terberg och Hauer (2009). 

11.4.1 Att arbeta och lära nära en sjuksköterska 

Sjukvårdsarbete organiseras ofta i vårdpar eller team. På Barn A 

tillämpas vårdpar. Vårdenhetschefen på Barn A betonar att vårdpar 

ska sättas samman med utgångspunkt från medarbetarnas faktiska 

kompetens. Hon anger att en ovan sjuksköterska alltid arbetar i par 

med en erfaren barnsköterska. Det här leder till att man får sprid-

ning i kompetens. Personalens problemlösning och lärande under-

lättas (Hackman, 1990; Granström, 2005). Barnsköterskor på Barn 

A uppfattar att sjuksköterskorna uppmanar dem att göra vissa lite 

mer kvalificerade arbetsuppgifter (en viss sorts nålstick). På Aku-

ten arbetar man både i vårdpar och i team. Undersköterskor på 

Akuten säger att de mer erfarna sjuksköterskorna ”inte släpper till”, 

medan de ovana sjuksköterskorna låter dem göra lite mer avance-

rade arbetsuppgifter. Undersköterskorna på Operation har en mot-

satt uppfattning och menar att det är de mer erfarna sjuksköters-

korna som tillåter dem att utföra en del, lite svårare arbetsuppgifter.  

Som framgår ovan finns det i det empiriska materialet tydliga 

exempel på hur yrkesgrupper kan interagera på olika sätt med 

varandra. En tolkning kan vara att en sjuksköterska som inte tillåter 

en undersköterska att utföra vissa arbetsuppgifter använder en 

strategi där hon stänger ute undersköterskan (exclusion) (Parkin, 

1979). Genom denna gränssättning kan den egna professionen 

skyddas och behålla status. I linje med detta ligger att en sjukskö-

terska som bjuder in och uppmuntrar en undersköterska riskerar att 

undersköterskegruppen ”tränger sig på” (ursurpation) (Parkin, 

1979) och att sjuksköterskeyrket därmed skulle kunna komma att 

försvagas (Franssén, 1997).  

Att undersköterskor på Akuten respektive Operation har olika 

uppfattningar gällande relationen till sjuksköterskor kan ha att göra 
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med att enheterna tillhandahåller olika typer av vård. Vid Akuten, 

som är en öppen mottagning, är vården akut och här krävs snabbt 

handlande. Vid Operation är vården mer planerad, den är högspeci-

aliserad, samtidigt som kraven på formell kompetens är tydliga. 

Därmed är det också rimligt att anta att sjuksköterskans, respektive 

undersköterskans roll vid vårdenheterna ser olika ut. Vid Akuten 

kan det vara så att tidigare erfarenhet har stor betydelse i arbetet. 

Undersköterskor som har lång yrkes- och arbetslivserfarenhet har 

över tid byggt upp en kompetens och en säkerhet, något som de 

oerfarna sjuksköterskorna saknar. Det skulle kunna vara ett skäl till 

att erfarna sjuksköterskor bjuder in undersköterskor i arbetet.  

Inom operationsverksamheten, där vården istället är högspecia-

liserad, betonas den formella kompetensen. En sjuksköterska, som i 

dessa sammanhang tillåter en undersköterska att utföra en specifik 

uppgift, kan inte ta några risker. Hon/han måste kunna bedöma och 

vara helt säker på att undersköterskan klarar av uppgiften. Det är 

rimligen lättare att göra för en mer erfaren och kunnig sjukskö-

terska.  

Ovan visas att undersköterskorna från de olika vårdenheterna 

har skilda erfarenheter av att arbeta nära en sjuksköterska. En del 

sjuksköterskor (Barn A) erbjuder och uppmuntrar undersköterskor 

att utföra vissa uppgifter (Billett, 2001b) medan andra sjuksköters-

kor (Akuten och Operation) kan vara hindrande. I förlängningen 

kan sjuksköterskornas handlande få konsekvenser för underskö-

terskornas möjligheter att lära och utvecklas i arbetet. Att relatio-

nen mellan undersköterskor och sjuksköterskor är viktig för under-

sköterskornas möjligheter att lära och utvecklas i arbetet fram-

kommer också i en studie av Thunborg (1999). 

Undersköterskornas skilda erfarenheter av att arbeta och lära 

tillsammans med en sjuksköterska kan, som framgår ovan, ha att 

göra med typ av vårdform. Det kan också ha att göra med arbets-

platsens kultur, vilket kommer att diskuteras närmare i följande 

avsnitt. 
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11.4.2 Att arbeta och lära i en viss kultur 

Kulturella aspekter såsom värderingar och människosyn, med andra 

ord hur sjukvårdspersonalen ser på sig själva, sina kollegor och 

sina medarbetare, har betydelse för arbetsplatslärandet (Jørgensen 

& Warring, 2003). Barnsköterskor på Barn A respektive B uppfat-

tar att ”de räknas med”. De berättar att de ofta deltar i ronden och 

att det funnits en kultur på avdelningen där läkare har inkluderat 

dem i vårdarbetet. Även vårdenhetschefen på Barn A lyfter fram 

arbetsplatsens kultur och hävdar att det inte finns någon hierarki på 

avdelningen. 

På Operation är synsättet och kulturen delvis en annan. Som 

framgår ovan menar vårdenhetscheferna att undersköterskorna är 

”sjuksköterskornas förlängda hand och arm”, vilket betyder att de 

ska serva och bistå sjuksköterskorna. Servicearbetet beskrivs som 

viktigt, men utöver det anses inte undersköterskorna ha några ”rik-

tigt egna arbetsuppgifter”. Att betrakta undersköterskor på detta 

sätt skulle kunna tolkas som att de inte ses som ”lika värdefulla” 

som sjuksköterskor.  

Synsätt och förväntningar gentemot personalen är inte oviktiga, 

utan snarare något som har stor betydelse. Eftersom människor 

tenderar att leva upp till de förväntningar som ställs på dem 

(Rosenthal & Jacobson, 1968) är en öppen och tillåtande kultur 

viktig för att främja lärandet på arbetsplatsen (Ellström, 1996).  

Vårdenhetschefen på Barn B och chefer på Operation reflekte-

rar över sitt eget ledarskap i förhållande till undersköterskornas 

lärande i arbetet. Exempelvis säger chefen på Barn B att hon har 

uppmuntrat sina medarbetare till att ta på sig nya arbetsuppgifter 

något, som gett dem möjligheter att lära i arbetet. Vårdenhetschefer 

har en avgörande roll för arbetsfördelning och delegeringar. De är 

också ytterst ansvariga för vem/vilka som får delta i kurser och 

formella utbildningar. Sammantaget visar det här att chefer har stor 

betydelse för sjukvårdspersonalens lär- och utvecklingsmöjligheter, 

vilket även framkommer i studier av E. Ellström (2012), Furåker 

och Nilsson (2012) samt Spilsbury och Meyer (2004).  
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11.5 Individens förhållningssätt 

Lärande i, och genom arbetet underlättas om medarbetaren är aktiv, 

vågar och vill anta de tillfällen till lärande som erbjuds (Löfberg, 

1996; 2001).  

En barnsköterska på Barn A anser sig vara mer engagerad än 

sina kollegor. Hon ser sig själv som kunnig och vill gärna ”ta för 

sig” och visa vad hon kan. Det här tyder på att barnsköterskan är 

motiverad, men också att hon har en vilja och ett självförtroende till 

att lära nytt och utvecklas i arbetet (Billett, 2001b, 2011; Eraut, 

2004a; Illeris, 2011b).   

Vidare berättar en undersköterska på Akuten att hon är väldigt 

engagerad i ett specifikt ansvarsområde och att arbetsgivaren har 

gett henne goda möjligheter att förkovra sig inom detta ämne. Det 

har uppskattats av henne, bland annat då hennes familjesituation nu 

är sådan att hon har tid och möjlighet att även utanför ordinarie 

arbetstid satsa på sin egen utveckling (Billett, 2001b).  

Den barnsköterska och den undersköterska som refereras ovan 

har olika ålder. Det skiljer cirka 30 år mellan dem. Ålder är en in-

dividuell faktor som rimligen skulle kunna ha betydelse för möjlig-

heterna att lära (Illeris, 2007; Moxnes, 1984). Men dessa empiriska 

exempel visar att kvinnornas biologiska ålder inte är avgörande. 

Det som är avgörande är att de som individer är motiverade och att 

de vill lära nytt. Att den egna viljan och handlandet är av stor bety-

delse för lärandet påpekas också av en barnsköterska på Barn B 

som menar att den som vill lära och utvecklas ”måste vara dri-

vande” och därtill nyfiken, frågvis och inte rädd för att göra fel 

(Eraut, 2004a; Illeris, 2004).  

11.5.1 Att svara ja eller nej till lärerbjudanden 

Undersköterskor, framförallt de vid Akuten och Barn A, uppfattar 

att de i grunden har goda möjligheter att lära och utvecklas i arbe-

tet. De menar att ”det hänger på en själv” huruvida de anammar 

och aktivt tar del av de erbjudande till lärande och utveckling som 

finns i arbetsmiljön (Löfberg, 1990, 1992). De säger att de ibland 

kan sakna intresse och ork, samt att deras privata situation kan vara 
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sådan att de inte vill, eller har möjlighet att delta i arbetsplatsens 

olika läraktiviteter. 

Att undersköterskor ibland visar litet intresse för att delta i kur-

ser kan ha att göra med att dess innehåll inte alltid rör vårdens 

kärna, utan snarare har att göra med service- och omkringarbete. 

Det kan innebära att förväntat utbyte av erbjuden läraktivitet inte 

ligger i linje med undersköterskans yrkesmässiga intresse (Billett, 

2001b; Franssén, 1997). Ett annat skäl till att undersköterskor 

ibland saknar ork och därmed inte vill delta i läraktiviteter kan ha 

att göra med att söktrycket på många vårdenheter har ökat. Det har 

medfört att arbetssituationen för undersköterskor, liksom för övrig 

sjukvårdspersonal, har blivit tyngre och stressigare. Det kan i sin 

tur ha bidragit till att undersköterskor väljer bort läraktiviteter och 

enbart engagerar sig i det löpande sjukvårdsarbetet. Ett sätt att 

komma undan denna problematik kan vara att öka bemanningen 

och organisera verksamheten så att lär- och utvecklingsaktiviteter 

integreras i det dagliga sjukvårdsarbetet (Svensson, Ellström & 

Åberg, 2004).  

11.5.2 Läraktiviteter som gagnar individen men också 

verksamheten 

En undersköterska på Akuten berättar att hon och två kollegor 

tackat nej till en erbjuden kurs i gipsteknik. Anledningen till att de 

först avböjde kursen berodde inte på ointresse, det handlade snarare 

om kursens innehåll och dess kostnad. Undersköterskorna menade 

att den föreslagna utbildningen, för att komma verksamheten till 

godo, skulle anpassas mer till den egna vårdenhetens behov.  

Arbetsplatslärande ska leda till lärande och utveckling av såväl 

individer som verksamhet (Fuller & Unwin, 2004). Att så är fallet 

är dock ingen självklarhet. Utbildningar och kurser kan leda till po-

sitiva effekter för den enskilda individen, det har däremot visat sig 

vara svårare att uppnå effekter på verksamhetsnivå. Medarbetare 

som har deltagit i en kurs anger ofta att utbildningen har lett till att 

de fått ökat yrkeskunnande, ökat intresse för fortsatt utbildning och 

ökat självförtroende (Byström, 2010; Ellström & Nilsson, 1997). 

Om kursen även ska leda till positiva effekter på verksamhetsnivå 



Kapitel 11 – Diskussion 

 

 

 

 

- 182 - 

krävs bland annat att den formella utbildningen utgår från verk-

samhetens problem och utvecklingsbehov (Ellström, 2001).  

Mot bakgrund av ovanstående är det därför intressant att 

undersköterskorna, och inte representanter från verksamheten som 

lämnat erbjudandet, är lite bekymrade över innehållet och utfallet 

av kompetensutvecklingssatsningen.  

11.6 Ett lärorikt arbete – några slutsatser  

Syftet med den här avhandlingen har varit att undersöka underskö-

terskors arbete, yrkeskunnande samt villkor för lärande i arbetet. I 

avhandlingen har frågor om undersköterskors möjligheter att lära 

och utvecklas i, och genom sjukvårdsarbetet varit centrala. Avslut-

ningsvis kan ytterligare en fråga ställas nämligen: Hur ser ett 

lärorikt arbete ut för undersköterskor? Nedan besvaras frågan 

samtidigt som studiens huvudsakliga slutsatser lyfts fram.  

11.6.1 Intressanta och betydelsefulla arbetsuppgifter 

Ett lärorikt arbete erbjuder intressanta, stimulerande och menings-

fulla arbetsuppgifter (Hackman, & Oldham, 1980; Ellström, 1996). 

Traumatisk eller akut sjukvård samt arbete med vårdens kärna är 

det som i första hand genererar intressanta arbetsuppgifter. Det är 

naturligtvis så att ett arbete också består av mindre intressanta 

arbetsuppgifter. Det som är avgörande i sammanhanget är vem som 

har tillträde till vårdens kärnverksamhet och till de uppgifter som 

anses vara intressanta och betydelsefulla. Hur fördelas dessa arbets-

uppgifter bland medarbetarna? Vem eller vilka har access till det 

stimulerande och meningsfulla arbetet? Här spelar bland annat 

arbetskamrater och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen en stor roll. 

Som studien visar kan de både möjliggöra och hindra underskö-

terskornas lärande i arbetet. En barnsköterska på Barn A uttrycker 

det i termer av; ”De vet att vi tycker att det är roligt”. Citatet hand-

lar om att sjuksköterskor är medvetna om att undersköterskor upp-

fattar att en typ av nålstick är svårt, men samtidigt intressant och 

stimulerade. Det som beskrivs här är alltså en arbetsuppgift med 

stor lärpotential (Gustavsson, 2000).  
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11.6.2 Delaktighet 

Ett lärorikt arbete erbjuder tillfällen där undersköterskor får arbeta 

tillsammans med andra och känna sig delaktiga i kärnverksam-

heten. Undersköterskor och sjuksköterskor arbetar ofta tätt till-

sammans. Sjuksköterskor kan uppmuntra undersköterskor att utföra 

vissa uppgifter. Likaså kan läkare bekräfta undersköterskor i 

arbetet. Det sociala samspelet och arbetsgemenskapen är betydelse-

fullt för lärandet (Lave & Wenger, 1991). En undersköterska på 

Operation uttrycker det i termer av ”att vara en del i maskineriet”. 

Citatet syftar på att undersköterskorna föredrar att arbeta i team 

inne i operationssalen. De vill vara med när det händer och de vill 

känna sig engagerade i kärnverksamheten. För att arbetet ska ge 

möjligheter till lärande är det således viktigt att arbetet organiseras 

så att undersköterskorna inte kommer för långt bort från vårdens 

och verksamhetens kärna (Pingel & Robertsson, 1998). 

11.6.3 Egen drivkraft 

Ett arbete kan erbjuda flera olika tillfällen till lärande. Eftersom 

arbetsplatslärande handlar om ett samspel mellan individ och ar-

betsplats (Billett, 2001b) är det viktigt att även medarbetaren 

identifierar och tar tillvara de tillfällen till lärande som ges. En 

barnsköterska på Barn B uttrycker det i termer av ”man själv måste 

liksom vara drivande”. För att arbetet ska upplevas som lärorikt 

krävs således att den enskilda undersköterskan agerar och handlar 

aktivt (Löfberg, 2001). Med andra ord innebär det här att även 

undersköterskan behöver ta ansvar och ”tacka ja” till de tillfällen 

till lärande som finns i arbetet. 

11.6.4 Samspel mellan individ och verksamhet 

Arbetsplatslärande är lärande som äger rum på, eller är relaterat till 

arbetsplatsen (Illeris, 2011a). Som framkommer ovan så kan arbets-

platslärande också beskrivas som ett samspel mellan medarbetare 

och arbetsplats (Billett, 2001b). Därför ska ett lärorikt arbete gynna 

både den enskilda arbetstagaren och verksamheten. En underskö-

terska på Akuten uttrycker det på följande sätt: ”att utveckla oss på 
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vårt sätt för verksamheten”. Citatet pekar på vikten av att utbild-

ning och lärande knyts till verksamhetens behov och att det ska ge 

avkastning i någon form. Dock har tidigare studier visat att det som 

lärs i en kurs ibland kan vara svårt att omsätta i det praktiska 

arbetet (Baldwin & Ford, 1988; Ellström, 1992). Det är sannolikt 

också så att om medarbetaren inte kan, eller får, omsätta de 

nyvunna kunskaperna i den egna praktiken så glöms de snart bort. 

Därmed kan man också fråga sig om de använda resurserna kunde 

ha använts på ett bättre sätt (Bennich, 2012). Summerat visar det 

här på betydelsen av att integrera individens och verksamhetens 

lärande och utveckling (Fuller & Unwin, 2004).  

11.6.5 Kombination av informellt och formellt lärande 

Ett lärorikt arbete ska erbjuda flera olika slags tillfällen till lärande. 

Det räcker inte att i praktiken lära av egna erfarenheter eller av ar-

betskamrater. En undersköterska på Akuten uttrycker det med or-

den: ”Jag kan stötta i mångt och mycket, men jag har ju inte grun-

derna teoretiskt”. Det här visar bland annat på att den erfarenhets-

baserade kunskapen, som fås via informellt lärande i vardagen, 

”inte står på egna ben” (Ellström, 1996, sid. 75). Den behöver 

kompletteras med planerat och systematiskt lärande. På så vis er-

hålls också en mer bestående och generell kompetens (Ellström, 

2001). Sammantaget pekar det här på vikten av att integrera infor-

mella och formella lärstrategier, vilket även Rönnqvist (2001) samt 

Svensson, Ellström och Åberg (2004) betonar.  

11.6.6 Men det finns också hinder  

Den här studien visar att undersköterskor överlag uppfattar att det 

finns flera möjligheter till lärande i arbetet (jämför tabell 10.1). 

Men det är inte alltid som arbetet är lärorikt. Det finns också hinder 

för lärande. Olika typer av hinder som framkommit i den här 

studien är strukturella faktorer (landstigsövergripande förändring 

som lett till likriktning av operationstyper) och förändringar i 

Socialstyrelsens regelverk. Andra hinder är brist på formella 

läraktiviteter, som begränsat kursutbud, kurser som inte alltid rör 

vårdens kärnverksamhet samt att undersköterskor ibland endast får 
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lyssna/delta i kurser för sjuksköterskor, dock utan att erhålla något 

kursintyg. Ytterligare hinder är att en del sjuksköterskor inte tillåter 

undersköterskor att utföra vissa arbetsuppgifter samt att antalet 

sjuksköterskor i vissa tider är så pass stort, att undersköterskors 

delegeringar ibland dras in. 

11.7 Förslag till fortsatt forskning 

I studien har det framkommit att möjligheterna till lärande tycks 

vara särskilt goda på Barn A. På denna vårdenhet blir barnsköters-

korna sedda av läkare, de uppmuntras av sjuksköterskor att utföra 

”lite svårare” arbetsuppgifter och vårdenhetschefen slår vakt om att 

all sjukvårdspersonal – barnsköterskor likaväl som sjuksköterskor – 

ska lära och utvecklas inom områden som rör barnsjukvård, det vill 

säga vårdenhetens kärnverksamhet. Därtill betonar vårdenhets-

chefen att alla barnsköterskor förväntas delta i en (obligatorisk) 

kurs i barnsjukvård. I kommande studie vore det intressant att ytter-

ligare fördjupa förståelsen av de skillnader i lärmiljö (Fuller & 

Unwin, 2004) som faktiskt finns mellan vårdenheterna. Kan de 

skillnader som finns mellan vårdenheterna i första hand förklaras 

utifrån sociala och/eller kulturella aspekter?  

Den här studien visar att vårdenhetschefer har betydelse för 

undersköterskornas möjligheter att lära i arbetet. De fattar avgöran-

de beslut om sådant som rör arbetsfördelning och delegeringar samt 

kan påverka icke-formella läraktiviteter, (exempelvis innehållet i 

utbildningsdagar) samt formella läraktiviteter (deltagande i kurs). 

Framöver vore intressant att fördjupa förståelsens av ledarskapets 

betydelse för lärandet. Är cheferna medvetna om hur viktig deras 

roll är, och behöver de själva stöd för att kunna stödja medarbe-

tarnas lärande i arbetet? (Jämför E. Ellström, 2012). 

I den här studien har ett begränsat antal undersköterskor 

intervjuats, i framtiden vore det därför intressant att genomföra en 

surveystudie. En sådan studiedesign skulle göra det möjligt att till-

fråga ett större antal undersköterskor, från flera olika vårdenheter 

inom det undersökta sjukhuset, om deras möjligheter till lärande 

och utveckling.  
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I framtiden förväntas det bli brist på undersköterskor, inte bara 

inom sjukvården, utan även inom äldreomsorgen. Behovet av att 

nyrekrytera personal är således stort även inom kommuner (SKL, 

2011), vilket också pekar på vikten av att undersöka arbets- och 

lärvillkoren för undersköterskor inom denna sektor (Bennich, 

2012). Det finns förvisso mer forskning om undersköterskor i 

äldreomsorgen (se exempelvis E. Ellström & Ekholm, 2001; 

Westerberg & Hauer, 2009), än vad det finns forskning om under-

sköterskor i sjukvården. Men det vore intressant att utifrån avhand-

lingens modell göra en komparativ studie mellan dessa två olika 

verksamhetsområden. Hur ser arbetsvillkoren för undersköterskor 

inom sjukvården respektive äldreomsorgen ut? Vad finns det för 

likheter? Vad finns det för skillnader?  

I studien har frågor väckts som rör undersköterskors grund-

utbildning. Vårdenhetschefer på Operation menar att dagens opera-

tionsarbete kräver ökad kompetens och för framtiden efterfrågar de 

någon typ av påbyggnadsutbildning för undersköterskor. Det vore 

därför intressant att vidare undersöka frågor som rör utbildningens 

innehåll och form och se hur väl detta stämmer överens med under-

sköterskors egentliga arbetsinnehåll. (Jämför Furåker, 2008). 

De intervjuade undersköterskorna och vårdenhetscheferna i den 

här studien är alla kvinnor. Dock saknar avhandlingen ett genusper-

spektiv. Intressanta forskningsfrågor skulle kunna utvecklas när 

hänsyn tas till genus. Hur inverkar genus på medarbetarnas möj-

ligheter att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet?  

Ytterligare andra frågor som vore intressanta att studera vidare 

är sådana rör undersköterskeyrkets professionalisering. Finns det 

professionaliseringssträvanden hos yrkesgruppen? Vill underskö-

terskor stärka sin formella kompetens och öka sin status? I så fall, 

hur skulle relationen mellan undersköterskor och sjuksköterskor 

påverkas av en sådan professionalisering?  

11.8 Praktiska implikationer 

Användningen av teknisk apparatur i sjukvården har ökat kraftigt 

de senaste 10–20–30 åren och många undersköterskor hanterar idag 

mycket teknisk utrustning i sitt arbete. I den här studien gäller det 
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framförallt undersköterskor på Operation. De menar att underskö-

terskor som i dagsläget arbetar inom operationsverksamhet, utöver 

att vara sjukvårdskunniga, också behöver vara tekniska och dess-

utom ha fysisk styrka. Medicinteknisk apparatur och dess betydelse 

för undersköterskors lärande och utveckling är också något som 

lyfts fram av Thunborg (1999, sid. 250).  

Den ökade teknikanvändningen är en viktig aspekt att ta hänsyn 

till när dagens vård- och omsorgsprogram ska ses över och framti-

dens undersköterskeutbildning formas (Skolverket, 2012). Om ut-

bildningen reformeras, bland annat via anpassning till det tekniska 

arbete som dagens undersköterskor utför, kanske det, tillsammans 

med informationsinsatser, kan leda till förändrade attityder gente-

mot yrket. Det skulle kunna medföra att flera ungdomar väljer att 

söka sig till utbildningen och yrket.  

Den ökade teknikanvändningen i undersköterskearbetet kan 

möjligen också föra med sig att unga män intresserar sig för yrket 

(Strömberg, 2004; Sundin, 1993). Om så sker skulle det kunna bi-

dra till att yrket förändras rent statusmässigt (Johansson, 2007; 

Sundin, 1995).  

Sammantaget finns det sannolikt flera olika åtgärder att vidta 

för att försöka komma tillrätta med den förutspådda bristen på 

undersköterskor i sjukvården (SKL, 2011).  

För att möjliggöra för verksamma undersköterskor att växa i 

sitt yrke, det vill säga utvecklas i sin yrkesroll, är det viktigt att 

gruppen får ta del av flera slags läraktiviteter – formella, icke-for-

mella och informella. Den här studien pekar särskilt på behovet av 

formella läraktiviteter inom områden som rör vårdens genuina 

kärna. Formell utbildning kan ge undersköterskor en mer bestående 

och generell kompetens (Rönnqvist, 2001). Den kan ge tillfällen till 

teoretisk fördjupning och yrkesmässig utveckling, som tillsammans 

med certifikat, skulle kunna ge undersköterskor ett mer profession-

ellt erkännande (Freidson, 1986; Johansson, 2007; Selander, 1989).  
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Summary 

An Educative Work? 

 

Opportunities and obstacles for auxiliary nurses  
to learn and develop in health care work. 

 

Introduction 

This dissertation is about auxiliary nurses98 in the health service. At 

present there are about 50,000 auxiliary nurses in Sweden.  The 

majority of auxiliary nurses are women, and their main task is to 

attend to the everyday needs of patients (Evertsson, 1995). During 

the 1990s and early 21
st
 century, auxiliary nurses were a contested 

occupational group (Fröberg, 2000). In times of economic reces-

sion the number of auxiliary nurses has been substantially reduced 

in favour of nurses (Eliason, 2011). Today, some twenty years 

later, the profession is described as viable and the future labour 

market for auxiliary nurses is regarded as favourable. On the other 

hand, it is thought that meeting the increased demand may prove 

difficult. Fewer young people are training as auxiliary nurses and 

many leave the profession after a very short time (SKL, 2011). In 

order to ensure good health care in the future, it is vital that this 

negative trend is broken and that young people choose to become 

auxiliary nurses.  

                                                 
98

 Auxiliary nurses are also known as healthcare assistants or nursing auxiliaries. 
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Aim and research questions 

The aim of the dissertation is to study and acquire more knowledge 

about the work of auxiliary nurses, professional skills and the 

prerequisites for learning in work. In this context, the following 

research questions are in focus:   

  

1. How do auxiliary nurses perceive their work?  

2. How do auxiliary nurses and care unit managers perceive 

that work of auxiliary nurses changed over time? 

3. How do auxiliary nurses and care unit managers perceive 

professional skills of auxiliary nurses? 

4. What kind of opportunities and obstacles are there for 

auxiliary nurses for learning on the job?  

 

The dissertation was preceded by a pilot study. The pilot study was 

conducted in 2006–2007 with the aim of monitoring and docu-

menting a new way of working, in which auxiliary nurses were re-

leased from laundry and storeroom duties. The dissertation is based 

on the above-named pilot study, and here the intention is to 

elaborate further on issues concerning auxiliary nurses’ work and 

changes in their duties. This is done in relation to learning in the 

workplace.  

 

Theoretical frame of reference 
The dissertation’s theoretical frame of reference is based on previ-

ous research and theories of workplace learning and have been 

summarised in a model. In this model four different groups of fac-

tors that are significant for learning on the job are described. These 

four groups are: 1) The nature of the work and the work tasks (in-

cluding their complexity), 2) Organisation of the activity (including 

the division of labour), 3) Social aspects (such as culture and rela-

tions) and 4) Individual factors (e.g. motivation and self-confi-

dence).  
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Work and organisation 

Work that requires skills and competence leads to learning and de-

velopment to a greater extent than work which does not. Duties that 

promote learning should be experienced as “challenging” by the 

member of staff concerned, which means that standards should be 

high, but not too high (Ellström, 2001). In addition to this, a num-

ber of general requirements, such as variation, overall comprehen-

sion and feedback, are expected to be fulfilled if the work is to be 

experienced as motivating (Hackman & Oldham, 1980) and at the 

same time foster learning (Ellström, 1992).  

What the organisation looks like, how individual duties are or-

ganised and distributed and how the management acts and reacts all 

have an effect on the opportunities for learning and development 

among the staff (Ellström, 2010; Eraut, 2011). When the work is 

organised in groups, the working group becomes a forum in which 

the participants can share and compare experiences. Also, by col-

laborating, the group can more easily find solutions to problems 

(Granström, 2006). The management of an organisation and in a 

workplace also has significant importance for learning (E. Ellström, 

2012; Wallo, 2008). It is the management that makes decisions 

about how the activities and the work should be organised 

(Furåker, 2008), which in turn affects the possibilities of the staff to 

learn and develop on the job. 

Formal and non-formal learning 

Ellström and Nilsson (1997) describe different types of educational 

activities. For example: 

 Formal education activities, i.e. activities that are planned and 

organised. Formal education activities usually require some kind 

of application, follow a curriculum or syllabus and have fixed 

goals. On completion of the course a grade and a certificate of 

completion are awarded. Different types of courses and lectures 

are included in this category.  

 Non-formal education activities, i.e. educational activities that 

do not require a lot of planning and organising. Different kinds 
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of educational elements are included. Study circles and work-

shops, conferences, self-tuition and talks or lectures in connec-

tion with groups of staff are included in this category. 

 

The above educational activities can be linked up with different 

kinds of knowledge (Eraut, 2000). Formal education has a focus on 

more formal learning. This type of learning often leads to explicit 

knowledge, i.e. knowledge that is general in nature and can be used 

in different contexts. In non-formal education the learning can be 

both formal and informal. Informal learning generates knowledge 

that can be called implicit or tacit knowledge. This kind of know-

ledge builds on experience, which means that it is not always easy 

to transfer from one context to another (Ellström, 1996). 

A study conducted by Rönnqvist (2001) shows that profes-

sional groups in health care are given different possibilities to de-

velop their skills. In the main it is nurses who take part in formal 

education. Doctors, physiotherapists, occupational therapists and so 

on mainly participate in non-formal education. In comparison, aux-

iliary nurses have the lowest participation in formal education. 

Social aspects 

Social aspects of the work, such as the organisation’s culture, also 

have a significant effect on learning (Ellström, 1996). The organi-

sation’s culture can be likened to glue that binds individual staff 

members and groups together. In short, it involves the traditions, 

values and norms existing in the workplace. Norms that downgrade 

abstract duties and individual responsibilities for the work are so-

cial aspects that prevent learning (Björkman & Lundqvist, 1992; 

Jørgensen & Warring, 2003). Workplace learning can also be un-

derstood as situated learning (Lave & Wenger, 1991), which means 

that the situation or (work-)place in which learning takes place not 

only influences the learning, but actually constitutes an important 

part of it.  
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Individual factors 

Billett (2001b) describes workplace learning as co-participation at 

work and likens it to a two-sided coin. On the one side there is 

what the work or workplace offers the individual, and on the other 

there is the individual staff member’s readiness and willingness to 

engage in the learning activities on offer. Some people accept what 

is offered and regard it as a positive challenge, while others are 

neither willing nor interested in such challenges. One individual 

factor, which according to Eraut (2004a) has great importance for 

learning on the job, is self-confidence. Another important factor at 

the individual level is motivation (Moxnes, 1984).  

 

Method 
The dissertation is a qualitatively-oriented study – more specifi-

cally a comparative interview study. Three different healthcare 

units – an emergency care unit, a children’s unit and an operating 

unit – in a large hospital are included in the study.  Seventeen aux-

iliary nurses and five care unit managers were interviewed.  

The interviews were recorded and transcribed and the empirical 

material was processed and analysed in several stages, partly within 

but also between the different professional groups and care units. 

The themes and categories that emerged from the analysis of the 

interviews with the auxiliary nurses were also used in the analysis 

of the unit managers’ responses.  

Within the sphere of activity, the study has four different units 

of analysis. In the results section these are referred to as: Emer-

gency, Children A, Children B and Operation. Two different pro-

fessional groups were analysed in each unit (auxiliary nurses and 

unit managers). 

In the dissertation the empirical material is presented both in 

the text and in the form of illustrative quotations. Besides the inter-

views, some information was collected via observations and docu-

ments.  
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Results 
The auxiliary nurses described emergency or traumatic care work 

as exciting, and the duties were perceived as interesting and stimu-

lating. The auxiliary nurses also said that if the duties were varied 

the work as a whole was more interesting and enjoyable. All the 

auxiliary nurses said that cleaning was a tedious and boring task. In 

addition, they thought that anything related to the treatment of seri-

ously ill patients was the most difficult aspect of the work.  

New technology, new concepts and different ways or organis-

ing the work (nursing in pairs and team-work) had led to changes in 

the auxiliary nurses’ work. The occurrence of delegations has also 

changed over time. The number of delegations had increased in 

Emergency, but decreased in Children B and Operation. Further 

changes, described by both auxiliary nurses and managers in Emer-

gency and Children B, were that the work had become heavier due 

to an increase in the number of patients needing care in their re-

spective units.  It would appear that all these changes affect learn-

ing in that they can facilitate, but also prevent the auxiliary nurses 

from learning and developing on the job.  

It also emerged that when health care work was organised so 

that auxiliary nurses could take part in patient rounds, there were 

opportunities for them to learn together with other professional 

groups. Social aspects and interactions with doctors and nurses 

seemed to be important, especially in the daily care work where the 

auxiliary nurses stressed that their work situation was dependent on 

others. They indicated that other colleagues could help but also 

prevent them from learning on the job. However, collaboration at 

work was not the only aspect that was mentioned. Auxiliary nurses 

in Operation and Children A also regarded leadership and discus-

sions about career development as important for their development.  

Long-term professional- and work experience was a recurring 

theme when the auxiliary nurses and unit managers talked about 

professional skills. In Emergency, Children A and Children B, 

auxiliary nurses were described as having “clinical perception” – a 

special ability to discern a patient’s state of health. With regard to 

the skills of auxiliary nurses, there were differences between the 

different units as to how these were perceived and made use of. In 
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Emergency, both the auxiliary nurses and the unit managers said 

that auxiliary nurses, through delegation, were able to perform 

tasks that were “a bit more difficult”. In Operation, on the other 

hand, the auxiliary nurses said that some of their duties “were not 

challenging enough”, while the unit managers wanted “somewhat 

more advanced” auxiliary nurses, i.e. staff members with good 

formal qualifications. In matters concerning skills, there were dif-

ferences between the auxiliary nurses and the unit managers. The 

unit managers – more than the auxiliary nurses themselves – also 

pointed out that the skills were multifaceted and included different 

kinds of competence.  

Individual factors, such as personal interest and family situa-

tion, also appear to have significance for workplace learning. 

Likewise, it emerged that motivation was more important for aux-

iliary nurses’ learning and development than age. Those who were 

responsible for training – staff with a special responsibility for edu-

cational issues – were available in Emergency and Operation. 

These people were regarded as being able to facilitate learning in 

the workplace. The training days that were held in all the three 

units were also seen as positive for learning. Something else that 

promoted learning on the job was that all the auxiliary nurses had 

their own areas of responsibility. The number of training courses 

available to auxiliary nurses is very limited, which can make 

learning difficult. In addition, it was thought that lack of time and 

finances could prevent learning. A heavy workload and lack of 

staff also made it more difficult to learn and develop in the work-

place.  

 

Discussion 
The auxiliary nurses did not highlight any specific task (apart from 

injections) as being particularly interesting. Instead, they specified 

characteristic features for what the work as a whole should be like 

in order for it to be interesting. They said that the duties were or 

would be interesting if the work situation was varied and if they 

experienced consistency in the work. These characteristics – varia-

tion and sense of uniformity – thus meant that the work was experi-

enced as interesting, and were at the same time as essential for the 
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work to be informative and developing (Ellström, 1996; Hackman 

& Oldham, 1980; Skule, 2004; Thorsrud & Emery, 1969).  

The auxiliary nurses said that cleaning was boring and tedious. 

These tasks could be monotonous and did not promote learning 

(Ellström, 1996). However, the auxiliary nurses were rather split in 

their relations to cleaning tasks. Even though they regarded clean-

ing as boring, some of them also said that it could be a welcome 

break in the working day. In relation to their other duties, cleaning 

could create variation in the work and could also be a free zone. 

The auxiliary nurses said that when they cleaned “they did not need 

to think so much”. All learning, especially that leading to develop-

ment, requires energy (Illeris, 2004), and it seemed that some aux-

iliary nurses did not always have the necessary stamina to get in-

volved in learning activities. They could thus decide to withdraw 

for a while and busy themselves with less demanding cleaning du-

ties.   

The auxiliary nurses thought that dealing with seriously ill pa-

tients and their relatives was the hardest part of the work. They also 

indicated that subjects like this were not included in their training. 

The auxiliary nurses in Emergency said that counsellors in the 

workplace and also their own experience had taught them how to 

act in such situations. This showed that their competence in this 

area had been developed through informal learning (Marsick & 

Watkins, 1990). Even though all the auxiliary nurses experienced 

that dealing with such situations was complicated, they had not re-

quested any formal training. One possible interpretation is that they 

thought that such knowledge could not be formally learned. They 

perhaps regarded practical experience as sufficient, and valued this 

more highly than theoretical knowledge (E. Ellström & Ekholm, 

2001; Johansson, 2007; Waerness, 1995).  

Reference to the concept of “clinical perception” was another 

example of the importance of auxiliary nurses’ practical experi-

ence. In Emergency and Children A, it was pointed out that the 

auxiliary nurses (the children’s nurses) had “clinical perception”, 

which is a special ability to see and interpret the health status of 

patients. This perception cannot be obtained through training, but is 

said to be acquired through practical experience. The auxiliary 
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nurses described it in terms of: “I have taught myself”. Also here 

we see that the actual skills (Ellström, 1992) of the auxiliary nurses 

have developed by learning on the job, i.e. informal learning (Mar-

sick & Watkins, 1990). 

New ways of organising care work can both facilitate and pre-

vent auxiliary nurses’ learning and development. This was clearly 

the case in Operation, where the method known as double-compe-

tence had recently been introduced. It emerged that ingrained rou-

tines had made it difficult for some of the auxiliary nurses to re-

learn and adopt new ways of working. Becoming “doubly compe-

tent” had forced the auxiliary nurses to learn completely new ways 

of working. This change had been demanding, and the auxiliary 

nurses who had adopted these new ways of working had also de-

veloped their skills. In other words, here we can talk about some 

form of developmental learning (Ellström, 1992). However, not all 

the auxiliary nurses had managed to re-learn or to learn new things. 

It may be the case that some auxiliary nurses had expected to learn 

more of the same, i.e. learning of a more adaptive or reproductive 

character.  

Working together with others is often regarded as positive, 

although it does not always lead to learning and the development of 

individuals and the activities (Hackman, 1990). In order to improve 

the prerequisites for learning, it is necessary to consider the compo-

sition of the work team and the availability of places where staff 

can discuss the work (E. Ellström & Ekholm, 2001; Ellström, 2010; 

Westerberg & Hauer, 2009). In Children A and Children B, the 

children’s nurses often took part in the patient rounds. The rounds 

thus became a forum in which the auxiliary nurses were able to 

learn from and discuss things with nurses and doctors (Ellström, 

1996).  

Nursing in pairs usually consists of a nurse and an auxiliary 

nurse. The nurse has overall responsibility and can determine the 

division of labour. As both the nature and complexity of the duties 

affect the possibilities to learn on the job (Ellström, 1992; Eraut, 

2004a, Gustavsson, 2000), the nurse has a key role and to some ex-

tent sets the framework for the auxiliary nurse’s working- and 

learning environment (Jørgensen & Warring, 2003). This was par-



Summary 

 

 

 

 

- 198 - 

ticularly noticeable in Emergency, where auxiliary nurses com-

paired their situation to a role-play where they, depending on how 

the nurse acted, assumed different roles (Goffman, 1959/2009), 

such as “chameleon” and “actor/actress”. The role that they as-

sumed and the duties they performed thus influenced their possi-

bilities to learn and develop on the job. 

All learning takes place in a special situation and in a specific 

context. The workplace and the colleagues with whom auxiliary 

nurses work also affect their learning (Lave & Wenger, 1991). 

Children’s nurses in Children A and Children B thought that “they 

were included” and often took part in the rounds, which showed 

that they were involved and included in the work community. This 

indicated that the culture in Children A promoted learning 

(Ellström, 1996) and without exception staff members had access 

to learning in the workplace (Gustavsson, 2000; Jørgensen & War-

ring, 2003). 

The importance of leadership for learning can also be linked in 

here (E. Ellström, 2012; Wallo, 2008). Within the health service 

unit managers play a crucial role in the division of labour and dele-

gation; something that affects the development possibilities of the 

healthcare staff (Furåker & Nilsson, 2012; Spilsbury & Meyer, 

2004). The unit manager of Children B, and also managers in 

Operation, reflected on their leadership in relation to auxiliary 

nurses’ learning on the job. The manager of Children B encouraged 

her colleagues to take on new tasks (Björkman & Lundqvist, 1992). 

This promoted learning and contributed to the creation of a positive 

learning culture (Eraut, 2011). 

Learning on and through the job is facilitated if staff are active, 

willing and want to accept the opportunities for learning that are 

offered. A children’s nurse in Children A was considered to be 

more engaged than her colleagues. She regarded herself as know-

ledgeable, someone who “took the initiative” and showed what she 

could do. This indicated that the children’s nurse was not only mo-

tivated (Moxnes 1984), but had the necessary determination and 

self-confidence (Billett, 2001b, 2011; Eraut, 2004a) to learn new 

things and develop. An auxiliary nurse in Emergency said that she 

was very involved in a specific area of responsibility, and that the 
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employer encouraged her to improve herself in this subject. She 

appreciated this, especially as her present family situation meant 

that she had both the time and possibility to invest in her own de-

velopment outside her ordinary working hours (Billett, 2001b).  

Auxiliary nurses, especially those in Emergency and Children 

A, thought that in general they had good opportunities to learn and 

develop on the job. They said that “it was up to them” to accept the 

learning and development opportunities offered in the workplace 

(Löfberg, 1990, 1992) that they sometimes lacked interest and 

stamina, and that their private family situation could prevent them 

from taking part in the different learning activities in the workplace 

(Billett, 2001a).  

That auxiliary nurses sometimes show little interest in taking 

part in courses could be because the content is not always focused 

on care, but is more oriented towards service- and other work. It 

could be that the learning activities on offer do not reflect or coin-

cide with auxiliary nurses’ professional interests (Billett, 2001b; 

Franssén, 1997).  
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Intervjufrågor för USK99 

I BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

 

 

1. Vid vilken vårdenhet arbetar du? 
 

2. Vilken avdelning/sektion (eller motsvarande) tillhör du? 
 

3. Hur länge har du arbetat på den här vårdenheten respektive 

avdelningen/sektionen? 
 

4. Har du arbetat vid någon annan vårdenhet? I så fall,  

vid vilken och hur länge? 
 

5. Vad har du för yrke (befattning)? 
 

6. Hur länge har du arbetat i detta yrke? 
 

7. Vad har du för yrkesutbildning? Examen från år? 
 

8. Vilket år är du född? 
 

 

II  FÖRÄNDRING AV ARBETE OCH ARBETSUPPGIFTER 
 

 

 

9. Berätta vad du gör i ditt arbete!  

 a) Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 b)  Hur stor del av din arbetstid lägger du på var och en av dessa 

huvuduppgifter? 
 

10.  Om du ser ca 10 år tillbaka i tiden, har dina arbetsuppgifter 

förändrats över denna tidsperiod?  

 – Om ja, hur har arbetsuppgifterna förändrats?  

 –  Har du lärt dig nya arbetsuppgifter? 

 –  Om ja, hur har du lärt dig de nya arbetsuppgifterna? 
 

11.  På er avdelning har ni börjat med något som kallas för Vårdnära 

service (VNS). Känner du till VNS? 

 –  Om ja, hur skulle du vilja beskriva VNS? 

 –  Om ja, vad är motivet till att VNS har införts på er avdelning? 

– Vad anser du om detta motiv? 
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12.  Vad anser du som USK att servicepersonalen behöver kunna för att 

utföra VNS-arbete på ett bra sätt? 

 

13. Har ditt arbete som USK påverkats eller förändrats i och med att ni 

nu använder er av VNS?  
 

14. Finns det andra projekt här på avdelningen, förutom VNS, som på 

något sätt handlar om arbetets organisering eller förändring av 

arbetsuppgifter?  

 –  Om ja, vad har det inneburit för dig som USK? Vad har det 

inneburit för andra på avdelningen? Hur ser du på detta? 
 

15. Det hävdas ibland att USK:s arbete är uppstyckat och splittrat. 

 Upplever du att ditt arbete är uppstyckat eller splittrat? Varför? 

Varför inte? Beskriv! 

 Har detta förändrats efter att ni övergått till VNS? Varför? Varför 

inte? Beskriv! 

 Anser du att du hinner avsluta dina arbetsuppgifter? Beskriv! 

 

 

III UPPFATTNINGAR OM ARBETE OCH ARBETSUPPGIFTER 
 

 

 

16. De två följande frågorna handlar om hur du värderar dina 

arbetsuppgifter.  

 a)  Vilka arbetsuppgifter tycker du är mest intressanta/”roliga”? 

Varför? 

 b)  Vilka arbetsuppgifter tycker du är minst intressanta/”tråkiga”? 

Varför? 
 

17.  Vilken/a arbetsuppgift/er ställer störst krav på dig? I fråga om: 

 a)  Kunskap (teoretisk) 

 b)  Praktisk färdighet (handlag) 

 c)  Känslor (engagemang) 
 

18. På vilket sätt är ditt arbete betydelsefullt och viktigt för dig? 
 

19. Om någon frågar dig om du har ett bra arbete, vad svarar du då? 

 –  Vad är viktigt för att du ska säga att arbetet är bra? 

 –  Har detta förändrats över tid? (Om ja, på vilket sätt?) 
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IV UPPFATTNINGAR OM YRKESKUNNANDE 
 

 

 

20. Vad behöver du kunna för att utföra ditt arbete som USK  

på ett bra sätt? 

 –  Har du de nödvändiga kunskaperna? Behöver du lära mera? 

Om ja, vad? 
 

21. Vilka personliga egenskaper (socialt utåtriktad [”ta folk”], 

noggrann, självständig etc.) behöver du ha i ditt arbete idag?  

 –  Har detta förändrats över tid? (Om ja, på vilket sätt?) 
 

22. Anser du att dina kunskaper /det som du kan/ efterfrågas på 

avdelningen?  

 –  Varför? Varför inte?  
 

23. Anser du att dina kunskaper /det som du kan/ tas tillvara på 

avdelningen idag?  

 –  Varför? Varför inte?  
 

24. Vilka möjligheter har du att utvecklas och lära nya saker i arbetet? 
 

25. Anser du att det finns något (eller någon) som hindrar dig från att 

utvecklas och lära nya saker i arbetet? 

 –  Vad?(Vem?) Varför? Varför inte? 
 

26. Har du under de senaste två åren deltagit i någon form av 

utbildning eller annan typ av kompetensutveckling (studiebesök, 

projekt, utbildningsdag/kurs, studiecirkel etc.)? 

 –  Om ja; Vad? När? Under hur lång tid? Vad gav det? 

 

V ARBETSFÖRDELNING OCH SAMARBETE  

INOM SJUKVÅRDSAVDELNINGEN 
 

 

 

27. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan USK:or och SSK:or
100

:or här 

på avdelningen?  

 –  Vem bestämmer hur arbetet ska fördelas? 

–  Har arbetsfördelningen förändrats över tid?  

(Om ja, på vilket sätt?) 

–  Finns det arbetsuppgifter som SSK gör idag som en USK:a 

skulle kunna göra istället? (Om ja, beskriv!) 
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28. Den här typen av frågor som rör arbetsfördelning, är det något du 

som USK tänker på i vardagen?  

 – Talar USK öppet om det här inom USK-gruppen? 

 –  Talar USK öppet om detta med SSK eller med VEC? 
 

29. Hur ser samarbetet ut mellan USK:or och SSK:or här på 

avdelningen? Har samarbetet förändrats över tid?  
 

30. Hur ser samarbetet ut mellan er USK:or här på avdelningen? Har 

samarbetet förändrats över tid?  
 

31. Vad anser du utmärker en bra USK? 
 

32.  Vad anser du utmärker en bra SSK? 

 

 

VI AVSLUTNING 
 

 

 

33. Är det något du vill tillägga som rör ditt arbete, dina 

arbetsuppgifter eller din kompetens? 

 

 



Bilaga 2 

 

 

 

Intervjufrågor för VEC
101

 

 

 

I A BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

 

 

1. Vad heter vårdenheten där du är chef?  
 

2. Vilka avdelningar/sektioner ingår i vårdenheten? 
 

3. Hur länge har du arbetat som VEC på denna vårdenhet?  
 

4. Har du arbetat som VEC på någon annan enhet? 
 

5. Vad har du för yrkesutbildning? Examen från år? 
 

6. Hur länge har du sammantaget arbetat i detta yrke? 
 

7. Vid vilka enheter/avdelningar arbetade du då? 
 

8. Vilket år är du född? 
 

I B VERKSAMHETEN 
 

 

 

9. Beskriv verksamheten! 

 –  Organisationsstruktur? 

 –  Antal anställda? 

–  Yrkesgrupper som finns representerade? Fördelning av dessa? 

– Arbetstider? 

 –  Verksamhetens mål/verksamhetsidé etc.? 

II FÖRÄNDRING AV ARBETE OCH ARBETSUPPGIFTER 
 

 

 

10. Vilka arbetsuppgifter är det som (normalt sett) ingår i en USK:s 

arbete här på avdelningen/mottagningen? 

Vilken uppgift/vilka av dessa uppgifter anser du är viktigast? 

11. Har USK:s arbetsuppgifter, typ av arbetsuppgifter, förändrats  

över tid?  

 – Jämför med hur det var för ca 10 år sedan, ca 5 år sedan. 

Beskriv! 
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12. Utför USK arbetsuppgifter idag som de inte kunde göra för  

ca 5 år sedan? 
 

13.  På er avdelning har ni ju börjat med det som kallas för Vårdnära 

service (VNS).  

 a) Hur skulle du vilja beskriva VNS? 

 b) Varför har VNS införts på er avdelning?  

 c) Vad är syftet med VNS? Hur ser du på detta syfte? 

 d) Under hur lång tid har ni haft VNS?  

 e) Vilka sysslor ingår idag i VNS? Har detta förändrats/ 

utökats sedan starten av VNS? Finns sysslorna preciserade/ 

formulerade skriftligt? Är detta kommunicerat till de anställda? 

 f) Hur har det fungerat? (Positivt/negativt) Vad anser du som 

VEC? Vad har personalen framfört? 

 g) Vid ev. klagomål på VNS vart vänder ni er då? Hålls 

regelbundna möten mellan er vårdenhet och företaget? 
 

14. De följande fyra frågorna handlar om servicepersonalen,  

s.k. VNS-personalen: 

 a) Hur ser relationen ut mellan USK och servicepersonal? 

 b) Hur ser du på att det företrädesvis är män som utför 

serviceuppgifterna? 

 c) Har statusen på serviceuppgifterna förändrats i och med  

VNS införts och särskild personal nu utför dessa uppgifter? 

(Om ja, varför? Om nej, varför inte?) 

 d) Vad anser du som VEC att servicepersonalen behöver kunna för 

att utföra tvätt- och förrådshantering på ett bra sätt? Vilka krav 

ställer ni? Kvalitet i de tjänster som levereras? 
 

15. De arbetsuppgifter som USK har idag, har de förändrats i och med 

att ni övergått till VNS?  

 a) Är det något som USK gör mindre av idag än tidigare? Vad? 

 b) Är det något som USK gör mer av idag än tidigare? Vad? 

c) Är det något nytt som tillkommit? Vad? 

 d) Är det något som planeras att tillkomma? Vad?  
 

16. Finns det andra projekt här på avdelningen, förutom VNS,  

som har att göra med förändring av arbetsuppgifter? 
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III UPPFATTNINGAR OM ARBETE OCH ARBETSUPPGIFTER 
 

 

 

17. På vilket sätt är USK:s arbete betydelsefullt och viktigt? 

 a)  för verksamheten här på avdelningen 

 b) för patienten 

 –  Har något av detta förändrats över tid?  

IV  UPPFATTNINGAR OM YRKESKUNNANDE 
 

 

 

18. Anser du att USK:s kunskap och kunnande tas tillvara fullt ut  

på avdelningen idag?  

 – Varför? Varför inte?  
 

19. Vilken typ av kunskap och kunnande anser du att framtidens  

USK (på denna avdelning) behöver ha?  
 

20. Vilka möjligheter har USK att utvecklas och lära nya saker i 

arbetet? 

 – Erbjuds kompetensutveckling?  

– När deltog de senast? 

– Vad? 

– Omfattning? 

– Behöver USK förstärkt KU efter att VNS införts och ev.  

nya arbetsuppgifter läggs på USK? 
 

 Följande fråga ställs endast till VEC på Operation. 
 

21. USK på er vårdenhet är ju ”Dubbelkompetenta”  

 –  Vad innebär det? 

 –  När infördes det? 

 –  Varför infördes det? 

 –  Hur infördes det? 

 –  USK:s reaktion ifråga om ”Dubbelkompetent”? 
 

 

 Följande fråga ställs endast till VEC på Akuten & på Operation. 
 

22. Berätta om rollen som utbildningsansvarig.  
 

23. Berätta om de studiedagar som hålls på vårdenheten. 

 – Hur ofta? 

– Vem ansvarar? 

– Innehåll? 

– Under hur lång tid har studiedagar förekommit? 
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24.  Använder er vårdenhet någon befattningsutvecklingsmodell? 

–  Om ja: 

– Vad innebär den? 

– Hur fungerar den? 

– När infördes den? 

V  ARBETSFÖRDELNING OCH SAMVERKAN PÅ 

SJUKVÅRDSAVDELNINGEN 
 

 

 

25. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan USK:or och SSK
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:or här  

på avdelningen?  

 – Vem bestämmer hur arbetet ska fördelas? 

 –  Har arbetsfördelningen förändrats över tid?  

(Om ja, på vilket sätt?) 

– Finns det arbetsuppgifter som SSK gör idag som du som USK 

skulle kunna göra istället?  

(Om ja, beskriv) 
 

26. Den här typen av frågor som rör arbetsfördelning, är det något  

som ni – USK & SSK & VEC – talar öppet om på er avdelning/ 

sektion/mottagning? 
 

27.  Hur ser samarbetet ut mellan USK:or och SSK:or här på 

avdelningen? Har samarbetet förändrats över tid?  
 

28.  Vad anser du utmärker en bra USK? 
 

29. Vad anser du utmärker en bra SSK? 

 

VI AVSLUTNING 
 

 

 

30. Är det något du vill tillägga angående undersköterskans arbete? 

 – Är det något du vill tillägga angående arbetsfördelningen  

här på avdelningen?  

– Är det något annat som du tycker är viktigt att lyfta fram? 
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