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i 

FÖRORD 

”Varför påstår varenda människa att ett fickur är runt, vilket är bevisligen falskt, alldenstund det 
sett i profil bildar en smal, elliptisk rektangel, och varför i helvete har man lagt märke till formen 
bara i det ögonblick urtavlan var intressant?” 

 Alfred Jarry citerad av Johan Asplund 1970:8 

I den här avhandlingen ställer jag en rad frågor om fortbildning för att upptäcka och 
lägga märke till fenomen som vid en första anblick ter sig rätt enkla och neutrala – men 
som jag visar är allt annat.   

I min undervisning börjar jag ofta nya kurser med att visa en illustration som i en och 
samma bild avtecknar både en yngre och en äldre kvinna. Jag ber sedan studerande 
beskriva vilken bild de ser. Många studerande ser de båda kvinnorna men inte alla. Jag 
uppmuntrar de studerande att hjälpa varandra med att uppfatta och se de båda 
kvinnorna på bilden och ivriga över sina uppgifter startar diskussionerna. Som regel 
kan jag säga att det uppstår flera spontana skratt och glädjeutbrott då jag hör 
studenterna säga: Ja, nu ser jag båda bilderna. Anekdoten sammanfattar väl mitt motiv 
för att arbeta med denna avhandling. Att se två eller flera bilder samtidigt är en stark 
belöning och har fungerat som en drivande kraft genom hela min avhandling.   

Beslut i organisationer har olika sidor och som anställd kan jag ibland ha svårt att själv 
se dem, men i rollen som forskare är detta något jag aktivt strävar efter. Det finns alltid 
en annan sida. Jag frågar mina studerande om de hemma med sin partner upplever 
samma glädje när de äntligen förstår hur deras partner resonerar i klar motsats till dem 
själva. Det gör de sällan.  

Jag är en fortbildare i ordets dubbla betydelse, en som fortbildar andra och en som 
själv deltar i fortbildning. Lärandet har alltid fascinerat mig. Mitt eget lärande har varje 
gång förändrat mig och omformat min egen uppfattning om andra och min uppfattning 
om omvärlden. När jag sedan själv fungerar som lärare vill jag skapa möjlighet till 
förändring bland studenterna och rubbar gärna olika cirklar.  

En av mina informanter ansåg att man får ut mer om man har lust att ta reda på och 
lära sig saker, jag håller med. Arbetet med den här avhandlingen har belönat mig med 
ett stoltare moderskap, en ökad insikt om vad konsekvent vetenskapligt skrivande är 
och dessutom med en ihållande nyfikenhet över vad som sker på arbetsplatsen. Det jag 
försöker säga här är tack till er alla: mina barn, min man, mina handledare Karl-Erik 
Sveiby och Martin Fougère, mina granskare Kaija Collin och Hans Hasselbladh. Även 
tack till Patricia Karlsson, Tea Björkenheim, samt alla mina arbetskollegor och övriga 
påhejare. Special thanks also to Nancy Harding for all your helpful comments. 
Gemensamt för er alla är att ni genom olika tekniker och relationer skapat 
förväntningar på mig och förutsättningar för mig att doktorera.  

 

Sibbo, skördetid, 2014.  
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1 INLEDNING 

Den här avhandlingen behandlar hur fortbildning arrangeras för sjukskötare i en 
finländsk sjukvårdsorganisation. Fortbildning är viktigt för organisationer och anses 
vara ett strategiskt verktyg för att möta, bemästra och skapa förändringar (Carlström 
2013:16). Forskning kring fortbildning kretsar ofta kring pedagogiska lösningar eller 
lärande där fortbildning uppfattats som något neutralt (Wilson 2008:242). Min 
avhandling tillför forskning om fortbildning ett maktperspektiv och ett retoriskt 
perspektiv och jag behandlar inte fortbildning som något enbart positivt eftersom 
fortbildning även är handlingar med potential för normativ kontroll. Jag utgår ifrån att 
fortbildning är partisk och värdeladdad. Min titel för avhandlingen syftar på den 
mångbottnade förståelse som kan skönjas i begreppet fortbildning 1.    

Den teoretiska referensramen har jag utformat med flera perspektiv i åtanke. För det 
första har jag gestaltat vilken betydelse det har att min avhandling är placerad inom 
social- och hälsovårdskontexten i Finland. Jag har granskat vad New Public 
Management (härefter NPM) betyder och har betytt för kontexten. För det andra har 
jag riktat in mig på att beskriva ledares handlingar samt deras sätt att fungera 
tillsammans med sina anställda. För det tredje har jag varit mån om att förstå hur 
sjukskötaren kan tänkas uppfatta ledningens agerande samt ge rum för sjukskötarens 
egna reflektioner.  

För att svara på mina forskningsfrågor har jag tematiskt intervjuat sjukskötare och 
ledare samt utbildningsplanerare. Dessutom har jag analyserat organisationens texter 
om, och för fortbildning samt observerat två olika fortbildningar. Avhandlingen är en 
omfattande fallstudie som bygger på 31 intervjuer av 23 informanter och på två olika 
icke-deltagande observationer. Jag har koncentrerat, kategoriserat och tematiserat mitt 
material och byggt broar mellan det som kan förefalla motsägelsefullt med hjälp av 
kritisk hermeneutik för att presentera det som resultat. Sedan har resultatet tolkats 
med hjälp av en konstruerad analysmodell som bygger på två olika analyslinser. Den 
ena är den kommunikativt handlande linsen och den andra linsen är governmentality.  

I presentationen av resultatet tar jag fasta på tre temana som återkommit i mitt 
empiriska material och som illustrerar mina forskningsfrågor och stödjer mina 
konklusioner. De är utlokalisering av fortbildning, fortbildning i hemlighet och 
mätinstrumentet för sjukskötarens kompetens, Nurses Competence Scale (NCS).  

Till sist presenterar jag en sammanfattande konklusion om att fortbildning bör ses som 
en både fysisk och virtuell plats där ledningens och sjukskötarens perspektiv möts. Mitt 
empiriska material visar hur två perspektiv effektfult kan synliggöras. Således menar 
jag att det i fortbildning finns en stor potential till dialog mellan de två perspektiven 
som skulle vara mycket värdefull för finsk sjukvård. Avslutningsvis tar jag upp några 
praktiska implikationer av min forskning, samt kommer med förslag på vidare 
forskning. 

 
                                                        
1 Ordet ”fort” har i svenska två olika betydelser: (1) hastigt, i all hast, snabbt, i flygande fläng, genast, utan 
tvekan eller (2) permanent befäst stödjepunkt, fäste (Svenska Akademins ordlista SAOL; Norstedts 
Svenska Synonym ordbok – ord för ord 1992) och ordet ”bildning” har synonymer som (1) daning, växt och 
skapnad, (2) utbildning, utveckling, förfining, levnadsvett, ’hut och hållning’, allmänbildning, upplysning 
och (själs)odling (Norstedts Svenska Synonym, 1992). 
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1.1 Avhandlingens avgränsning, syfte och frågeställningar 

Fortbildning är planerad utbildning som arrangeras antingen av arbetsgivaren, 
utlokaliserade enheter eller privata fortbildningsenheter. Avsikten med fortbildning 
överlag är att öka och upprätthålla arbetstagarnas yrkesskicklighet och kunnande 
och/eller att stöda verksamheten. Fortbildningens omfattning kan variera från en-
dagsföreläsningar till en flera veckor lång kurs. Organisationen står vanligtvis för 
finansieringen av deltagandet, endast i undantagsfall förekommer det att sjukskötaren 
själv bekostar sin fortbildning. Fortbildning kan bestå av såväl frivilliga som 
obligatoriska utbildningar. 

Begreppet fortbildning omfattar i denna avhandling utbildningar för sjukskötare som 
jobbar inom sjukvårdsorganisationen, samkommunen Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt (härefter HNS). Begreppet fortbildning i uppfattas i denna avhandling 
som ett tema kring vilket kommunikativa handlingar sker inom 
sjukvårdsorganisationen HNS. Det innebär att begreppet inte här uppfattas som 
synonymt med individuell professionell utveckling eller ökad yrkesskicklighet. I 
avhandlingen är fortbildning inte en synonym till det strategiska arbete som sker inom 
organisationer. Att sjukskötare introduceras i nya arbetsuppgifter uppfattas här inte 
som fortbildning och på samma sätt utesluter jag också regelbundna möten och 
arbetshandledning ur denna studie.       

Juridiskt finns vaga anteckningar i Finlands grundlag om sjukskötarens krav på 
fortbildning. I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1994) i 
15 §, yrkesetiska skyldigheter står följande: ”En yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården skall i sin yrkesutövning tillämpa allmänt godtagna och beprövade metoder 
enligt sin utbildning, som han hela tiden skall försöka komplettera.” I samma lag finns 
en paragraf med underrubriken Fortbildningsskyldighet (§18) men kraven på 
fortbildning är vaga: ”..en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig 
att upprätthålla och utveckla den yrkesskicklighet som utövandet av yrket förutsätter 
samt att göra sig förtrogen med de stadganden och föreskrifter som gäller 
yrkesutövningen”. Den citerade lagtexten hänvisar till att det är sjukskötaren själv som 
skall vara den aktiva partnern när det gäller att värna om sin egen yrkeskompetens. 
Paragrafen (18§) innehåller även en mening som riktar sig till arbetsgivaren: 
”Arbetsgivaren för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skall göra det 
möjligt för personen ifråga att delta i behövlig yrkesinriktad fortbildning.” (Lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1994/559) 

Ovan nämnda lagtext innefattar en beskrivning över hur ledningen kan handla ifall en 
sjukskötare missköter sin egen kompetensutveckling. I lagen står det: ” Finns det 
grundad anledning att anta att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har 
bristande yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper kan rättsskyddscentralen för hälsovård 
ålägga honom eller henne att genomgå arbetsprövning, ge ett arbetsprov eller genomgå 
förhör utredande av hans eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper”. (Lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvåden 1994). 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med avhandlingen är att ur ett kritiskt perspektiv granska och beskriva 
kommunikativa handlingar och makt kring fortbildning för sjukskötaren såsom den 
kommuniceras och förverkligas i sjukvårdsorganisationen. Detta inkluderar 
sjukskötarens egna kommunikativa handlingar samt förmännens, utbildarnas och 
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framför allt utbildningsplanerarnas kommunikativa handlingar och maktstrategier 
kring sjukskötarens fortbildning.   

Mina forskningsfrågor:  

Kontexten har betydelse och sjukvården som kontext bär på historiska och kulturella 
särdrag som i sin tur påverkar fortbildningen. Den första frågan är en vad-fråga och 
utgör en sammanhangsorienterad tolkning av sjukskötarens fortbildning.  

1) Vad är fortbildning för sjukskötare? 

I moderna organisationer är kunskap och färdigheter allt mer fragmenterade och 
specialiserade. Mot den här bakgrunden blir det viktigt att studera vilka tolkningar 
anställda och ledare gör kring fortbildning, samt hur de i det förstår varandra. Därmed 
är den andra forskningsfrågan:     

2) Vilka är de kommunikativa handlingarna kring sjukskötarens fortbildning och vilka 
är effekterna av dessa? 

Kommunikation, likaväl som kommunikativa handlingar förekommer inte i ett 
vakuum, utan i stället är kommunikativa handlingar formade av makt och styrning på 
samma sätt som makt och styrning formas av kommunikation. Det man säger, skriver 
och ger uttryck för studeras i sina kontexter med särskild fokus på makt. Jag studerar 
såväl ledningens som sjukskötarens handlande kring fortbildning. Med min tredje fråga 
belyser jag mikrotekniker om fortbildning då tyngpunkt ligger på att synliggöra makt 
och styrning. Den tredje frågan handlar om governmentality: 

3) Hur styrs sjukskötaren i att fortbilda sig själv och vilka är effekterna av denna 
styrning?  

1.2 Forskningsprocessen och vägledning i läsandet  

Att forska innebär att göra val och utforma medvetna formuleringar. Omedvetenhet om 
den effekt kontexten kan ha på forskaren eller omedvetenhet om den effekt forskaren 
kan ha på kontexten kan leda till brister i avhandlingens validitet (Wray-Bliss 
2009:279). Här presenterar jag min egen tidigare erfarenhet samt reflekterar över dess 
betydelse för arbetet med denna avhandling.  

Jag har arbetat som sjukskötare och hälsovårdare i 13 år. Det här ger mig en 
förförståelse av kontexten. Fördelen blir att jag kan röra mig fritt i sjukhus, det är på 
sätt och vis som en hemmaplan. Jag känner till kulturen, jargong och strukturerna i 
sjukhus. Informanter har lättare att diskutera med någon de känner förtroende för, 
samtidigt som jag är väl medveten om att denna närhet och förförståelse lika väl kan 
utgöra en extra utmaning i att kritiskt granska och reflektera över fenomen. Trots det 
här hävdar jag att det faktum att jag själv är sjukskötare ökar min kritiska medvetenhet.  

Undervisning och pedagogiska utmaningar på olika plan har jag arbetat med i 8 år. Jag 
är lektor vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Jag undervisar sjukskötare såväl på 
Bachelor som på Master nivå. Till den första gruppen hör främst unga som utbildar sig 
för sitt första yrke, till den andra gruppen hör sedan de som återvänder till skolan för 
en högre examen efter att de alla deltagit i yrkeslivet. Transformationen från ung 
studerande till blivande sjukskötare är i sig en intressant process, men lika intressant är 
att följa med drivkraftiga studerande som återvänder för ytterligare en examen. Det här 
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medför att jag ofta diskuterar vilka förväntningar sjukskötarna själva har om 
fortbildning samt hur de upplever arbetsgivarnas förhållningssätt till fortbildning. Den 
här erfarenheten ökar min kunskap om min tematik.   

Fortbildning är något jag själv deltagit i flera gånger. Både i längre fortbildningar 
såsom en 2-årig utbildning i högskolepedagogik som en halvdagsfortbildning om 
säkerhet i skolorna. Ibland har min fortbildning krävt egen finansiering och ofta har jag 
skrivit och arbetat med olika uppgifter. Det här har medfört att jag har en förståelse av 
fortbildning och de krav som fortbildningen kan ställa på yrkesverksamma kvinnor 
med stora familjer.   

För att vägleda läsaren i den här avhandlingen vill jag förtydliga och förklara mitt sätt 
att skriva. I avhandlingen använder jag mig av kursiverad text då jag inför ett nytt 
begrepp som inte presenterats tidigare. Även transkriberade och återgivna intervjuer 
samt citerad text är kursiverade. Citationstecken använder jag inne i texten och för de 
delar som är direkta citat av någon annan varpå följer källhänvisning. Jag använder 
mig av sjukskötare och sjukskötaren vilket är en finlandssvensk term för det som i 
Sverige heter sjuksköterska. Då jag syftar på sjukskötaren i min text använder jag 
pronomenet hon eftersom största delen av de yrkesverksamma sjukskötarna i Finland 
är kvinnor.  

1.3 Avhandlingens kontext – sjukvård  

Den här avhandlingen grundar sig på sjukskötarens fortbildning och sjukvården utgör 
dess kontext. Sjukvården upptar 8,4 procent av den finländska årsbudgeten 
(www.stm.fi, 2008). Social- och hälsovården i Finland sysselsätter aningen fler än den 
finländska industrin gör. Det innebär att social- och hälsovårdssektorn är den största 
sysselsättande sektorn i landet och även den enda av de fyra stora branscherna 
(hälsovårds-, industri-, handels- och byggnadsbranschen) där antalet sysselsatta i 
branschen har ökat under åren 2005–2009 (www.stat.fi). Alla berörs av 
sjukvårdsbranschen; om vi inte själv jobbar inom branschen känner vi någon som gör 
det eller så har vi någon gång själva varit anhörig eller patient. 

Under det senaste decenniet har sjukvårdsorganisationerna i Finland på samma sätt 
som i övriga Norden genomgått flera stora förändringar. Organisationerna har blivit 
ekonomistyrda, kommuner och sjukvårdsdistrikt har öppnats upp för privata företag 
och flera tjänster inom sjukvården har infört beställare–utförarsystem såsom 
laboratorier, röntgen och i vissa fall även fortbildning. Övriga förändringar är att 
patienterna blir allt mer kunniga mer krävande, sedan tillkommer teknologi och nya 
vårdmetoder som i sin tur ställer nya krav på personalen. Slutligen ställer samhällets 
förändringar nya krav på sjukvården, sådana samhällsförändringar är bland annat 
demografiska utmaningar och politiska omstruktureringar. Anmärkningsvärt är därtill 
att speciellt vårdprofessioner, som gärna hyllar sina historiska förebilder och 
upprätthåller sina yrkesspecifika koder, motvilligt gör stora förändringar (Berlin, 
Carlström & Sandberg 2009). 

Behovet av sjukskötare kommer att öka (Yrke 2025). Samtidigt finns det behov av ökat 
välbefinnande i arbetet för att garantera att sjukskötare orkar med sina jobb (THL 
rapport 2011). Med dessa förändringar inom sjukvårdens struktur, ledning och 
administration har ökad uppmärksamhet fästs vid individens anpassning och lärande 
(Ellström 2004, Ellström & Hultman 2004a). 
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1.3.1 Sjukskötaren  

Sophie Mannerheim var en av grundarna till den finländska sjukskötarutbildningen. 
Hon utbildade sig själv i Stockholm och i London vid ”Nightingale training school for 
nurses” och blev sjuksköterska år 1902. Två år senare startade hon den Finländska 
sjukskötarutbildningen och blev också själv översköterska vid Kirurgiska sjukhuset i 
Helsingfors år 1904. I stadig takt sedan dess har sjukskötare utbildats.    

År 2008 fanns det 50 000 sjukskötare i Finland och av dem var nästan 46 000 kvinnor. 
Det är också därför jag använder ”hon” då jag syftar på sjukskötaren i min text. I den 
här kvinnodominerade yrkesgruppen fanns år 2012 endast 7 % män registrerade 
(www.stat.fi). I Finland blir man sjukskötare efter avklarad sjukskötarutbildning som 
varar 3,5 år. Efter avklarad studiegång ansöker personen ifråga om rätt att utöva yrket 
och rätt om att använda benämningen sjukskötare. Ansökan riktas till 
rättskyddscentralen för hälsovården. Sedan upprätthålls ett register på godkända 
yrkesutövare av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). 
Detta register är publikt och vem som helst kan med hjälp av namn kontrollera vilken 
yrkesbenämning en person har.    

1.3.2 NPM i sjukvård 

Förändringar inom de nordiska sjukvårdsorganisationerna handlar långt om den 
privata sektorns ökade roll inom sjukvården. Inom sjukvåden sker decentralisering av 
makt både på ett politiskt men även på ett administrativt plan. Förändringar sker i hur 
sjukvården finansieras och patienternas ökade möjligheter att själv påverka ökar 
(Martinussen & Magnussen 2009:23). Därtill konkurrensutsätts allt flera verksamheter 
inom sjukvåden idag (Almqvist 2012:13–35).  

Ledare och politiker motiverar ofta viljan att genom kontraktstyrning utlokalisera 
verksamhet med ett ökat sparkrav. Samtidigt nämner Almqvist (2012:42) att det inte är 
ägarformen i sig som avgör ifall en verksamhet är effektiv eller inte. Istället handlar det 
om huruvida verksamheten befinner sig i en konkurrenssituation. Strategiska 
förändringar som många offentliga organisationer genomdrivit handlar om att 
kontraktstyrning blivit en central del av verksamheten. Kontrakt mellan beställare och 
producent blir avgörande och styrande. Syftet med att konkurrensutsätta vissa delar av 
verksamheten, såsom vaktmästare, städning, it och utbildning bygger på att dessa 
funktioner inte hör till verksamhetens kärnkompentens och att de därför blir 
effektivare och bättre kan skötas av andra. Effekten av kontraktstyrning blir inte alltid 
den önskade eftersom det är svårt för komplexa organisationer att skala av någon 
verksamhetsform (ibid.:134). Den tredje strategiska förändringen av NPM i offentliga 
organisationer, decentralisering och målstyrning, syftar till plattare hierarkier och 
kortare beslutsvägar. Decentraliseringen innebär ökad målstyrning och ökat 
resultatansvar för personalen, med målet att öka effektiviteten. Ändå är inte ökad 
effektivitet en självklar effekt av målstyrning. För att öka effektiviteten krävs att 
organsationens medlemmar känner till målsättningarna för verksamheten samt vill 
arbeta för att nå dem (ibid.: 92).             

De marknadsinriktade styrstrategier som infördes i de nordiska 
sjukvårdsorganisationerna från slutet av 1980-talet är relevanta för min avhandling. 
Därför att marknadsinriktad fortbildning är något annat än intern fortbildning som 
enbart svarar på en uttalad beställning. Jag hävdar på inget sätt att dessa nordiska 
NPM-styrstrategier var och är enhetliga eller identiska. Men efter 1970-talets kritiska 
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uppvaknande uppstod en politisk tanke om att den privata sektorn och 
ledningsstrategier från den privata sektorn kunde bidra till ökad effektivitet inom 
sjukvården. Det finns därför ett behov av fortsatt forskning för olika modeller av 
personalfortbildning inom sjukvården (Elg 2012:339).   

1.4 Olika perspektiv för att forska i sjukskötarens fortbildning  

För att forska behövs en förståelse av fenomenet som skall studeras. Formell 
fortbildning kan uppfattas som något homogent och fundamentalt för människans 
anpassning, socialisering och i stora drag även för produktionen och återproduktionen 
av vår kultur och vårt samhälle. Man kunde säga att genom formell fortbildning förstår 
vi varandra bättre och kommer varandra närmare och därmed kan en analyslins som 
kommunikativt handlande vara lämplig (Forester 2003). Samtidigt kan formell 
fortbildning uppfattas bygga professionella murar, förstärka positioner och exkludera 
individer. Fortbildning kan framstå som något mycket heterogent som involverar olika 
typer av möjligheter till beslut och auktoriteter. Genom detta framstår fortbildning som 
något som gör oss olika, skiljer oss åt och på olika sätt bidrar till att upprätthålla 
förvaltning och av den orsaken är governmentality-lins som användbar som analyslins 
(Dean 2010).  

Härnäst presenterar jag kort mitt förhållningssätt till formell fortbildning i 
sjukvårdsorganisationen.      

Ur ett kritiskt samhälleligt perspektiv framträder retoriken om behovet av livslångt 
lärande och medborgarens förhållningssätt som faktorer vilka kopplas starkt samman 
med ekonomisk tillväxt och ökat välbefinnande. Fortbildning uppfattas som en 
mirakelkur mot samhällets olika åkommor – ”ett pedagogiskt Viagra för att skapa 
potenta individer i ett så kallat lärande samhälle” (Berglund 2008:138, Loek 2007). 
Samtidigt förekommer en risk för att det traditionella kunskapssamhället urholkas 
genom specifik och riktad utbildning.  Bildning som fenomen blir en tom fras eller i 
värsta fall kontraproduktivt vilket betyder att istället för att lära oss vara lär vi oss bli 
produktiva och anställningsbara. 

Jag hävdar att framväxten av en viss typ av livslångt lärande, ”den lärande ekonomin”, har 
skapat en situation som troligen kommer att underminera individers motivation att ta del i ett 
livslångt lärande. Min slutsats är att det finns ett trängande behov av att gjuta nytt liv i de 
demokratiska dimensionerna av livslångt lärande så att den ”lärande ekonomin” kan 
transformeras till en ”lärande demokrati”. (Biesta 2006)    

Den lärande ekonomin ingår och är ett resultat av den samhälleliga 
privatiseringstrenden, NPM, vars syfte är att fokusera på ökad effektivitet och 
prestationer inom den offentliga sektorn genom att avbilda den privata sektorns sätt att 
styra (Pollitt, van Thiel & Homburg 2007, Hood 1991, Hood 2004). Lärande på 
arbetsplatser utgör kontexten och det finns behov av att forska i fortbildning så att även 
dess omgivning uppmärksammas (Yeo 2013). För att identifiera och analysera 
relationen mellan kontext och fortbildning behöver samhällsperspektivet även vara 
kritiskt (Pelissier 1991) eftersom ett dylikt grepp inkluderar eventuella 
intressekonflikter.  

För att beakta dylika intressekonflikter kan kritisk teori fungera som en naturlig bas 
och som ett perspektiv i min avhandling. Inte minst för att kritisk teori beaktar 
antagonistiska intressen med diskussion om vinst, exploatering och ledarens kontroll 
över arbetaren (Hatch 2006:28). Kritisk teori i organisationsforskning syftar till att 
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synliggöra strukturer och ekonomiska och sociala system som påverkar maktrelationer. 
Asymmetriska och odemokratiska relationer på arbetsplatsen uppmärksammas i kritisk 
teori det vill säga sådant som koloniserar verksamheter såväl på individ som också på 
gruppnivå (Deetz 1992).  

Man kan även anta att en dylik kolonisering av fortbildning upprätthålls genom 
förvrängning av språket och att makt i organisationer uppfattas som lömsk, smygande 
och odemokratisk (Deetz 1992). Det finns orsak att beakta att kommunikativa 
processer eventuellt förvrängs inom organisationer och strategiska ideologier skapar en 
falsk medvetenhet och uppmuntrar anställda att stöda organisationens intressen 
(Hatch 2006:269). Ett kritiskt samhälleligt perspektiv om fortbildning innefattar 
tanken om att kommunikation och makt är sammansvetsade fenomen som behöver 
studeras parallellt.  

När det gäller bruk av makt i och över fortbildning uppfattar jag att det finns två olika 
betraktelsesätt för att förstå det som sker i organisationer. För det första kan man 
uppfatta att alla borde få delta i den meningsskapande dialog som dagligen 
förekommer på alla plan och om alla temana. Om alla hade en röst skulle det vara 
lättare att nå konsensus, och den obalans av makt som hindrar detta borde korrigeras. 
Ett dylikt resonemang härstammar från kritisk teori och speciellt Frankfurtskolan 
enligt vilken den skeva maktbalansen uppfattas bero på främjandet av personliga 
intressen framom skapandet av ideella situationer i vilka alla kunde erbjudas lika 
möjligheter att komma till tals.  

Den här uppfattningen representerar mitt nästa perspektiv genom vilket jag studerar 
fortbildning, det vill säga det perspektivet om kommunikativt handlande. Perspektivet 
har ett emancipatoriskt uppdrag och strävar till att avslöja de hinder som förekommer 
då det gäller att försöka nå konsensus kring fortbildningens innehåll, uppdrag och 
syfte.  

Ett annat sätt för att förstå det som sker i organisationer är att uppfatta makt i 
organisationer som något produktivt och därmed ”välkommet”. Istället för att målet är, 
som Forrester (2003) uttrycker det, att ”vi vill alla förstå varandra” är målet att så länge 
vi inte förstår varandra och så länge vi inte är överens är vi produktiva. Styrkan ligger i 
olikheterna. De skapar produktivitet och debatter är något önskvärt som borde 
stimuleras och uppmuntras. (Knights 2009:147)  

Subtil makt som upprätthåller och befäster sociala strukturer är ett alternativt 
förhållningssätt. Vid HNS ledarskapsprogram som uttryckligen fokuserar på 
prestationer visar det sig att subtil makt vidhåller samma ledarskapskultur och struktur 
som tidigare (Sambrook 2009). Det blir därför intressant att fråga sig på vilket sätt 
ledningen styr anställda till fortbildning och vilka är effekterna av denna styrning?  

För att svara på detta använder jag governmentality som analyslins då den kan belysa 
olika sätt på vilket anställda styrs samt styr sig själva. Man kunde uttrycka det som att 
den anställda av olika skäl företar sig fortbildningens regim och att dessa olika skäl 
bildar fortbildningens karaktär (Dean 2010:27).  

Sammanfattningsvis kan man inte studera makt utan att samtidigt studera 
kommunikation och vice versa. Kommunikation erbjuder verktyg med vilka 
styrningstekniker kan genomföras, vidmakthållas och utvecklas. Sättet på vilket man 
kommunicerar och frågorna man kommunicerar eller inte kommunicerar blir alla 
viktiga sätt för hur makt uttrycks och synliggörs. Genom att i avhandlingen sätta ljuset 
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på vilket sätt man i den här organisationen realiserar kommunikativa handlingar kring 
fortbildning kommer även mindre kommunikativa handlingar att bli synliga.      

1.4.1 Definitioner och översättningar av begrepp   

Jag har strävat till att använda etablerade termer för begrepp, men att skriva på 
svenska har medfört vissa utmaningar eftersom inte alla begrepp har en svensk 
översättning. Följande begrepp har jag översatt enligt följande:  

Agency – Betyder aktörskap, ombud, medverkan och förmedling och handlar om den 
inverkande kraft och sociala handlingsmönster som förekommer i ett sammanhang 
eller på sociala arenor med angivna utrymmen.   

Auditing – kvalitetsmätningar, revisioner och jämförelser fenomen som ökat markant i 
organisationer och som i sin tur harförändrat sättet på vilket styrning sker på 
arbetsplatser (Power 2000). 

Coercive power – Påtvingad makt som handlar om att den som styrs av rädsla för 
konsekvenserna väljer att lyda och göra som hon eller han blir tillsagd (Yukl 2013).  

Otherness – Annanhet vilket betyder att individen genom att bli medveten om den 
andras olikhet formar uppfattningen om sig själv. För en längre beskrivning av 
begreppet se Kearney och Rainwater (1995). Den svenska översättningen är annanhet 
och användes i bland annat pedagogisk forskning (Halvars-Franzén 2010). 

Responsibilization – Ansvarsförskjutning, en term i governmentality-litteraturen som 
syftar till processen då subjektet åläggs ett individuellt ansvar för uppgifter som 
tidigare har varit någon annans. Det kan vara fråga om uppgifter som skötts av en 
representant vid statliga ämbeten eller inte alls varit någons ansvar tidigare. (Wakefield 
2009)   

Scientific management – Taylorism är läran om organisationer som berör 
centralisering, effektivisering och specialisering och i vilket rationalisering är central 
(Loek 2007). 

The path of frustration – Forskare Hughes (2005) presenterar hur olika handlingar 
eller frånvaro av handlingar leder till frustation och forskaren talar om the path of 
frustation något jag översatt till vägen till frustration. 

Third-order strategy –  Begreppet har jag i min avhandling översatt till strategiskt 
tredje rang.   

Följande begrepp har jag inte översatt eftersom jag då skulle riskera att förminska eller 
förvränga begreppens ursprungliga betydelse.  

Governmentality är ett begrepp som är svårt att översätta. Governmentality är myntat 
av Foucault år 1978 (Foucault 2007) och termens innebörd har sedan dess utvecklats av 
flera forskare, bland annat Miller och Rose (2008) och Dean (2010). Begreppet har i 
forskning kommit att omfatta mentaliteter, tankesätt och praktiker vilka resulterar i att 
individen styrs, formas, påverkas eller förvandlas (Miller & Rose 2008; Dean 2010; 
Besley 2007; Lindgren 2007:262). 
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Care of the self är ett annat begrepp för vilken en svensk översättning skulle te sig 
aningen platt. Begreppet care of the self är inte detsamma som självvård eller egenvård 
då vi tänker oss att enbart fokusera oss på det kroppsliga, till exempel genom val av rätt 
kost och tillräckligt med motion. Istället för att enbart reducera begreppet till det 
kroppsliga syftar detta begrepp istället också på styrning av det själsliga, på styrning av 
våra inre drömmar och förhoppningar. Care of the self kan liknas mer vid strävanden 
att nå inre balans, lycka och renhet. Det indikerar inte nödvändigtvis att det 
förekommer ett samlat ”self” – men istället beaktar det att jaget hela tiden skapas 
genom olika relationer (Foucault 1997:255). Foucault menade att det var genom 
sanningslekar i vetenskaper som ekonomi, biologi, psykiatri och medicin som kunskap 
och teknik har utvecklats för individen så att hon bättre skall förstå sig själv (Peters & 
Besley 2007:57). 

New Public Management (NPM) – Ett etablerat begrepp som inte lätt låter sig 
översättas till svenska. NPM är ingen enskild teori utan grundar sig på olika idéer och 
tekniker vilka syftar till att effektivera verksamhet utan ökade resurser och utan att 
förlora kvalitet. (Almqvist 2006)  

Nurses Competence Scale (NCS) – Namnet på det instrument som mäter sjukskötares 
kompetenser och som är skapat speciellt för HNS (Meretoja 2003; 2004).   

Community of practices (COP) – Begreppet avser grupper formade av människor 
engagerade i kollektivt lärande (Wenger 2000). 

1.4.2 Avhandlingens struktur 

Jag har inlett avhandlingen med att presentera forskningsfältet och forskningsfrågorna. 
I kapitel två, som utgör den teoretiska referensramen, presenteras olika teoretiska sätt 
för att närma sig frågan om sjukskötarens fortbildning. I därpå följande kapitel 
behandlas avhandlingens metodologiska utgångspunkter och där presenterar jag också 
det empiriska materialet.  

I kapitel fyra redogör jag för resultatet och kapitlet avslutas med en sammanfattning. I 
det nästsista kapitlet, diskussion kapitel fem, diskuterar jag dels resultatet relation till 
teoretiska referensramen men även i relation till forskningsfrågorna. Avhandlingen 
avslutas med kapitel sex där jag redogör för mina konklusioner. I tabell 1 
avhandlingens struktur har jag sammanfattat avhandlingens struktur och innehåll.  
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Tabell 1 Avhandlingens struktur 

       Kapitel:  Innehåller: 

1. Inledning 

Kapitlet utgör en karta för läsandet som skisserar 
avhandlingens bakgrund och kontext. Frågeställningarna 
och syftet presenteras. Avslutningsvis guidas läsaren genom 
begreppsförklaring och läsinstruktioner.    

 

2. Fortbildning 

Fortbildning kan uppfattas som en samhällsfråga, en 
ledarskapsfråga och en personlig fråga och det här kapitlet 
följer den indelningen. Kapitlet utgör avhandlingens 
teoretiska referensram. 

 

3. Metod 

I kapitlet beskriver jag intervju och observation som 
metoder för insamlande av empiriskt material. Jag 
presenterar informanterna och redogör för 
intervjufrågorna. Ytterligare redogör jag för analysmetoden 
samt förklarar på vilket sätt governmentality och 
kommunikativt handlande fungerar som analyslinser.     

 

4. Resultat 

I resultatkapitlet redogör jag för resultat enligt samma 
struktur som den teoretiska referensramen, det vill säga 
med utgångspunkt i fortbildning som en samhällsfråga, en 
ledarskapsfråga och en personlig fråga.  

 

5. Diskussion  

Diskussionskapitlet fokuserar på de centrala resultaten som 
är utlokalisering av fortbildning, mätning av kompetenser 
och fortbildning i hemlighet. I diskussionen tillämpar 
analyslinserna; kommunikativt handlande och 
governmentality. Jag avslutar detta kapitel med att svara på 
mina forskningsfrågor.    

6. Konklusioner  

I detta avslutande kapitel belyser jag resultatet ur olika 
vinklar och strävar till att presentera ett alternativt sätt att 
uppfatta fortbildning på. Det är också här jag dryftar 
avhandlingens vetenskapliga och praktiska bidrag. Jag 
avslutar kapitlet med att diskutera vilka implikationer 
avhandlingen kan få.  
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2 FORTBILDNING  

Detta kapitel utgör avhandlingens teoretiska avstamp i vilken jag sammanställer 
tidigare forskning om fortbildning.  

Det framgår av tidigare forskning tre olika perspektiv eller sätt att uppfatta fortbildning 
som. Dessa är (1) fortbildningen som en samhällsfråga eller uppfattningen om att (2) 
fortbildning är en ledarskapsfråga och då har fortbildningen ofta en riktning, ledningen 
vill förändra något eller någon genom fortbildning. Det tredje sättet att granska är att 
uppfatta (3) fortbildning som en personlig fråga och att fästa uppmärksamhet på hur 
individen själv ser på sin fortbildning. Dessa tre olika sätt att ringa in sjukskötarens 
fortbildning har jag illustrerat i figur 1 olika forskningsperspektiv på fortbildningen. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de områden som behöver mer forskning 
och på vilket sätt jag med min avhandling ämnar behandla dem.    

 

Figur 1 Olika forskningsperspektiv på fortbildningen 

Härnäst presenterar jag dessa olika sätt på vilka fortbildning har forskats i.  

2.1 Fortbildningen som en samhällsfråga 

Samhället utveckling kan inte skiljas från ekonomins utveckling därför är 
fortbildningens utveckling starkt kopplad till industrialismens utveckling (Aguinis 
2009). Fortbildning i industrialismen kan spåras till Frederick Taylor och dennes 
texter. Den tidiga ledningsteoretikern anser att det gällde att få ut de anställda att 
prestera maximalt. Arbetsledningen har ansvar för att samla in uppgifter om 
arbetsprestationer för att sedan klassificera och reducera denna information till 
kunskap. (Wilson 2008). Det här kan uppfattas som den första typen av fortbildning 
även om den enbart riktar sig till ledare. Så här uttryckter sig Frederick Taylor år 1912:  

Fortbildning för 
sjukskötare 

Fortbildning som 
en samhällsfråga 

Fortbildning som 
ledarskapsfråga   

Fortbildning som 
en personlig fråga 



 
 

 

12 

The most important and difficult task of the organizer will be that of selecting and training the 
various functional foremen who are to lead and instruct the workmen, and his success will be 
measured principally by his ability to mold and reach these men. They cannot be found, they 
must be made.  (Taylor 1912:137, egen markering)    

Vid industrialismens början åtskiljs ekonomiska och pedagogiska system, fenomen som 
tidigare varit sammanflätade. Arbetsuppgifterna blev mer avancerade vilket ställde nya 
krav på de anställda. Rationaliseringen av arbetsuppgifterna till följd av taylorismen 
förutsatte välutbildade och effektiva anställda som behärskade sina arbeten. Samtidigt 
var effekten av taylorism att begränsa fortbildning eftersom detta ansågs inverka 
negativt på rutiner, stabilitet och effektivitet (Loek 2007). Det vore emellertid fel att 
påstå att denna tankegång enbart tillhör vår historia. Följande citat visar att ett dylikt 
resonemang lika mycket tillhör vår nutid:  

When an organization invests in training an employee, the balance of power in the employment 
relationship is changed. The organization has now taken a risk because it has given the employee 
something of value, which the employee can take with him or her. (Selden 2009:86)  

En ytterligare effekt av taylorismen är att de anställdas arbetsuppgifter långt delas upp 
i utförande och planerare. Allteftersom nya krav ställs på planerare blir innovation och 
förändring centrala begrepp och för att klara dessa utmaningar behövs utbildning. Det 
medför att pedagogiskt arbete såsom fortbildning förenas med ekonomiska system. 
(Bridgman & Cumming, 2014;  Loek 2007).         

Förhållningssättet livslångt lärande har starkt präglat fortbildningen och kan spåras till 
1970-talet då ledmotivet var förändring. Det rörde sig om förändring hos individen för 
att denna skulle klara av de nya uppgifter som den teknologiska utvecklingen 
medförde. Kostnader för arbetsoförmåga och arbetslöshet diskuterades på såväl 
individ- som samhällsnivå, något som i sin tur skapade nya attityder för hur anställda, 
utbildare, arbetsgivare och politiker kom att uppfatta betydelsen av utbildning för 
människans alla livsskeden, från vaggan till graven. Därtill skapade 
arbetstagarorganisationer och internationella ekonomiska organisationer så som OECD 
ett förändringstryck genom att påpeka ekonomiska och industriella konsekvenser om 
de anställda inte klarade av att utföra sina arbeten. (Rose 1999:161)       

Småningom kom dock fokus att flyttas från arbetsgivarens uppgift att förse anställda 
med utbildning till arbetstagarens eget ansvar i att upprätthålla sin egen kompetens. 
Fortsättningsvis låg tyngdpunkten på att rekonstruera de anställdas aktuella 
subjektivitet i förhållande till deras potentiella. Ett exempel på detta är hur arbetslös 
kom att bli ett fenomen som behövde åtgärdas, både på makro- och individnivå. Det 
nya ledordet blev aktivitet och syftade på att individen aktivt skulle upprätthålla 
färdigheter. Till exempel skulle de som sökte arbete vara aktiva sökanden. (Rose 
1999:162). Under 1980-talet talade man om den aktiva medborgaren (i motsats till den 
passiva) och tyngdpunkten låg på aktivitet i förhållande till arbete. Arbetstider och 
arbetsförhållanden reglerades samtidigt som rättigheter och skyldigheter på 
arbetsplatserna justerades.          

Fram till mitten av 1980-talet rådde gynnsamma förhållanden i de nordiska länderna, 
sysselsättningen var god och arbetslösheten låg. Läget förändrades radikalt vid 80-
talets slut och den negativa utvecklingen fortsatte in på 90-talet. Den lågkonjunktur 
som följde har ansetts vara orsaken till att uppmärksamheten riktades från 
organisationsutveckling mot en lärande organisation. En lärande organisation 
uppfattades som lösningen på organisationers problem med att i tillräckligt snabb takt 
förändras för att klara av nya konkurrensvillkor. (Granberg & Ohlsson 2010:14).  
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Det är mot den här bakgrunden de nya ledorden för individens och organisationens 
lärande blir från 90-talet framåt lärande organisationen (Senge 1993) och dialogen 
(Granberg & Ohlsson 2010:53). I den lärande organisationen blir dialogen med hjälp av 
vilken stimulerande miljöer skall skapas som stimulerar lärande på olika nivåer. 
Dialogen blir det som knyter samman individerna i organisationer, meningsstrukturer 
konstrueras och rekonstrueras genom dialogen (ibid.).     

2.1.1 Professionalism och makt över fortbildningen 

Inblick i den här typen av historiska skeenden, i vilka förändringar på olika sätt 
impliceras på individen, ger samtidigt en inblick i makt, då makt inte enbart innebär 
kontroll, tvång eller dominans. Istället handlar makt i det här avseendet om hur den 
fria individen själv uppfattar sin frihet och vilka val hon gör till följd av den. 
Välfärdsstaten, ett sådant fält av möjlighet till fria val kommer att präglas av ett ledord; 
professionalism. Det stod klart efter andra världskriget att man inte kunde skapa 
välfärd utan att samtidigt fortsätta att utveckla professionella. Professionella behövdes 
för att skapa och administrera olika mönster som kopplade medborgarna till olika 
välfärdstjänster. De professionella behövde i sin tur kunskap för att själva förstå vad de 
skulle erbjuda samt till vem. Benämningen det professionella samhället har en bredare 
innebörd än enbart den att den offentliga sektorn med anställda professionella vuxit, 
eftersom också helt nya former av styrning därmed blivit aktuella (Miller & Rose 
2008:148–149) 

För fortbildningen innebär professionalism att de med ett erkänt yrke kan bygga upp 
sin makt genom två olika tekniker. För det första grundar sig professionalism på långa 
utbildningar och de yrkesutövande tilldelas legitimitet för att utföra sitt yrke samtidigt 
som de vinner erkänsla i samhället. Endast i extrema fall kan samhället ingripa och 
frånta den professionella erhållen legitimitet. För det andra grundar de professionella 
sin kunskap på sina egna uppfattningar om vad som är väsentligt. En 
professionsutövares kunskap kan ifrågasättas endast av andra som har samma eller 
mycket liknande kunskap (Friedson 1994; Sandahl, Falkenström & von Knorring 
2011:146). De professionella tog själva kontroll inte enbart över utbildning utan också 
över fortbildning för att säkerställa att den kunskap de uppfattade som viktig 
förmedlades till de yrkesverksamma. Innehållet eller strukturer för sjukskötarens 
fortbildning uppdateras av professionella och ifrågasätts sällan av varken 
representanter för samhället eller representanter av andra professioner.  

Fortbildning är i dag institutionaliserad utbildning som fortfarande ofta genomförs i 
skolliknande former. I synen på organiserat lärande kan noteras en förskjutning från 
ett så kallat anpassningsperspektiv till ett utvecklingsperspektiv. Dessa perspektiv kan 
uppfattas som ändpunkter i ett kontinuum där den ena ändpunkten handlar om att 
förse individen med redskap för att lösa sina uppgifter medan den andra ändpunkten 
handlar om att ifrågasätta och skapa förutsättningar för förändring och alternativa 
lösningar. (Ellström & Hultman 2004a:10). Beträffande utvecklingsinriktad 
fortbildning tycks denna fortbildningsform vara förbehållen en privilegierad grupp av 
nyckelpersoner (Glowacki-Dudka et al. 2012; Granberg & Ohlsson 2011:79).   

Tidigare forskning visar endast delvis på vilket sätt fortbildning som företeelse har 
förändrats över tiden. Sedan Taylor (1912) lät förstå att fortbildning kunde uppfattas 
som en produkt något som enbart behövdes verkställas för att fungera finns det få 
organisationsforskare som kritiskt granskat detta fenomen. Fortbildning som en 
företeelse har långt uppfattas som något frikopplat från politiska intensioner eller 
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personlig betydelse men mer som en isolerad händelse Sjukvårdens kontext har belysts 
av såväl ekonomisk som statsvetenskaplig forskning men analyserna har inte tydligt 
kopplats samman med organisatoriska lärprocesser (Bennich 2012:89). Frågor om hur 
konkurrensutsättning och uppföljningssystem har påverkat fortbildning har tillsvidare 
lämnats obesvarade (ibid.).   

2.1.2 NPM och fortbildningens mätbarhet  

Styrning av den finländska sjukvården har de senaste 20 åren präglats av new public 
management (Kaljunen 2011) och fortbildning inom sjuvården har blivit en produkt 
och en investering som man kan producera och sälja (Elwyn & Hocking 2000). Att 
bilda sig i traditionell mening är inte längre centralt men istället är det nyttan av 
fortbilning som räknas, och lärandet skall ebba ut i den dugliga medborgaren (Biesta 
2006, Biesta 2011).   

När fortbildning blir en produkt tillkommer iden att fortbildning som verksamhet kan 
utlokaliseras. Att privata aktörer tar över fortbildning ligger klart i linje med den övriga 
samhällsutvecklingen vi sett som underblåser ideologin om ökad effektivitet och 
privatisering (Bauman 2008). Ändå visar forskning att utlokaliserad fortbildning inte 
förbättrar kvaliteten på fortbildning snarare tvärtom (Gainey 2003) samt att personal 
kan uppleva ökad stress av olika privatiserings förändringar inom sjukvården 
(Målqvist, Åborg & Forsman 2011). Detta till trots finns det en samhällelig förväntning 
på fortbildning skall öka produktiviteten och försäkra nationens tillväxt (Aguinis 
2009).  

Det blir alltså oklart om det är ekonomiska eller kvalitativa mål som styr fortbildning 
(Thunborg 1999) och det ter sig som om anpassning är viktigare än utveckling då det 
gäller lärande bland anställda (Ellström 2004, Granberg & Ohlsson 2011). Desto 
klarare blir det att mätningar, auditeringar, på olika sätt blir centralt då det gäller 
fortbildning och att dessa mätningars syfte också är att styra anställda i att styra sig 
själva.  

... the setting of performance indicators, ‘benchmarking’ … are all more or less technical means 
for locking the moral and the political requirements of the shaping of conduct into the 
optimization of performance. These technologies of performance, then, are utilized from above, 
as an indirect means of regulating agencies, of transforming professionals into ‘calculating 
individuals’.  (Dean 2010:197)            

För fortbildning är det kompetensmätningar som styr verksamheten. Utmaningarna 
med kompetensmätningar har dock visat sig vara flera; att de förekommer 
genusblindhet, vilket betyder att man inte beaktat könsskillnader (Salminen-Karlsson 
2006) att mätningarna upplevs som orättvisa (Aryee 2002) eller opålitliga på grund av 
sin subjektiva karaktär (Stewart, O’Halloran, Barton, Singleton, Harrigan & Spencer 
2000) eller att de inte beaktar kvaliteten på verksamheten (Hamilton 2007).  

2.1.3 Fortbildning som en jämställdhetsfråga 

Jämställdhetsarbetet i Norden anses internationellt som mycket framgångsrikt och de 
nordiska länderna uppfattas som föregångare. Vi har kommit långt, men det återstår 
fortfarande stora utmaningar, såsom en könuppdelad arbetsmarknad (Jarnelind 
Munter, Sjöström 2014). Således är fortbildning för sjukskötare också en 
jämställdhetsfråga eftersom verksamheten är inriktad på livsområden där det råder 
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betydande skillnader mellan män och kvinnor. Främjandet av jämställdhet inom 
personalpolitiken är något man vid Finland statsförvaltning arbetar aktivt med. 
(Siukola 2010:30)      

Arbetsmarknadens könssegregering är summan av könsarbetsdelningen som uppvisar 
mycket liknande drag i alla organisationer i hela Norden. Skillnaderna påverkar 
kvinnor och män på individuell nivå men påverkar även jämställdheten på 
arbetsmarknaden i en vidare mening. Att lyfta fram könsarbetsdelningen, enligt vilken 
sjukskötare till 93 procent är kvinnor (www.stat.fi), är en enkel sak och en bra början. 
Betydligt svårare blir det att identifiera och analysera effekter och betydelse av detta 
(Acker 1998).  

Offentliga organisationer såsom sjukhus uppvisar sällan skillnader i hur kvinnor och 
män med samma arbetsuppgifter behandlas vad gäller möjligheter till fortbildning. 
Emellertid framträder skillnader då variabler som status, struktur och hierarkier 
granskas. Fortbildning hänger i synnerhet samman med hierarkiska positioner, något 
som i sin tur avslöjar att det förekommer genusskillnader kring fortbildning (McMillan 
2008).   

Förutom att genus kopplat till hierarkier visar skillnader i hur kvinnor och män 
fortbildar sig finns det även en skillnad i vilket stöd man och kvinnor upplever sig få av 
sin familj för att klara av mer krävande fortbildning. Emotionellt stöd från familjen har 
klar koppling till hur deltagare klarar av fortbildningens krav. Forskning visar att 
speciellt äldre kvinnor (50+) är missgynnade då det gäller det stöd de upplever sig få 
för att klara av uppgifter, och då speciellt uppgifter som skall göras elektroniskt (Ju-
Chun Chu 2010). I rapporten Men Earn, Women Learn - Bridging the gender divide in 
adult education & training skriven av McGivney (2004) uppmärksammas att märkbart 
fler kvinnor än män fortbildar sig.  

Att jämställdhet i det här arbetet inte är ett fokusområde har två skilda förklaringar 
som dock samtidigt kan kopplas till varandra. För det första handlar det om att 
sjukskötarens arbete kunde liknas vid en symbol för den könssegregering som råder på 
den nordiska arbetsmarknaden. Den markanta överrepresentationen av kvinnor i yrket 
gör att sjukskötarens fortbildning på inget enkelt sätt kunde lyftas fram som en 
jämställdhetsfråga.  Den andra förklaringen till varför jag i mitt arbete inte fokuserar på 
jämställdhet är för att man skall kunna göra ett dylikt perspektiv rättvisa borde 
frågeställningen och metodiken vara mer riktad på genus från första början, något min 
forskning inte varit.       

2.2 Fortbildning som en ledarskapsfråga  

Det var under 1950-talet som personalfunktioner utvecklades i större organisationer 
som ett led i att hålla kvar personal samt att utveckla personalen. Introduktion och 
utbildning blev fenomen som kopplades samman med hur väl man klarade av att utföra 
sina arbetsuppgifter. (Ulfsdotter Eriksson 2013:81). Vid den här tiden blev 
personalarbete en central funktion i organisationer och personalavdelningar centrala 
delar i ledningsgrupper. Under denna tid förekommer ett intresse för instrumentella 
mekanismer i arbetslivet såsom lönesättning och fysiska arbetsförhållanden. Samtidigt 
ökar även intresset för sociala relationer på arbetsplatserna (Rubenowitz 1978). Fokus 
riktas likaså på hur arbetsmiljön påverkar och påverkas av arbetstillfredställelsen. 
Trivsel på arbetsplatsen diskuterades på 50- 0ch 60- talet som faktorer vilka ansågs 
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bidra till effektivitet. Även de anställdas behov diskuterades av personalavdelningar 
(ibid.).      

Idag är fortbildning en central del av personalarbete och personalavdelningar arbetar 
för tre olika intressenter samtidigt. Den första intressenten är ledningen inom en 
organisation. Fortbildning antas uppdatera de anställdas kompetenser vilket förmodas 
leda till ökad produktivitet och blir således en viktig funktion då anställda skall arbeta 
för utstakade strategiska mål inom organisationen (Tharenou 2010). Lyckad 
fortbildning antas skapa generella och ömsesidiga normer, gemensamma mentala 
modeller och en organisations beteende (Evans 2005). Vidare är samhället, nationen, 
en intressent eftersom fortbildning bidrar till och säkrar nationens ekonomiska tillväxt 
då produktiviteten hålls hög (Aguinis 2009). Den tredje intressenten 
personalavdelningen arbetar för är den anställda (Tharenou 2007). Trivsel på 
arbetsplatsen och minskad omsättning av personal anses korrelera positivt med 
fortbildning för personalen (Garcia 2005, Ngo 1998, Katou 2008).     

2.2.1 Bättre lönsamhet med hjälp av fortbildning  

Forskningsintresset för hur fortbildningsverksamhet förvandlas till ökad effektivitet 
och bättre lönsamhet är stort (Aguinis 2009; Tharenou 2010; 2007, Tannenbaum 1992; 
Werner 1994; Russell 1984). Men även om intresset är stort är det ännu oklart hur 
personalavdelningars satsningar skall leda till ökad effektivitet och ökad omsättning 
och det är därför detta kallas samband kallas för den svarta lådan (Wright 2011:93). 
Referensramar, teorier och frågeställningarna bland personalforskare har varierat och 
man väntar sig att den svarta lådan innehåller svaren.   

Tharenou (2007) urskiljer tre olika perspektiv på kopplingen mellan fortbildning och 
ökad lönsamhet. Med ”resource based view” avses ett perspektiv ur vilket ett företags 
kunniga anställda uppfattas som resurser. Således blir fortbildning en investering och 
föregås av liknande resonemang (Bowen 2004). Att investera i anställdas fortbildning 
kan signalera att ledningen är intresserade av vad den anställda gör något som i sin tur 
kan resultera i en ökad avkastning (Evans 2005:769).  

Ett alternativt perspektiv bland personalforskare är då anställdas roll och rollbeteende 
kopplas samman med hur väl strategier uppfattas och följs i det dagliga arbetet. Att 
fortbildning i första hand kunde gälla arbete för att förändra rollbeteende på 
arbetsplatserna för att nå konkurrensfördelar. Ett ytterligare perspektiv på hur 
forskning uppfattar personalavdelningens arbete med fortbildning är vad Tharenou 
(2007:253) kallar cybernetic systems models och menar att teoretiker som använder sig 
av ett dylikt perspektiv uppfattar fortbildning genom en input-throughput-output 
modell. En sådan öppen systemmodell innebär att fortbildning uppfattas som det som 
förädlar och förvandlar den anställdas arbete till att bli något mer lönsamt (Wright 
2011).    

Samtidigt som personalavdelningar uppfattar fortbildning som viktigt har dessa 
avdelningar utmaningar då det gäller att få en framträdande roll i organisationer. 
Konflikter, inkongruenta handlingar och oklarheter förekommer mellan vad 
personalavdelningen vill uppnå då det gäller de anställdas fortbildning och vad andra 
intressenter vill. Personalavdelningen försätts ofta i en besvärlig sits, då teamets 
riktlinjer sällan får stöd av ledningen i organisationer. Ett arbete med syfte att stärka 
infrastrukturer kring de anställdas lärande nonchaleras och olika utvecklingsprogram 
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och certifieringar kan till och med verka hämmande på personalavdelningens riktlinjer 
för effektivt lärande (Clarke 2006).  

Situationen blir inte bättre av att fler organisationer utlokaliserar sin 
fortbildningsverksamhet (Gainey 2003:208). Ytterligare problem är att organisationen 
förlitar sig mer på marknadskrafter än på att verksamheten sköts på egen hand. Då 
fortbildning uppfattas som organsationers kärnverksamhet, med hjälp av vilken 
organisationen når konkurrensfördelar, betyder det att utlokaliserad fortbildning kan 
få svårigheter i att arbeta på ett sätt som stöder kärnverksamheten.  

Utöver att personalavdelningen får praktiska problem med att nå sina mål samt 
problem med sin egen positionering har verksamheten även intresserat ett flertal 
kritiska forskare (Willmott 1997, Alvesson & Deetz 2000, Townley 1994) och 
därigenom angetts nya vetenskapliga kritiska utmaningar. Den vetenskapliga kritiska 
granskning som personalverksamhet utsatts för kan delas upp i CMS (critical 
management studies) och CME (critical management education). Handlingar kring vad 
som uppfattas som viktiga temaområden inom en organisation härstammar från 
inlärda mönster och därför blir innehållet och formen av ledarskapsutbildning i sig 
intressant. Speciellt eftersom jag här visat att tidigare forskning av fortbildning inom 
personalvetenskap fokuserat på områden som design av fortbildning, genomförandet 
av fortbildning och effekter av fortbildning – men att alla dessa tre fokusområden 
behandlats som neutrala och opolitiska handlingar. Det här uppfattar jag som en klar 
brist i tidigare forskning, något jag med min avhandling ämnar beakta och svara mot. 

Arenor för lärande i arbetet kan vara många andra än organiserad fortbildning (Eraut 
2011). Det kan handla om att arbeta i team, observera, ställa frågor och få feedback. 
Arbetstagare ställs inför flera situationer där någon form av ”lärande” förekommer och 
det är vanligt att över 80 procent av lärandet sker vid tillfällen där lärandet endast varit 
en ”biprodukt” (Eraut 2011:186). Fortbildning kräver fortsatta insatser på arbetsplatsen 
för att personalen skall kunna utveckla och använda sig av det lärande som sker efter 
arbetstid (ibid:188). Därtill behöver personalen känna tillit för att förändra eller 
förändras. Coopey (1998) mycket kritisk till begreppet lärande organisation och 
påpekade att det krävs strukturella förändringar för att tillvarata lärande hos de 
anställda.  

Utöver arenor och strukturer handlar fortbildning även om makt på arbetsplatser 
eftersom det är genom makt man påverkar aktörernas frihet och delaktighet i olika 
fortbildningsprocesser. I dessa processer kommer makt i uttryck genom 
kommunikation, information och samspel (Granberg & Ohlsson 2011:79). Maktbruk 
utövas alltså inte enbart i formella strukturer varför fokus även behöver riktas till 
enskilda aktörers handlande.   

Sjukvårdsledningen består inte av en sammansvetsad enhet med ett gemensamt mål. 
Istället uppfattar jag ledningen som flera olika enheter med en inte alltid likadan 
uppfattning om vad som är viktigt beträffande sjukskötarens fortbildning. Med olika 
enheter avser jag till exempel avdelningsskötare, ledande skötare och 
personalavdelningar. Avdelningsskötaren befinner sig i en central roll när det gäller 
sjukskötarens kompetensutveckling, eftersom de avsvarar för stora personalgruppers 
professionella och utveckling och pedagogiska aktiviteter (Torstad & Björk 2007).  

Sjukvårdsorganisationer liknas ofta vid byråkratiska organisationer 
(Kjekshus 2009). Tanken om byråkratin rymmer precision, snabbhet, 
enhetlighet och klarhet. Dessa faktorer optimeras sedan av att det finns 



 
 

 

18 

kända regler och förutsägbara konsekvenser (Wilson, 2008:60). Regler 
om fortbildning existerar och produceras inte i något vakuum. Däremot är 
det inte ovanligt att dylika texter granskas kritiskt. I finländska 
sjukvårdsorganisationer har ledningen främst två dokument de stöder sig 
på vad gäller sjukskötarens fortbildning. Det ena är 
sjuksköterskeförbundets egen text (Täydennyskoulutuksen 
Laatuvaatimukset. 2003) och den andra är ministeriets 
rekommendationer (Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus, 
2004). Här följer en kort diskussion om innehållet och syftet med dessa 
regler.  

Det finländska sjuksköterskeförbundets text om fortbildningens kvalitetskrav fokuserar 
på vilka kvalitetskrav sjukskötaren kan ställa på fortbildningen (Täydennyskoulutuksen 
laatuvaatimukset 2003). Ett år efter Sjuksköterskeförbundets publikation om 
kvalitetskrav på fortbildning publicerar Social- och hälsovårdsministeriet handboken 
Rekommendationer om fortbildning inom hälso- och sjukvården (Terveydenhuollon 
täydennyskoulutussuositus, 2004). Dessa rekommendationer kom till efter statsrådets 
principbeslut om tryggandet av hälso- och sjukvården i vilket social- och hälsovårdens 
fortbildning fick speciell uppmärksamhet. I motsats till Sjuksköterskeförbundets 
dokument ett år tidigare kopplar ministeriet starkare samman utbildningsbehovet med 
organisationens primära uppgifter och utveckling av verksamheten. En 
sammanfattning av ministeriets rekommendationer återfinns i bilaga 1: finländska 
sjuksköterskeförbundets text om fortbildningens kvalitetskrav (2004) .  

De båda dokumenten understryker sjukskötarens eget ansvar i att delta i fortbildning, 
med syfte att skapa sjukskötare som aktivt själva styr sitt lärande. Det anses ”viktigt att 
betona sjukskötarens självständiga tänkande och verksamhet i fortbildningssituationer 
samt betona lusten och förmågan att kontrollera sitt eget lärande" 
(Täydennyskoulutuksen laatuvaatimukset 2003:7). Vidare beskrivs vad fortbildning 
borde innebära för sjukskötaren: ”fortbildning borde gradvis öka den lärandes 
självstyrda lärande och handledning av sig själv. Texten fortsätter med att fortbildning 
stöder den professionella växten genom tillräckliga utvärderingar och tillräcklig 
dokumentering, i form av kunskaps portfolio”. Både Sjukskötarförbundets och 
ministeriets dokument har en uppmanande underton som påpekar sjukskötarens eget 
stora ansvar och hennes uppgift vad beträffar fortbildning.  

Ministeriets lista på rekommendationer är mycket tillrättavisande i sin tongång. Med 
detta åsyftar jag till exempel följande citat: ”det är varje arbetstagares skyldighet att 
delta” (Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus, 2004:9). Ministeriet använder 
här ett tonläge som påminner om juridiska krav trots att det handlar om 
rekommendationer.  

Sjukvårdsledningens skyldigheter handlar förutom om att genomföra och uppfölja 
fortbildning lika mycket om att planera fortbildning och granska 
utvärderingskriterierna. I de analyserade texterna ovan framgår detta klart: 
”arbetsgivaren tillvaratar sjukskötarens yrkeskunskap genom mångsidiga 
utvärderingar såsom: självvärderingar, utvärderingar gjorda av kollegor, utvärdering 
gjord av förmannen och också utvärderingar gjorda av patienten” 
(Täydennyskoulutuksen laatuvaatimukset 2003:6). Vidare beskrivs att ”fortbildning 
stöder den professionella växten genom tillräckliga utvärderingar och tillräcklig 
dokumentering, i form av kunskapsportfolio” (ibid.). I ministeriets dokument betonas 
även att ”planering av fortbildningen sker tillsammans med deltagare” 
(Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus, 2004:4). 
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Dessa diskuterade dokument kan utgöra exempel på marknadifiering och 
akademisering (Ek et al. 2011; Evetts 2013) eftersom båda dokumenten syftar till att 
bidra med ordning och kontroll i organisationer. Ledningens motiv till att förlita sig på 
dem må vara att underlätta styrningen av personalen och att lätta på spänningar som 
direkt kontroll kunde leda till. Det paradoxala blir att dessa regler i själva verket 
vidmakthåller hierarkier och gamla strukturer. Det medför i sin tur att 
ledarskapshandlingar inte är bundna till eller begränsade av subjektiva eller 
individuella handlingar. Istället kan en ledares handlingar liknas vid mångbottnade 
handlingar som binder samman både livsvärld och system paradigm (jmf. Habermas 
1984: 1987).   

Det är betydelsefullt att analysera och förstå hur ledare för organisationer agerar 
eftersom ledarskap i praktiken handlar om legitimitet, det vill säga att påverka 
uppfattningar hos enskilda individer om vad som är viktigt och vad som behöver 
prioriteras inom organisationen (Eriksson-Zetterquist 2009). Kritiska teoretiker 
tillägger att en tro på hierarkier och ledarskap ofta utgör en omedveten ideologi i vilken 
egen osäkerhet och mångtydighet projiceras mot ett ”ledarskap” (Wilson 2008). Detta 
kan stämma men innebär fortsättningsvis att forskning kring ledares handlingar har 
betydelse. 

Det blir mot denna bakgrund betydelsefullt att studera på vilket sätt 
sjukvårdsledningen uppfattar att fortbildning för sjukskötare kunde bidra till ökade 
förutsättningar att bemöta förändringarna inom sjukvården. Jag visar i min avhandling 
hur viktigt det är förstå fortbildning, inte enbart som ett medel för att nå effektivitet 
eller konkurrensfördelar, utan som ett triangeldrama mellan resurser, ledarens 
förväntningar och individuella strävanden, det vill säga som en samhällsfråga, en 
ledarskapsfråga och en personlig fråga.  

Ledningen vill förändra sjukskötares beteende och detta framkommer speciellt tydligt i 
ett något äldre citat av Klatt et al (1985):  

The primary objective of the T&D [training and development] subsystem is to change the 
behaviour of people in the company so that performance of the company as a whole is improved. 
… The inputs processed are the employees of the company. ... You are interested in system 
effectiveness, that is, the degree to which the T&D system is achieving system objectives. You are 
also interested in the relationship between the benefits and the cost of the system. (Klatt et al 
1985:337, 370-371 citerade i Alvesson & Willmott 2012:86)     

De anställda liknas vid ”delar” (input) och målet med fortbildning och utveckling blir 
att förändra de anställdas beteende så att effektiviteten förbättras. Citatet av Klatt et al. 
(1985) ovan påvisar ett starkt mekaniskt förhållningssätt till individer i organisationer 
vilket utgör en risk inte enbart för hur vi kommer att förstå varandra men även för hur 
vi kommer att handla i mellanmänskliga relationer inom organisationer.  

2.2.2 Fortbildning och sjuvårdsorganisationers förändringsprocesser 

Förändringar i finländsk sjukvård har mer kretsat kring ledarskapsretorik än verkliga 
förändringar (Kaljunen 2011). Strukturella förändringar som varit bestående har varit 
få till antalet. Kaljunen (2011) ger som exempel att tankegången kring klienten/kunden 
i centrum som retorik har funnits länge men inom den finländska sjukvården 
fortfarande lyser med sin frånvaro.  

Trots att sjukvårdsledningen försöker bemästra och bemöta förändringarna är det inte 
ovanligt med misslyckade förändringsprojekt. Engagemanget bland personalen är inte 
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lätt att upprätthålla och skillnaden mellan handling och retorik ökar (Siverbo 2001).  
Många hävdar att fortbildning inte når sina målsättningar om till exempel ökad 
kompetens (Reeves 2009; Hodges 2009; Watson, Stimpson, Topping & Porock 2002) 
och man efterlyser en mer kritisk granskning av hur ”kompetensrörelsen” har beaktats 
av tidigare forskning. Man dömer ut ett linjärt tänkande mellan undervisning och 
lärande, och understryker att kurser och undervisning i sig inte är synonymt med ökad 
professionell kompetens (Reeves 2009).  Watson med flera (2002) genomförde en 
litteraturgranskning på 61 vetenskapiga artiklar om sjukskötare och kompetenser i 
vilken man drog slutsatsen att det finns spänningar mellan kompetens och fortbildning. 
Det beskrivs enligt följande: “literature appears confusing and contradictory, the term 
[kompetens] being described as overdefined rather than ill defined” (ibid. 428). 

Varför misslyckas förändringsprocesser trots fortbildning? En förklaring till att 
förändringar inom sjukvården ofta misslyckas eller sker mycket långsamt kan vara att 
många ledare inom sjukvården även arbetar ”på fältet” (med patienter), alltså är 
ledarskap inte deras enda uppgift (Martinussen 2011, Martinussen & Magnussen 
2009). Norsk forskning visar även att ledare som inte har kontakt med patienter i sitt 
arbete utan enbart med personal har en starkare tro på marknadsinspirerade 
förändringsprocesser än de ledare som arbetar i direkt kontakt med patienter (ibid.). 
Jag vill dock inte vara lika kritisk som Vartiainen som hävdar att orsaken till att så få 
förändringar sker i finländsk sjukvård är alltför litet ledarskapsutbildning. Vartiainen 
(2008) beskriver arbetet i sjukvården som oklart och allmänt oorganiserat, vilket 
verkar vara i linje med den allmänna inriktningen i NPM.  

It seems that the whole complexity of the management problem in health care has not been 
identified well enough. …In practice, health care systems and organizations wrestle with 
problems that are wide-ranging and difficult. That is why the concept of "wicked problems" is 
useful, because it helps to explain and describe the social and structural complexity involved in 
health care management. (Vartiainen, 2008:41) 

Däremot diskuteras att professionella inom sjukvården har kapacitet att helt blockera 
eller ignorera förändringsprocesser som riktas mot dem (McNulty 2004). Orsaken 
anges vara att de upplever att deras yrkesroll utmanas. Speciellt 
sjukvårdsorganisationer har karakteriserats som extra resistenta då det gäller 
förändringar. Ledarskapsinitiativ till förändringar har svårt att få fotfäste. En förklaring 
till förändringsmotståndet är att personalen inom dessa organisationer har en stark och 
självständig professionskänsla. En annan förklaring till att förändringar är svåra att 
genomföra är att sjukvårdsorganisationerna ofta är mycket stora och komplexa 
organisationer (Kjekshus 2009:277).     

Fortbildning antas leda till ökad effektivitet och ekonomisk tillväxt (Nagendra 2013). 
Speciellt i de europeiska länderna förekommer ett tryck på utveckling och på att 
motverka ekonomisk stagnation. Detta kunde botas med regelbunden fortbildning för 
de anställda. En timme mer fortbildning per anställd anges kunna öka produktiviteten 
med 0.55 procent (Sala 2013).      

Samtidigt förutsätter ett dylikt rationellt argument att fortbildning, lärande och 
utbildning kopplas samman med utveckling och förändring. Ändå visar forskning att 
organisationer oftare satsar på fortbildning som ska ge de anställdas kapaciteter att 
reproducera och handskas med de utmaningar som arbetet medför. Mer sällan 
förekommer fortbildning med syfte att de anställda tar egna nya beslut eller att de på 
eget initiativ gör stora förändringar (Wallo 2013). Här kan man på samma sätt som 
Ellström (2004) ställa sig följande paradoxala fråga: är det så att fortbildning inte 
syftar till förändring – men att fortbildning syftar till oförändrade verksamheter.  
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En traditionell indelning av lärande i arbetslivet är formellt lärande eller informellt 
lärande. Informellt lärande är ett lärande som bygger på erfarenheter och aktiviteter 
som personalen engagerar sig i och som ofta sker omedvetet och oavsiktligt (Ellström 
2009:19). Motsatsen är det formella lärandet som är en organiserad och strukturerad 
form av lärande.  

Fortbildning kan även uppfattas som belöning och bygger då på modellen om social 
balans och social obalans. Modellen syftar till att bättre förstå de anställdas beteende 
och attityder och enligt Aryee (2002) finns det skäl att koppla samman anställdas 
uppfattning om rättvist beteende i en organisation med procedurer för att säkerställa 
rättvist beteende (t.ex. genom olika mätningar och rapporter). Ytterligare är det av 
betydelse att beakta det interpersonella dagliga bemötandet (Aryee 2002; Blau 1967) 
Enligt denna argumentering blir det intressanta inte bara det att fortbildning av 
personalavdelningar uppfattas som en belöning utan även det att det krävs rättvisa i 
belöningen för att den ska ge organisationen mervärde (Gould-Williams 2007). 

En allmän uppfattning är att kunskap och kompetens kontinuerligt behöver uppdateras 
och stödjas (Armstrong 2012). Däremot är ledningen inom en organisation inte alltid 
rättvis när det gäller att erbjuda fortbildning till sin personal (Nolan 2000). Det i sin 
tur sammanfaller inte med teorin om att fortbildning är belöning. Till exempel visar 
Nolan (2000) att främst följande grupper missgynnas vad gäller tillgång till 
fortbildning: (i) personer över 35 år, (ii) personer med lägre utbildning2, (iii) personer 
som arbetar inom äldreomsorg, mentalvård eller med funktionshindrade personer. 
Slutligen missgynnas även personer (iv) som arbetar nattskift eller som har kortare 
anställningsförhållanden.  

Fortbildning uppfattas som kollektiva handlingar med syfte att förändra arbetet och att 
dessa drivkrafter till förändring kommer från de anställda själva. Sociotekniska 
teoretiker såsom Senge (1993) och Schein (2004) förespråkar platta organisationer 
med decentraliserade strukturer för att anställda snabbt ska kunna reagera på 
förändringar. I en dylik organisationsmodell blir fortbildning inte något ledaren 
kontrollerar utan istället något ledaren möjliggör.  

Ledningsgrupper anser att deras viktigaste uppgift är att göra ”strategiska” beslut, efter 
det följer beslut om arbetsdesign. Fortbildning och aktiviteter för lärande i 
organisationer hör till ärende av strategiskt tredje rang (Evans, Waite & Kersh 
2011:357). Må så vara, men det kan även bero på att man skiljt på dessa aktiviteter och 
grupperat strategibeslut som något annat än beslut om fortbildning. En dylik 
uppdelning är knappast fruktbar och istället argumenterar jag som andra (Ellström & 
Hultman 2004a, Senge 1993, Döös 2005, Ahlberg 2001) för att studera 
beslutsprocesser ur ett mer holistiskt perspektiv i vilket fortbildning och strategiarbete 
inte separeras.  

Ändå är det så att vid tolkning av ledarskapets agerande kring fortbildning liknas 
fortbildning ofta vid ekonomiska transaktioner. (Evans 2005; Bowen 2004; Barney 
2011). Av fortbildning förväntar sig ledningen att sjukskötaren förändrar sitt beteende 
(Gould-Williams 2007) och sina attityder (Nolan 2000). Kurser och utbildningar är 
ledningens rationella handlingar som syftar till ny organisationskultur (Mabey & Finch-
Lees 2010, Tolson, Bennett, Curris, Mohammed, & Middleton 2009; Lillibridge 2005) 
som leder till ökad effektivitet och lönsamhet (Loek 2007).  

                                                        
2 de med den engelska benämningen ”enrolled nurses” som i Finland motsvarar närvårdare eller tidigare 
hjälpsköterska 
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Detta säger en hel del om hur personer i ledningen uppfattar sig själva men det säger 
även något om hur de uppfattar de anställda. Personal kan genom kurser belönas 
(Aryee 2002) och därmed försättas i tacksamhetsskuld till organisationen (Gould-
Williams 2007). Mycket av hur ledare förstår fortbildning är ännu oklart och 
fortbildning kan för ledningen te sig som något man inte ännu helt förstår sig på, som 
en black box (Wright 2011:93).   

Det finns ett ytterligare sätt att först fortbildning och hur relationen mellan den 
anställda och personer i ledingen fungerar och tolkas. Anställda förväntas visserligen 
delta i kurser och förväntas förändra sina rutiner i sitt eget arbete, men rutiner kring 
beslutsfattande skall inte ändras. För även om det eftersträvandsvärda är förändringar 
finns det inte några sådana garantier, tvärtom det kan lika väl vara att fortbildning 
bibehåller gamla strukturer (Granberg & Ohlsson 2011, Wallo 2013, Ellström & 
Hultman 2004b). Man kan fråga sig om det i relationen mellan anställd och ledare 
finns en inbäddad förväntning på status quo i och med fortbildning.   

Att frångå ett klassiskt ledarskapsperspektiv på fortbildning skapar frågor om vem som 
skall gå på vilken typ av fortbildning och varför? Om målet är att låta de anställda själva 
styra sitt eget behov av lärande hur vet då organisation ledning att de anställda styrs 
rätt? Svaret blir prestationsbelöningar och kvalitetskontroller (Wilson 2008). Att 
mätning av kompetenser är så attraktivt för ledningen inom en organisation hänger tätt 
samman med effektivitet-tänkandet ett strategiarbete som förutsätter att ledningen 
känner till den anställdas kompetenser (Bryson 2007).  

Självutvärderande kompetensmätningar blir ofta modellen då man vill synliggöra och 
belysa personalens prestationer och kvaliteten på det arbete de utför. Dessa mätningar 
ligger sedan som grund för planeringen av fortbildning. Samtidigt ter sig 
självutvärderingar problematiska eftersom de innefattar subjektiva uppfattningar som 
omformuleras till objektiva tal för att användas i jämförelser med andra. (Stewart et al. 
2000) 

2.3 Fortbildning som en personlig fråga 

Fortbildning som en personlig fråga tar sin start i sjukskötaridentiteten och därmed får 
Florence Nightingale ingå i introduktionen. Hemkommen från Krimkriget startar 
Florence Nightingale år 1860 en utbildning för sjukskötare. Utbildningen byggs i stor 
utsträckning på ett lärlingskap i vilken undervisning kopplas samman med praxis. Man 
kan anta att fortbildning får sin början samtidigt som sjukskötarutbildningen eftersom 
Florence i sina texter upprepade gånger påpekar att sjukskötaren ständigt bör 
upprätthålla sin kompetens. Följande citat exemplifierar detta och är hämtat från Notes 
to nurses vilken hon skriver 1886:       

“To nurse is a field of which one may safely say: there is no end in what we may be learning every 
day… I know of the fact that progress is always to be made: that grow-up people, even of middle-
age, ought always to have their education going on. But only those can learn after middle age who 
have gone on learning up to middle age”. (Nightingale 2007)  

Lärlingskap inom sjukskötarutbildningen kom småningom att uppfattas som en 
mindre lyckad kombination eftersom sjukskötarens uppgifter mera svarade på 
sjukhusets behov än på skolans pedagogiska behov. (Scheckel 2009:33) Därför flyttade 
sjukskötarens utbildning till universitet och exempelvis University of Minnesota erbjöd 
sjukskötarutbildning år 1909. Utbildningen kopplades ändå starkt samman med 
arbetet på sjukhuset och trots studier vid universitetet förutsattes fortfarande 56 



 
 

 

23 

timmar arbete i veckan på en sjukhusavdelning. Det är centralt att förstå 
sjukhusarbetets betydelse för utbildningen då jag i min avhandling beskriver 
utbildningens betydelse i sjukhusarbetet. Även om dessa två fenomen är olika så skapar 
förhållningssättet i utbildningsfasen grunden för attityder och värderingar i arbetslivet 
och attityden är att ett visst lärlingssynsätt fortfarande råder.        

I Finland övergavs lärlingskapet för sjukskötaren på 1950-talet. Utbildare av 
sjukskötare ansåg att utbildning som bygger på enbart praktiskt arbetet sällan leder till 
kunskapsutveckling eller till en kritisk hållning. Teori och praktik åtskildes i sjukvården 
och de första finländska fortbildningarna för sjukskötare genomförs på 1950-talet och 
gäller främst användningen av teknologiska hjälpmedel (Sarkio 2007).  

Redan före 1950-talet erbjöds sjukskötaren fortbildning i form av specialisering. 
Specialiseringen berättigade ändå inte till någon examen. Dylika specialiseringar var 
barnmorska, anestesi, pediatrik och infektionskontroll (Scheckel 2009:40) Det var 
bristen på personal som gjorde att specialisering år 1957 blev en typ av fortbildning i 
Finland. Det antogs att fler skulle utbilda sig om sjukskötarens grundutbildning blev 
kortare och fortbildningen blev ett alternativt komplement till utbildningen istället för 
en obligatorisk del av den. Av detta kan man dra slutsatsen att den första 
fortbildningen inom sjukvården som ledde till en tilläggsexamen startade i slutet av 
1950-talet (Sarkio 2007).  

Efter att specialiseringsexamen som fortbildning kommit igång startar universiteten 
sina formella fortbildningar. De första magisterstuderandena inom sjukvården finns i 
USA där Lucille Brown var en drivande kraft i att starta upp Magister examen för 
sjukskötare.  

”When one turns to other ... he [sic] finds a distinct possibility that a fresh and 
conspicuously enlarged contribution may soon come from many more nurses who 
find places of great social and professional usefulness in consulting, planning, 
research, writing and the promotion of health services… “ (Brown 1948:98)  

Magisterexamen i krävande vård är den första typ av fortbildning en sjukskötare kan 
avlägga inom sin egen disciplin. Den första amerikanska magisterexamen för 
sjukskötaren erbjöds i psykiatrisk vård vid Rutgers University på 1950-talet. Sedan 50-
talet har efterfrågan på och utbudet av magisterexamen för sjukskötare ständigt ökat. 
Redan i ovanstående citat av Brown från 1948 påpekas att de som erhåller 
magisterexamen bidrar till professionens nytta antingen som kliniska experter, 
administratörer, undervisande personal eller som forskare. Det här skildrar de 
kollegiala förväntningar om nytta för professionen som fortfarande idag riktas mot 
sjukskötare som fortbildar sig (Scheckel 2009).   

1970-talet kännetecknades av brist på sjukvårdspersonal samtidigt som yrket 
stämplades som praktiskt. Sjukvård gick ut på att sköta om sjuka och hindra 
smittspridning och var en tydlig underkategori till läkaryrket. Samtidigt är det under 
1970-talet som diskussioner om patientcentrerad vård och humanistiska värderingar 
första gången yttras. Denna brytning från medicinsk disciplin till humanistisk disciplin 
ses framförallt i kunskapsutvecklingen. Vårdprocessen (publicerad 1975) av Katie 
Eriksson är ett sådant exempel. Astrid Nordberg och Katie Eriksson tillhörde de första 
nordiska omsorgsteoretikerna och de arbetade för ett paradigmskifte, Nordberg blev 
professor 1987 och Eriksson 1992. (Sarkio 2007)   

Fortbildning i form av magisterexamen tillkommer i Sverige i och med 
högskolereformen 1977. I Finland inleddes fortbildning för översköterskor 1979 i 
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Kuopio och ett år senare påbörjades vid samma universitet utbildning på magisternivå. 
Att delar av fortbildningen nu flyttar till universiteten följer den allmänna europeiska 
trenden då professionalismen kännetecknas av en ökad akademisering. Samtidigt ökar 
det statliga kravet och insynen i den offentliga sektorns förehavanden. Tidigare hade 
kvaliteten och innehållet i anknytning till utbildningar och fortbildningar främst varit 
en fråga för pedagoger. Men på 80-talet kommer krav om ökad transparens, mindre 
byråkrati och ökad konkurrens även att gälla såväl sjukvården som 
utbildningsväsendet. Kraven utgår från ”mer valuta för pengarna” och också 
fortbildning för sjukvårdspersonal blir ett politiskt ämne. Till exempel i Storbritannien 
är det ett krav sedan 1996 att sjukskötare måste fortbilda sig minst tre dagar per år 
(Leicht 2009). 

Det här innebär att samtidigt som professionerna strävade efter mer autonomi och 
kunskapsväxt strävade staten efter mer kontroll över professionerna (Wolmesjö 2005). 
Rollen som professionell arbetare (sjukskötare) inom den offentliga sektorn 
förändrades under 1990-talet och kännetecknades av en utbyggd kontrollapparat vars 
syfte var att mäta och jämföra resultat. Budgetregleringen stramas åt samtidigt som 
enheter skall visa hur de anställda når högt uppsatta mål. (Andersson 2009) 

Denna trend med ökad kontroll fortsätter in på 2000-talet och fortbildning samt 
utbildning överlag delas in i två olika diskurser. Den ena diskursen utgår från 
marknadifiering med vilken lärande aktiviteter skall bli attraktiva produkter som kan 
säljas. Den andra diskursen, akademisering och professionalisering, och syftar till 
arbetet med att upprätthålla en akademisk hög nivå som möjliggör aktivt deltagande i 
den fortsatta kunskapsutveckling professionerna arbetar för. (Ek et al. 2011) 

Marknadifiering kan förstås som förändringar i offentliga organisationer med strävan 
efter att mer likna privata organisationer. Det innebär således ökad fokus på effektivitet 
och målstyrning samt att bjuda in privata aktörer för att sköta om delar av 
verksamheten. (Ek et al. 2011). Förutom dessa former av kontroll över anställda 
förekommer inom den offentliga sektorn en annan typ av kontroll. Där är 
utgångspunkten att staten anser sig ha rätt att påverka innehållet och formen samt att 
yrka på förändring för ”allmänhetens väl”. (Andersson 2009) Fortbildning för 
sjukskötare presenteras som en lösning till bättre och snabbare tillgång till vård (Annus 
Socialis Fenniae 2002, Annus Socialis Fenniae 2007).  

Akademisering och professionalisering i sin tur kan till exempel läsas ur Social- och 
hälsovårdsministeriets handbok, Kvalitetsrekommendation för mentalvårdstjänster 
(2004:12) som presenterar fortbildning enligt följande: ”personalens yrkesskicklighet 
och möjligheter att orka i arbetet upprätthålls”. Fortbildning presenteras här som en 
garanti för fortsatt yrkeskunnighet. Fortbildning ses även som ett redskap för att 
förverkliga organisatoriska strategier, eller som det uttrycks i ministeriets handbok: 
”Meningen med personalutvecklande program [så som fortbildning] är att skapa nytta 
för organisationen samt bidra till att organisationens målsättningar nås” (egen 
översättning). Som en bisats i samma dokument framkommer att meningen med 
fortbildning också kan vara att stärka arbetstagarens självkänsla, arbetsmoral eller 
känslan av förpliktelser gentemot sitt arbete.       

Även om marknadifiering och akademisering inom fortbildning idag är två skilda 
diskurser förekommer det en klar koppling mellan dessa. Teoretiker intresserade av 
styrning menar att det för staten är viktigt att kontrollera professionerna eftersom det 
är en förutsättning för att i förlängningen styra sina medborgare. (Evetts 1998)    
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Acceptance of the authority of governments and of professionals have been interrelated and have 
been part of the process of normalization of the citizen-subject.  (Evetts 2013: 783) 

Diskurserna marknadifiering och akademisering är samtidigt kännetecken för NPM. 
Det faktum att den finländska sjukvården konkurrensutsätter tjänster, anlita privata 
producenter och förstorar enheterna (Johnsen 2004) följer Evetts linje om utveckling. 
(1998; 2013).  

Inte bara sjukskötare påverkas av dessa diskurser utan även sjukvårdens ledare. Under 
NPM-eran uppstår en förändrad syn på ledarens roll. Förändringarna grundar sig på 
kvalitetsledning, som blir ett nytt trendord. Olika kvalitetshandböcker skapas och 
diverse mätningar blir viktiga, allt från kundrespons till personaltrivsel. Andra centrala 
begrepp som blir centrala för sjukvårdsledningen är verksamhetsledning, 
processledarskap, teamledarskap och lärande organisationer. (Kaljunen 2011) Med 
NPM bevittnade vi alltså inte enbart söndervittring av det monopol med vilket 
sjukvårdsorganisationer producerade alla sina egna tjänster utan också en helt ny form 
av statlig styrningsteknik. 

Nya centrala begrepp för ledare inom sjukvården formade även nya ledarskapstekniker 
på medarbetarnivå, med helt ny fokus på vem det är som skall driva fram förändringar. 
Det handlar om nya förändrade strukturer och hierarkier med betydligt mer komplexa 
styrningsprocesser. Denna förskjutning av makt innebär färre ledningsgrupper och 
styrgrupper och istället mer projektarbete inom avdelningsteamen. Övervakningen 
sköts inte längre enbart av stat och kommun utan även av medborgare och inte minst 
via sociala medier. Trenden är densamma i England som i de nordiska länderna (OECD 
2010:25-38).    

Nya ledarskapstekniker resulterade i sin tur i ett förändrat medarbetarskap bland 
sjukskötare. För fortbildning innebär det att de anställda mer än tidigare tävlar med 
varandra. Vissa fortbildningar är mer attraktiva än andra och en del fortbildning är för 
dyr för att alla skall kunna delta. Sjukskötare själva har svårigheter att avgöra vilken 
fortbildning som med ett framtidsperspektiv blir lönsamt. Till detta tillkommer att 
ledare inte alltid rättvist kan bedöma vem som får eller behöver gå på vilken typ av 
fortbildning. Samtidigt upplever sjukskötare dåligt samvete över att lämna sin 
arbetsplats då vikarier sällan anställs i samband med fortbildning. (Collin 2008)   

Anställda anger mycket olika uppfattningar om vad fortbildning är. För några är det en 
mycket privat fråga (Lammintakanen & Kivinen 2012) och kan till och med vara en 
ekonomisk fråga (Thunborg 1999)för andra är det ett sätt att utmana sig själv 
(Lillibridge 2005; Collin 2008) och för en ytterligare grupp inbegriper det professionell 
växt. Med ökad professionalism följer sedan förändrade roller på arbetsplatsen (Clarke 
2006) och tillträde till nya grupper (Tolson et al. 2009). Samtidigt skapar kraven om 
det livslånga lärandet för sjuksötaren en känsla av otillräcklighet (Evans 2007) och 
evetuellt också slitningar mellan familjelivet och arbetslivet (Sturges 2012).   

Sjukskötaren förväntas fortbilda sig och som subjekt är sjukskötaren formas hon främst 
genom två olika aktiviteter, dels genom (1) uppdelande praktiker (normalt/onormalt, 
önskvärt/icke-önskvärt) och dels genom (2) teknologier kring självet (den egna 
”längtan att lära sig”). Fejes (2006) uttrycker detta på följande sätt;  

If you do not act in a responsible way and contribute to the process, there will be a risk of failure. 
There is no direct governing where the subjects are told exactly how to act. Instead, a prosperous 
future is presented as desirable combined with different options on how it is possible to act. 
(Fejes 2006:68)    
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Studier från ett sjukskötarperspektiv visar att sjukskötare i hög grad uppfattar 
fortbildning som en personlig angelägenhet. Till exempel har finska sjukskötares 
attityder och förhållningssätt till formell och icke formell fortbildning redogjorts av 
Lammintakanen och Kivinen (2012) som forskat kring frågeställningen om huruvida 
det förekommer en skillnad mellan hur olika åldersgrupper förhåller sig till 
fortbildning. (Lammintakanen & Kivinen 2012). I studien deltog 653 finländska 
sjukskötare från olika sjukvårdsdistrikt. Hälften av alla tillfrågade ansåg att det är var 
och ens privata angelägenhet huruvida man upprätthåller sin professionalitet genom 
fortbildning eller inte. Min reflektion kring detta resultat är att hälften anser att 
fortbildning är något den anställda själv ansvarar för och andra hälften anser att någon 
annan skall ansvara fortbildningen. Oberoende innebär detta att fortbildning som ett 
kollektivt och gemensamt allmänbildande fenomen inte förekommer. Det påpekar även 
Morgan et al. (2007) som tillfrågat sjukskötare om ansvaret för fortbildning och finner 
på samma sätt som den finska studien att sjukskötare anser att fortbildning är en 
personlig angelägenhet (Morgan, Cullinane & Pye 2007) 

Inom organisationer med sjukskötare behöver ledningen således ha ett aktivare och 
mer medvetet grepp om fortbildning. Därtill menar Lundgren (2011) som intervjuat 
sjukskötare i Sverige om lärande i arbete att sjukskötarna uttrycker en klar önskan om 
mer tid för reflektion och diskussion för att lärande skulle ske (Lundgren 2011).   

Sjukskötare anger att relationen till familjen påverkar och påverkas då sjukskötarens 
deltar i fortbildning. När sjukskötaren beskriver den stress som uppstår i och med 
fortbildning beaktar hon relationen till sin familj. Den stress en sjukskötare känner för 
fortbildningens krav och förväntningar kommer att påverka familjen. Balansgången 
mellan uppgifterna i hemmet och fortbildning/arbete skapar stress och en känsla av 
otillräcklighet (Evans 2007). I anslutning till balansgången mellan hemmet och 
fortbildningen är det intressant att såsom Zuzelo (2001) framhåller notera att flera 
sjukskötare uppger barnen som orsak till att de vill och känner sig motiverade till att 
delta i fortbildning. Här bör tilläggas att det främst rör sig om sjukskötare som 
fortbildar sig för en examen, men som fenomen kan det ändå framhållas som 
intressant. Det sjukskötarna avser är att tanken om att fungera som förebild för sina 
barn sporrar dem till att orka med studier vid sidan av arbete. (Patti 2001)  

Få sjukskötare lämnar sina jobb som ett resultat av fortbildning (Morrell 2008). Istället 
lämnar sjukskötare sina jobb främst på grund av familjeskäl (familjen flyttar). 
Sjukskötaren är ofta den andre försörjaren i en familj, den med mindre lön och den 
som behöver anpassa sig till den första försörjaren med bättre lön.  

Att vara den andra försörjaren i en familj innebär även att vara flexibel beträffande 
arbetsavtal. Det finns sjukskötare som arbetar genom agenturföretag inom vården och 
då hyrs de in till sjukvårdsorganisationer. Sjukskötare som arbetar vid olika agenturer 
(hyrföretag) uppger att främsta orsaken till att stanna kvar vid osäkrare arbetsavtal är 
flexibiliteten och friheten det medför för familjelivet. Många uppger även att en 
avgörande orsak till att fortsätta arbeta för olika hyrföretag är att inte behöva ta del av 
avdelningarnas politik (de Ruyter 2007). Däremot uppger dessa sjukskötare att 
deltagandet i fortbildningar och kurser blir lidande då de inte har ett fortlöpande 
arbetsavtal. Regelbunden och bekostad fortbildning är inte tillgänglig för vikarier eller 
personal som hyrs in till sjukvårdsorganisationer och istället blir fortbildning något 
denna personalgrupp själva måste stå för. (de Ruyter 2007).  Ett annat om än mer 
dramatiskt exempel bjuder Ducey (2008) på i sin forskning då hon visar på hur vanligt 
det är att utländska sjukskötare i USA aldrig, trots fortbildning, blir tillräckligt bra för 
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att bli titulerade sjukskötare i USA (Ducey 2008). Rapporten går under namnet ”Never 
good enough”.   

Fler ledare anser att det kunde vara sjukskötarna själva som bekostar fortbildningen 
(Nolan 2000). Även om fortbildning styrs av organisationens intressen och inte de 
individuella (ibid.). Något som leder till en jobbig situation eftersom det innebär att 
sjukskötare då förväntas bekosta organisationens utveckling. Denna paradox blir viktig 
att uppmärksamma då fortbildning granskas ur ett ledarperspektiv. Detsamma hävdar 
de finska forskarna Lammintakanen och Kivinen (2012:44) då de i sitt resultat varnar 
för att en alltför stor betoning på individens eget ansvar kan leda till situationer där 
kunskapshelheter inte beaktas.  

Rollen som sjukskötare förändras när man blir specialist på ett visst kompetensområde. 
Men förändring är inte alltid lätt och Clarke (2006) beskriver hur sjukskötare har svårt 
att finna sig i nya roller som till exempel ”utbildare för kolleger” vilket innebär att den 
egna yrkesrollen blir otydlig. Att vara så kunnig på ett område att man försätts i en 
undervisande roll inför sina tidigare kolleger är inte alltid ens eftersträvansvärt (Clarke 
2006). Samtidigt finns det en annan utmaning med att ”vara kunnig” på sitt område, 
nämligen att man är för specialiserad på ett tema. Den starka betoningen på 
professionalism i dagens sjukvård leder till att allt fler uppfattar fortbildning som ett 
redskap för att bli bättre på ett område. Detta medför att individuella strävanden 
hänskjuter ett mer kollektivt betraktande av kunskap på avdelningar (ibid:200). 
Motsatsen till denna konklusion kan man avläsa i Begleys (2007) forskning som istället 
understryker behovet av mer professionellt djup och ”inåtskådande” inom en 
profession (i detta fall barnmorska) för att således garantera en mer praktisk 
förankring vad det gäller sjukskötarens fortbildning (Begley 2007).           

Även om fortbildning uppfattas som antingen arbete för en ökad individuell växt eller 
arbete för en ökad kollektiv växt innefattar fortbildning alltid någon form av 
transformation. Det är också detta ledningen och förmännen lägger ner allt mer arbete 
på, det vill säga att förändra anställdas attityder och i därmed också i förlängningen 
arbetskulturen. (Mabey, Finch-Lees 2010) Organisationer lyckas olika med att förmå 
ändra anställdas attityder till fortbildning. En arbetskultur som uppfattas inneha ett 
stödjande klimat uppmuntrar sjukskötaren till fortbildning och hon deltar mer gärna 
(Tolson et al. 2009). På samma sätt fungerar detta i motsatt riktning, att sjukskötare 
som inte uppfattar delaktighet på sina arbetsplatser inte heller är intresserade av att 
fortbilda sig (Lillibridge 2005).  

Att inte känna delaktighet på arbetsplatsen ökar även risken för stress på arbetsplatsen 
och sjukskötare som upplever sitt arbete som mycket stressigt är inte motiverade till 
fortbildning. (Hyrkäs 2005). Denna stress kan också vara en av orsakerna till att 
sjukskötaren har förståelse för kolleger som inte vill delta i fortbildning. En tredjedel av 
sjukskötarna uppger att de har förståelse för kolleger som inte vill delta i någon 
fortbildningsaktivitet (icke formell fortbildningsaktivitet såsom teamarbete, möten, 
arbetsplatsrotation eller formella såsom kurser och längre utbildningsprogram). 
Speciellt yngre sjukskötare är mindre benägna att finna motivation till fortbildning om 
arbetet upplevdes stressigt. (Lammintakanen & Kivinen 2012) 

Vilken är då sjukskötarens motivation till fortbildning? Murphy, Cross och McGuire 
(2006) diskuterar motivation eller brist på motivation bland sjukskötare för att delta i 
fortlöpande professionell undervisning (CPE, Continuous professional education). 
Forskarna fann brist på motivation till fortbildning höra samman med minimalt stöd av 
kolleger eller chefer samt svår balansgång mellan hemmet och arbetsplatsen. Däremot 
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kopplades motivation inte samman med motsatserna: bra kollegialt stöd och god 
balans mellan hem och yrke. Istället kopplades motivation till fortbildning samman 
med sjukskötarens behov av självförverkligande och förhoppningar om bättre 
arbetsvillkor(Murphy et al. 2006).  

Joyce och Crowman (2007) fortsätter linjen om att motiven för sjukskötaren att delta i 
fortbildning oftast utgår från(i) sikte på bättre arbetspositioner eller (ii) att utveckla 
den kliniska rollen som sjukskötare innehar. Forskarnas konklusion blir att 
sjukvårdsorganisationerna bör bli bättre på strategisk planering av fortbildning för 
sjukskötare. Strategisk planering avser dessa forskare att är mer tydligt planerade 
”fortbildningsrutter” eller ”-stigar” som leder sjukskötaren framåt i sina strävanden 
efter en bättre position inom organisationen. Samtidigt som Joyce och Crowman 
(2007) hävdar att förväntningar på personalens fortbildning bör gå hand i hand med 
ekonomiska satsningar för att vara realistiska.  

2.3.1 Fortbildning och individuella förändringsprocesser 

Förändringar inom sjukvården är kopplade av sjukskötarens individuella 
förändringsprocess och ett inifrån-ut-perspektiv behöver uppmärksammans mer i 
forskning (Ellström, Ekholm & Ellström 2008:37). Det blir således centralt att fråga sig 
vilken roll sjukskötaren själv har i skapandet av sin egen fortbildning?  

The importance of CPD [continuing professional development] is clearly supported in 
literature and in the present study…What is as yet unknown, however, is how nurses 
themselves understand the process of CPD. (Brekelmans 2013:321)    

Individens egen uppfattning om fortbildning blir avgörande och lärande är något som 
behöver belysas i fortsatt forskning, menar Bennich (2012:89) vars avhandling berör 
kompetensutveckling i omsorgsarbete. Därtill frågar sig Thunborg (1999:278) om det 
är ekonomiska eller kvalitativa mål som står i fokus vad gäller sjukskötarens drivkrafter 
för utveckling. 

Beträffande individens, sjukskötarens, egen uppfattning anger hon som explicita 
förväntningar på fortbildning ökad teoretisk kunskap, något hon anser leda till bättre 
självförtroende i det egna arbetet samt bättre beredskap att undervisa såväl patienter 
som yngre sjukskötare (Gould 1999). Forskningsresultat visar på ett ökat 
självförtroende hos sköterskor som deltar i fortbildning.  Däremot påvisas att 
sköterskor med längre arbetserfarenhet (längre än 10 år) uppfattade en mindre ökning 
i självförtroende i relation till sköterskor som med en kortare arbetserfarenhet (0-10 år) 
(Austin 2010).   

Ytterligare motiverar sjukskötaren fortbildning med professionell säkerhet och ökade 
karriäralternativ (Gould 1999). Även om forskning beaktar fortbildning ur 
sjukskötarens eget perspektiv bör det understrykas att i studierna enbart inkluderas 
sjukskötare som deltagit i fortbildningsprogram och därmed även kan anses mer 
motiverade för själva fortbildningen. Man bör anta att en viss predisposition till temat 
fortbildning finns hos personer som redan är involverade i fortbildning.        

Utöver detta väljer sjukskötare att fortbilda sig för att personligen utmana sig 
(Lillibridge 2005) och för att utveckla sitt eget tänkande för att således förmå möta den 
ständigt förändrade omgivningen (Collin 2008). Arbete, lärande och roller är tätt 
sammansvetsade fenomen och de ständigt förändrade omständigheterna i arbetet gör 
att många sjuksköterskor uppskattar fortbildning (ibid.).  
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Förutom att fortbildning har en positiv inverkan i form av till exempel ökad säkerhet i 
arbetet och en känsla av mer teoretiskt kunnande är det flertal studier som påpekar den 
stress som upplevs till följd av fortbildning. Av faktorer som stressar sjukskötare som 
deltar i fortbildning kan nämnas inlämnande av uppgifter (Evans et al. 2007) och 
frånvaro från de dagliga arbetsuppgifterna (Gould 1999). Utbildningstillfällen försätter 
kolleger i mer pressade situationer än vanligt vilket i sin tur medför stress för 
sjukskötaren som deltar i fortbildningskursen. Att delta i fortbildning innebär vissa 
skuldkänslor över att inte förmå hjälpa sina kolleger. Däremot upplever sjukskötarna 
inte att fenomen som närvaro vid föreläsningar, finansiering och teoretiskt innehåll i 
kurserna stressar dem. Inte heller kursupplägg, föreläsare eller förhållande till 
föreläsare är något som stressar sjukskötarna (Evans 2007). Intressant är att de 
förväntningar sjukskötaren ställer på sig själv ger upphov till stress, medan 
förväntningar andra ställer på dem inte identifieras som något stressande.  

Det finns även sjukskötare som uppger att fortbildning inte betyder något för dem. Här 
rör det sig om sjukskötare som anser att fortbildningar inte är av någon betydelse för 
det dagliga arbetet och att fortbildningen inte medför några förändringar. 
(Kuuppelomäki & Tuomi 2005). Faktum att sjukskötare inte uppfattar forskning och 
utvecklingsarbeten som intressant antar Kuuppelomäki och Tuomi (2005:195) beror på 
att forskning inte fokuserar på ”rätta problem”: quite a few nurses felt that research 
results have hardly any impact on the practice of nursing … if research fails to generate 
new knowledge, then it is unlikely it will influence nursing practice either. Det här 
innebär att inte enbart ledningen har svårt med att koppla samman strategiskt arbete 
med fortbildning utan även att forskning och utbildning har samma svårighet med att 
nå sjukskötaren.    

Jag har diskuterat tidigare forskning som visar att sjukskötarens personliga 
uppfattning om fortbildning inte är enbart positiv. Utöver stress upplever sjukskötare 
att fortbildning överlag har blivit för akademiserad. Med akademisering syftade 
sjuksköterskorna på att allt mer av deras arbetsuppgifter nu handlade om diverse 
mätningar samt om olika skriftliga rapporter och uppföljning, vilket förutsatte mer 
fortbildning. Därtill uppfattar sjukskötare att ansvarsområden förstoras men att de 
själva har liten om ens någon kontroll över dessa beslut (McCabe & Garavan 2008). 
Sjukskötare uppfattar att arbetsgivaren inte erbjuder tid för fortbildning (ibid.). Det 
leder till att fortbildning uppfattas som en investering där fritid och eget kapital får stå 
för insatserna. Fortbildning kostar pengar och fritid. I Finland diskuterar bland annat 
Lammintakanen och Kivinen problemet med mindre resurser för fortbildning och 
ökade deltagaravgifter som har lett till att inte alla får delta i den fortbildning de önskar 
(Lammintakanen & Kivinen 2012:36).  

Att vara ansvarig som sjukskötare är ett förhållningssätt som förändrats i takt med 
samhälleliga förändringarna, eftersom individen behöver klara av sina arbetsuppgifter 
och därför fortbilda sig (Rose 1999). Samtidigt är konstruktion och rekonstruktion 
kring fortbildningens betydelse inte något sjukskötarna ensamma skapar (Bennich 
2012, Miller & Rose 2008), men istället sker det som kollektiva handlingar.    

Även styrdokument påverkar och konstruerar sjukskötarens uppfattning om 
fortbildning och alla involverade i fortbildning (ledare, planerare och deltagare) blir 
delaktiga i att samtidigt representera sig själva och samtidigt tolka den verklighete de 
bygger upp kring fortbildning. Jag omfattar en dylik gemensam konstruktion av 
verkligheten och lägger vikt vid tolkning av multipolära situationer (Fejes 2006). 
Medveten om att det i multipolära situationerna kan det uppstå orättvisor (McCabe & 
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Garavan 2008, Nolan 2000) frustationer (Hughes 2005) och motstånd (Kärreman & 
Alvesson 2009).  

I konstruktion av fortbildningens betydelse förekommer även indikationer på att 
utbildning kunde liknas vid investeringar (Selden 2009, Blau 1967, Aryee 2002) 
påhejad av ett resurstänkande i organisationer (Barney 2011, Bryson 2007). Enligt ett 
dylikt förhållningssätt bygger sjukskötaren sin egen profil och kollektivt lärande blir 
lidande på bekostnad av ett individuellt entreprenörskap.  

Genom fortbildning får man tillträde till andra grupper än den egna arbetsgruppen på 
arbetsplatsen. Det kan till exempel röra sig om en anställd som får fortbildning i något 
dataprogram. Den anställda blir därmed avdelningens huvudansvariga för denna 
uppgift och får genom denna roll träffa andra huvudanvändare av samma dataprogram. 
Tolson et al. (2009) menar att fortbildning uppfattas av sjukskötare som ett pass för att 
få tillträde till den grupp som utvecklar det professionella arbetet på avdelningen 
(Tolson et al. 2009). Genom fortbildning får man således tillträde till en gemenskap. 
Emellertid som man själv inkluderas i en gemenskap skapar man ramar och regler för 
vem och på vilka villkor någon annan har möjlighet att inkluderas. Fortbildning kan 
alltså öppna dörrar till nya grupper inom avdelningen och utanför den, men även det 
motsatta kan ske. Fortbildning och framförallt nya idéer och tankar till följd av 
fortbildning mottas inte alltid som något positivt. Hughes (2005) skildrar en modell 
över hur grupper på avdelningar nonchalerar fortbildningens innehåll och därmed 
skapas för den som deltagit i fortbildning en så kallad ”väg till frustration”. I sin studie 
fann Hughes att upp till 25 procent av sjukskötarna (N=82 sjukskötare både från 
privata och offentliga sektorn i UK) inte var nöjda med fortbildningen. Hughes angav 
modellen; vägen till frustration (se figur 2) som en analys över sitt resultat. Med 
modellen illustrerar hon vad en icke-stödjande organisationskultur innebär för den 
som deltagit i fortbildning av något slag. Följande citat av en sjukskötare återfinns i 
Hughes artikel: 

“It´s still hard to make changes because people get into their habits… we have support group 
meetings for D and E grades and we feed back the ward managers about things we want to 
change”. …Our manager doesn´t listen with her ears open. It´s “we´ve always done it this way, I 
don´t see a need to change” I suppose it´s easy to get stuck in a rut but that doesn´t benefit the 
clients…no wonder nobody stays here long” (Hughes 2005:47)     

 

Figur 2 Vägen till frustration, källa: Hughes (2005:47) 

Figur 2 vägen till frustration av Hughes (2005:47) är en förenkling och indikerar ett 
utstakat förlopp, och så fungerar det sällan på arbetsplatser. Ändå är det värt att belysa 
att fortbildning inte alltid leder till mer självsäkra och ”lyckligare” sjukskötare. Att inte 
känna sig värdesatt korrelerar med att sjukskötare uppfattar att då de inte bereds 
möjlighet till fortbildning värdesätt sinte heller deras arbete. McCabe och Garavan 
(2008) beskriver hur sjukskötare ibland uppfattar fördelningen av fortbildning som 
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orättvis. Utöver detta kunde få sjukskötare koppla samman organisationens strategier 
och målsättningar med sin egen fortbildning (McCabe & Garavan 2008).  

Istället baserar sig klinikers (sjukskötares) beslut enligt Gabbay och le May (2007) mer 
på de mentala kartor som har skapats från egna tidigare erfarenheter och genom 
samarbete med kolleger. Färre av klinikernas beslut kan spåras till något visst 
utbildningstillfälle. Samma forskning lyfter fram att också sjukskötarens möjlighet till 
dylika ”externa nätverk” i vilka kunskap kunde ifrågasättas och omskapas är betydligt 
färre än motsvarande tillfällen för läkare (Gabbay & le May 2004). Resonemanget 
påminner om lärandet så som det sker i egna sammanhang community of practices 
COP (Wenger 2000). Wenger (2000) inleder en av sina texter om COP med en 
berättelse om en sjukskötare, en socialarbetare och en ergoterapeut som inofficiellt 
byter erfarenheter om en patient under en lunchrast (Wenger 1996). 

Ur ett organisatoriskt perspektiv framhäver Elwyn och Hocking (2000; 2002) att det 
bör finnas balans mellan förståelse av fortbildning pedagogik, organisationens 
ekonomiska resurser och projektkunnande för att organisationer som 
sjukvårdsorganisationer skall utvecklas med hjälp av satsningar på fortbildning. Elwyn 
och Hocking avser att för mycket fokus har satts på prestationer och för lite fokus på 
processer i anslutning till fortbildning. Att ”kruxa” av någon som deltagit i fortbildning 
blir resultatet av ett sådant tomt prestationsfokus. Istället behövs det strukturellt stöd 
som uppmuntrar själva lärandeprocessen framom produkten och som främjar lärande 
om lärande bland annat vad gäller strategisk organisationsutveckling (Elwyn & 
Hocking 2000).      

Ovanstående diskussion om fortbildningens möjlighet till att stöda organisationens 
allmänna strategiska arbete är hämtat från en brittisk kontext. Därför är det viktigt att 
påminna sig om att de brittiska sjukskötarna möjligen har en något annan uppfattning 
om fortbildning eftersom det i England förekommer juridiska krav på professionell 
utveckling (CPD – Continuing Professional Development). I Finland föregicks 
ministeriets rekommendationer om fortbildning med diskussionen om den brittiska 
praxisen, men i Finland stannade ministeriet vid en rekommendation. 
Rekommendationen för sjukskötaren fortbildning bygger i Finland på 
sjukvårdsorganisationens grunduppgift (befolkningens hälsa), förändringar i 
vårdpraxis samt bedömning av fortbildningsbehovet (Terveydenhuollon 
täydennyskoulutussuositus, 2004:25). Ministeriet i Finland definierar inte på vilket 
sätt en bedömning av fortbildningsbehovet skall ske eller vem som skall göra 
bedömningen. Sjukskötare själv uppger att arbetserfarenhet, egen personlighet, 
omgivande händelser eller förväntningar och ny teknologi är faktorer som stimulerar 
den egna kompetensutvecklingen och därmed kunde fungera som mätare för 
fortbildningsbehovet. (Khomeiran 2006:67).  

2.3.2 Fortbildning och sjukskötarens kompetenser 

Det finns få vetenskapliga arbeten om sjukskötarens fortbildning som tar sin 
utgångspunkt i sjukskötarens egen uppfattning om fortbildning. I stället finns det fler 
arbeten om hur ledningen uppfattar fortbildning (Gould 2007). Därtill förekommer det 
begreppsförvirring mellan formella och icke formella utbildningar (Tynjälä 2008). 
Tynjälä (2008) har presenterat följande aktiviteter som lärande; genom att själv göra 
arbete, genom samarbete med kolleger, genom diskussioner med klienter, genom 
misstag och därtill formell fortbildning. Jag väljer i mitt arbete att fokusera på den sist 
nämnda, det vill säga formell fortbildning (kurser och utbildningsprogram).  
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En reflektion är att enbart kursdeltagare utgör det empiriska materialet i studier. Vid 
en första anblick kan detta kanske te sig naturligt. Det finns studier om vad man borde 
lära sig, att fortbildning borde handla om team byggande, interpersonell 
kommunikation och konflikthantering (Joiner 2004). Det finns studier om hur man lär 
sig bäst; genom att fästa mer uppmärksamhet på pedagogiken vid fortbildning. Till 
exempel Bridger (2007) tar fasta på att ett socio-kulturellt perspektiv på lärande kunde 
befrämja sjukskötares inlärning (Bridger 2007). Samt att vårdens komplexitet idag, 
speciellt vården av cancer patienter, kräver mycket speciell pedagogik i 
fortbildningstillfällen och att en lösning kunde vara problem baserat lärande (PBL) som 
bygger på att sjukskötaren tillsammans med andra yrkesgrupper diskutera och lär sig 
lösa problem. (Hall & Weaver 2001). Motiv för detta anges vara PBL är ett exempel på 
att lära sig arbeta tillsammans, lära sig lösa problem tillsammans samt att lära sig fatta 
beslut tillsammans (Brajtman et al. 2008). Lärande vid fortbildningar kan på det här 
sättet bidrag till förändringsarbete i organisationen (Bridger 2007).  

Att studier om fortbildning handlar om endast genomförda fortbildning eller om 
deltagare av fortbildningar är problematiskt. Eftersom fortbildning bygger självkänsla, 
skapar grupperingar och bidrar till karriärs alternativ så leder det samtidigt till att 
”inte-fortbildning” får betydelse. Det vill säga en dekonstruktion av fenomenet ”inte-
fortbildning”, borde te sig minst lika intressant forskning som fortbildning i sig. Att inte 
få delta i fortbildning eller att inte önska delta i fortbildning har betydelse dels på 
individnivå för subjektet själv men det har också betydelse på grupp och 
organisationsnivå. Att inte få delta i fortbildning kan subjektivt upplevas som att 
undergräva självkänslan eller som att hindra någon från olika karriärs alternativ. På 
gruppnivå betyder att inte få delta i fortbildning att sjukskötaren även exkluderas från 
den grupp som utvecklar avdelningen. Till detta lägger Hall och Weaver (2001) 
problemet med att fortbildning för ofta bidrar till att bibehålla strukturer och 
grupperingar inom sjukvården. Detta i och med att ett för starkt fokus sätts på endast 
en yrkesgrupp. När man sedan vid fortbildningstillfällen skapar ”uppgifter” är de oftast 
yrkesgrupps specifika (isolerade från andra yrkesgrupper) och fortsätter därmed att 
fungera som mentala kartor (mental maps) med hjälp av vilka sjukskötaren integrera 
sin roll som sjukskötare och barriärer till andra yrkesgrupper fortsätter att växa (Hall & 
Weaver 2001).  

Det är även möjligt att uppfatta forskning om fortbildningens betydelse som 
paternalistisk. De sjukskötare som inte uppfattar fortbildning som något positivt 
markeras till exempel av Hughes (2005) som någon som inte förstår sitt eget bästa eller 
som hon skriver: ”responses show that these nurses have difficulty in reflecting 
critically on their own practice and applying new learning to everyday experience” 
(Hughes 2005). En dylik paternalistisk inställning är i och för sig inget unikt, även 
Khomeiran et al. (2006) som studerat faktorer som påverkar sjukskötarens egen 
kompetens utveckling skriver följande i sin resultatredovisning: ”participants indicated 
an awareness of the importance of competence, and the need for competence 
development” (Tabari Khomeiran 2006).   

Dylika glimtar illustrerar en okritisk syn på kompetensutveckling och fortbildning. 
Underförstått finns det en värde laddning, kompetensutveckling är ”bra”, det gäller 
bara för alla att förstå detta. Med en sådan inställning ställs sällan kritiska frågor om 
fortbildningen. Med kritiska frågor menar jag frågor som: vad är meningen med 
fortbildning? får alla som vill delta? Måste alla delta? Eller vem gör uppföljning av 
fortbildning? Ett överpositivt och okritiskt förhållningssätt i forskning om fortbildning 
skisserar en bild av fortbildning som undergörande. Ett dylikt förhållningssätt kan inte 
helt sägas omfatta ett sjukskötarperspektiv.   
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Kompetens är ett nyckelord i många sjukvårdsorganisationer och det finns en strävan 
efter att operationalisera detta begrepp för att därigenom möjliggöra mätning av 
kompetens. Det förekommer flera olika utvärderingsmodeller för att mäta sjukskötares 
kompetens. Gemensamt för dem alla är att de strävar till att synliggöra och mäta 
kvaliteten av sjukskötarens dagliga arbete genom olika förfaringssätt såsom 
självutvärderingar av det egna arbetet, observationer, handledning och 360 graders 
utvärdering. Av de 40 instrument som granskades var patienten tillfrågad i endast fyra 
av artiklarna. (Hamilton 2007)  

En annan brist i kompetensmätningarna var att få mätinstrument kopplade samman 
kvalitet med fortbildning. Endast två av de 40 granskade artiklarna beaktade koppling 
mellan fortbildning och arbetets kvalitet. (Hamilton 2007)Den ena artikeln var 
utformad av Lockyer, Violato och Fidler (2003) som påpekade att förändringar på 
arbetsplatsen sker inte utan strukturella förändringar och fortbildning (Lockyer et al. 
2003).  

Den andra studien att beakta kopplingen mellan fortbildning och arbetets kvalitet var 
Barnes (1999) som uppmärksammade att mätinstrument med siffror och grafiska 
framställningar endast uppfyllde chefers önskemål och fokuserade starkt på nutid, med 
minimal fokus på framtiden. Istället lyfte Barnes (1999) fram sjukskötarens 
utvecklingsbehov och planer för framtiden som det viktigaste att fästa uppmärksamhet 
vid. Individuella synliga utvecklingsarbeten som stöder arbetsplatsens allmänna 
strävanden borde få en central roll. Detta föreslår Barnes (1999) att kunde ske genom 
poängsättning av just utveckling som sker genom fortbildning. Som exempel anges 
poängsättning av korta rapporter om innovativa arbetssätt, publicerad text i interna 
tidningar eller då sjukskötaren fungerar som klinisk expert för andra på något givet 
område. Därmed blir inte fortbildningen i sig slutprodukten utan istället förskjuts fokus 
till processer och handlingar som i sig förutsätter fortbildning (Barnes 1999).  

Utöver att kompetensmätningar kan kritiseras för att de inte beaktar patienten är dessa 
mätningar oftare mätningar av reaktiva handlingar, handlingar av det som varit, istället 
för proaktiva sådana. Dylika målinriktade handlingar inspirerade av NPM i vilken 
mätningar får en central funktion. Med NPM kommer nya former av kontroll (Lynn 
2006). Effekterna av NPM berör allt från statliga strukturer och ägarskap till personlig 
kontroll och utvärdering. Det är därför jag anser att kompetensmätningar delvis förstås 
behöver i ett sammanhang influerat av NPM. Eftersom mätningarna i sig också handlar 
om ansvarsförskjutningar, delegeringar, revisioner och mätningar.    

Ansvarsförskjutning är en annan teknik för kontroll som i en rationell modell för 
ledarskap handlar det om att ledaren följer upp att den anställda utfört sina uppgifter. I 
och med förändringar härledda till NPM-ideologin har det skett en förskjutning i 
ansvaret för de anställdas arbete, idag är utgångspunkten att de anställda själva skall nå 
resultat. Ett typiskt exempel på ansvarsförskjutning är det decentraliserade 
budgetansvaret. Allt flera handhar en egen budget, allt från dagvårdsenheter till 
utbildningsavdelningar, och kontroll kan även uttryckas i siffror (Rose 1999; Townley 
1995; Hasselbladh & Kallinikos 2000).  

I dagens sjukvård konstrueras den anställda till något utbytbart, mätbart och betalbart. 
Därmed uppstår (vitala) distinktioner i den formella organisationen mellan anställd 
och anställd, mellan ledare och efterföljare och mellan arbete och fritid. (Hasselbladh & 
Kallinkos 2000:708).  
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Revision och mätningar återkommer som begrepp och filosofi i NPM och här vill jag 
kritiskt reflektera över vad det innebär för min avhandling. Nya och annorlunda 
styrstrategier framträder ur NPM, ett av dessa är mätning. Mätning som styrning för 
ledare fick sin start i och med NPM (Power 2000). Med mätning menas inte enbart 
ekonomiska räkenskaper, tvärtom. Mätning utsträcker sig till kontroll på en mycket 
bred front. Det handlar om strategier och tekniker som berör samtliga individer i 
organisationen. Kvalitetssäkringsprogram för avdelningar och organisationer kräver att 
målsättningar uttalas. Information i rapporter blir väsentliga. Därtill fungerar dessa 
rapporter även som ett bekräftande av systemets struktur i sig. Det uppstår en loop av 
självmätande–struktur–självmätande. Power (2000) kallar detta control of control. 
Beck (1992) säger att samhällen experimenterar med sig själv (Beck 1992 i Power 
2000:178). NPM kan uppfattas som ett sådant experiment där inte ännu alla 
konsekvenser och händelseförlopp är klargjorda. Power (2000:179) efterlyser mer 
empiriskt arbete för att fokusera på mätningar (revisioner), såsom handlingar och 
processer i organisationer.   

We are beginning to see how different games of frustrate official intentions and which also lead 
to dysfunctional behavior. Audit can create new interests at the expense of others. Power 
(2000:178) 

2.4 Sammanfattning och identifierade underutvecklade 
forskningsområden 

Fortbildning kan uppfattas som en samhällsfråga, en ledarskapsfråga och/eller en 
personlig fråga, allt beroende på vilken typ av perspektiv man väljer att anlägga. Den 
här sammanfattningen beaktar alla dessa perspektiv och sammanför tidigare forskning 
och underutvecklade forskningsområden till avhandlingens forskningsfrågor.   

2.4.1 Fortbildning som en samhällsfråga 

Då fortbildning är en samhällsfråga finns det ett starkt fokus på mätbarhet, 
utlokalisering och aktiva medborgare. En historisk överblick visar hur ansvar för 
fortbildning kommit att skifta från att ha varit organisationens ansvar till att ha blivit 
medborgarens eget ansvar. Fortbildning som en samhällsfråga handlar om hur NPM 
starkt influerat den offentliga sektorn och därmed också sjukskötarens fortbildning. 
Det har skett förskjutningar vad gäller ansvar för fortbildning – från att ha varit 
organisationens ansvar till att vara sjukskötarens eget ansvar. Skapande av dugliga 
medborgare med eget ansvar blir dominerande för fortbildningens syfte och detta blir 
mitt första identifierade underutvecklade forskningsområde vilket jag kommer att göra 
ett vetenskapligt bidrag till. 

Tidigare forskning om fortbildning har främst fokuserat på fortbildning för att öka 
produktiviteten, konkurrenskraften och den ekonomiska vinsten medan 
fortbildningens övriga effekter har fått mindre uppmärksamhet (Ellström 1997:226). 
Fortbildning har blivit en produkt som kan och skall säljas och vilka effekter detta får är 
det andra underutvecklade forskningsområde jag kommer att fokusera på. Det betyder 
att uppmärksamma effekterna av att privatisera fortbildning i organisationen.   

Därtill visar tidigare forskning hur professionalismen kommit att ta kontrollen över 
sjukskötarens egen fortbildning, vilket är något som präglar vår tid. Ytterligare har 
sjukvårdens professionella yrkesbild varit starkt etablerad, något som kan ha effekter 
på fortbildningen för sjukskötare. Professionella sjukskötare vidhåller sin position och 
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makt med nya former av styrning och att identifiera dessa former i fortbildning blir 
mitt tredje vetenskapliga bidrag.    

Dessa slitningar mellan vad fortbildning egentligen är ur ett samhällsperspektiv gör att 
jag formulerat frågan vad är fortbildning för sjukskötare?  

2.4.2 Fortbildning som en ledarskapsfråga 

Idag ser vi att uppdelningen av arbete mellan planerare och utförare suddats ut och 
anställdas förmåga att ställa om sitt sätt att arbete blir avgörande för hur effektivt och 
lönsamt en organisation agerar. Därmed blir fortbildning inte enbart ett sätt för de 
anställda att klara av nya uppgifter, utan också ett sätt genom vilka anställda 
uppmuntras till att skapa nya frågeställningar och svara med alternativa lösningar. 
Fortbildning förväntas förädla och förvandla den anställda till något mer lönsamt. 
Fortbildning som en ledarskapsfråga behöver mer forskning om kopplingen mellan 
anställdas uppdaterade kompetenser och ökad produktivitet samt bättre lönsamhet. 
Något jag med avhandlingen svarar mot.   

Idag kan vi också se att speciellt lite vikt har lagts vid hur ledningen uttrycker och 
förverkligar fortbildning (Skytt 2011:48; Kock 2011:71; Grönroos 2008:35). Detta är det 
andra identifierade område som behöver mer forskning kring fortbildning som en 
ledarskapsfråga.    

Även om det står klart att fortbildning för ledningen är en viktig fråga (Tharenou 2010; 
2007), finns det samtidigt misshälligheter mellan hur personalavdelningen i 
förhållande till organisationens ledning förmår skapa en enhetlig linje. Den tidigare 
fokuserar på behov, design och innehåll av fortbildning medan den senare är mer 
intresserad av effekter, kostnader och mätbara fördelar av fortbildning. Mitt strävande 
blir här att demonstrera på vilket sätt ledningen och personalavdelningen skiljer sig åt 
eller arbetar för samma mål samt på vilket sätt de positionerar sig kring fortbildning.     

Det står klart att då fortbildning är en ledarskapsfråga finns det fortfarande flera frågor 
obesvarade. Ledares bristande kunskap om fortbildningens betydelse kallas för en 
”black box” (Wright 2011:93). Av de identifierade underutvecklade 
forskningsområdena och har formulerat följande forskningsfråga: Vilka är de 
kommunikativa handlingarna kring sjukskötarens fortbildning och vilka är effekterna 
av dessa? Ledningen har intentioner, ledningen använder signaler och ledningen 
förväntar sig reaktioner då de kräver eller erbjuder fortbildning – något som inte har 
uppmärksammats tillräckligt i tidigare forskning. Denna black box behöver öppnas.  

2.4.3 Fortbildning som en personlig fråga  

I fortbildning som en personlig fråga är sjukskötaren ett subjekt som satsar på 
fortbildning omgiven av sociala konstruktioner som skapar makt kring fortbildning 
(Doherty 2007). Tidigare forskning visar kopplingen mellan personalens ork på 
arbetsplatser och personalens yrkesskicklighet vilket för resonemanget tillbaks till 
frågan om det egna ansvaret för fortbildning, som nu även i förlängningen innebär 
ansvar för den egna arbetsorken. Det första identifierade underutvecklade 
forskningsområdet då det gäller fortbildning som en personlig fråga på vilket sätt 
sjukskötaren uppmuntras i att ta ansvar för sin egen fortbildning.  
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Därefter följer den vetenskapliga diskussionen om livslångt lärande. Begreppet är 
etablerat men ändå finns det få studier som visar vilken betydelse fortbildning har för 
den anställda (Bennich 2012). Lärande för den anställda samman med personlig 
utveckling och tanken om investering. Livslångt lärande appellerar till sjukskötarens 
samvete och bilden av en stark sjukskötaridentitet. Detta har medfört att 
professionerna skapat en ökad autonomi och även bevakar sin kunskapsväxt. Samtidigt 
eftersträvar staten mer kontroll över professionerna och deras kunskapsutveckling. 
Denna splittring mellan vad professionen vill och vad staten vill är även det ett 
forskningsområde i behov av utveckling – något jag ämnar bidra till.  

Ytterligare forskningsfokus behöver även läggas vid vad det betyder att fortbildning 
privatiseras för den anställda. Forskning visar att det finns en ökad risk för tävlande 
arbetsmiljöer då den anställda i allt högre grad uppfattas som utbytbar, mätbar och 
betalbar. Det är därför mitt fokus här kommer att ligga vid på vilket sätt konkurrerande 
arbetsmiljöer skapas samt vilka tänkbara effekter det kan få.  

För när fortbildning är en personlig fråga blir sjukskötaren ”bärare” av olika roller som 
gör subjektiva investeringar i multipolära diskurser. Någon garanti för en enkel 
verklighet förekommer inte och istället fokuserar jag på att synliggöra de sociala 
konstruktioner som skapar makt kring fortbildning. Även om det förekommer en 
underton av att det normala är att utbilda sig hela livet finns det fortfarande få studier 
om vilken mening fortbildning har för den anställda.   Utifrån de identifierade 
forskningsområdena med utvecklingsbehov anser jag följande fråga obesvarad: Hur 
styrs sjukskötaren i att fortbilda sig själv och vilka är effekterna av denna styrning?  

Avslutningsvis kan jag här konstatera att flertalet av tidigare forskningar har haft ett 
rätt så mekaniskt förhållningssätt till anställda och till deras lärande processer, något 
jag ämnar undvika. Jag syftar i stället till att svara på det emancipatoriska uppdraget 
som finns i organisationsforskning (Alvesson & Willmott 2012:86). I min avhandling 
försöker jag vara observant på att inte befästa någon manageralistisk retorik eller 
position utan istället kritiskt granska dessa. Metodologiskt kan man skönja en viss 
stelhet i angreppsätten kring fortbildning vilket lett till att fenomenet studerats för 
antingen ledarperspektiv eller anställdas perspektiv. Det finns helt klart en beställning 
på forskning som beaktar olika perspektiv samtidigt, inte så att de ersätter varandra 
men så att de kunde komplettera varandra. 
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3 METOD  

Det här kapitlet inleds med en diskussion om avhandlingens metodologiska 
utgångspunkter, en diskussion kring kunskapssyn och avhandlingens abduktiva 
forskingsansats. Därpå följer en presentation av intervju som kvalitativ metod för att 
samla in empiriskt material, urvalsprocessen diskuteras och informanterna 
presenteras. Sedan redovisar jag grunderna för resultatanalysen. Kapitlet avslutas med 
att jag redogör för mina forskningsetiska val och resonerar kring frågor om 
avhandlingens pålitlighet och tillförlitlighet.    

3.1 Metodologiska utgångspunkter   

Syftet med avhandlingen är att förstå och kritiskt granska fortbildning. Detta kräver en 
metod som kan finna avsikter bakom specifika mänskliga handlingar. Jag har uttalat 
detta på följande sätt ”syftet med avhandlingen är att ur ett kritiskt perspektiv granska 
och beskriva kommunikativa handlingar och makt kring fortbildning för sjukskötaren 
så som den kommuniceras och förverkligas i sjukvårdsorganisationen”. 

De metodologiska utgångspunkterna följer med från den teoretiska referensramen 
vilken i sin tur ligger som grund för arbetets perspektiv på hur fortbildning relaterar till 
samhällstrender, ledarskapshandlingar och sjukskötares personliga val. Den teoretiska 
referensramen utgör ett underlag för avhandlingens frågeställningar och en guide för 
de frågeställningar som ställs det empiriska arbetet.    

Jag uppfattar fortbildning som något som blir till, vilket utgör min kunskapssyn i 
denna avhandling. Med det avses att jag beaktar sociala, kulturella och historiska 
krafters betydelse då vi formar det ”vi ser”, ” det vi tänker” och ”det vi gör” inom 
organisationer (Chia 2003:107). 

Mitt antagande om verklighetens beskaffenhet kring sjukskötarens fortbildning bygger 
på att aktörer på olika nivåer, såsom samhälls-, ledarskaps- och sjukskötarnivå, genom 
ständigt samspel påverkar och påverkas av varandra. Således innebär det att 
verkligheten består av sociala konstruktioner. Jag tror inte att det existerar någon 
verklighet som är enbart extern eller påtaglig, istället handlar det ständigt om 
människans medvetande och medvetenhet samt om hur människor tillskriver ett 
fenomen betydelse vid vissa tillfällen.    
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Figur 3 Sjukskötarens fortbildning som social konstruktion.  

Individen, aktören, har en aktiv roll eftersom hon själv skapar mening i sin sociala 
verklighet. Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt syftar till att inget är gjutet eller 
givet, men att varje informant jag träffar själv tillskriver fortbildningen mening och att 
alla har lika rätt att göra det. Det är möjligt att förstå meningsskapandet genom att 
studera kommunikation och retorik kring tematiken fortbildning, genom att 
uppmärksamma vilka ord och vilka tekniker som används i kommunikationen kring 
fortbildning. Det är också lika möjligt att förstå detta meningsskapande kring 
fortbildning genom att tolka de handlingar och val som individen gör i förhållande till 
omvärlden och genom att registrera vilken mening individen själv tillskriver sina 
handlingar och val. (Boeije 2010) Det väsentliga är att samtliga aktörer, samhället, 
ledningen och sjukskötaren, ständigt skapar mening för fortbildning i relation till 
varandra, såsom framgår i figur 3 sjukskötarens fortbildning som social konstruktion.   

Mot den bild som tecknats ovan går det att fördjupa växelverkan mellan de olika 
aktörerna som befinner sig på olika nivåer. I tabell 2 metoder och tekniker vid 
forskning åskådliggörs hur det individuella och det sociala växelverkar. Tabellen visar 
på olika alternativ med hjälp av vilka det är möjligt att förstå hur individen och det 
sociala växelverkar och hur olika förståelser i sin tur leder till olika metodologiska 
utgångspunkter. Dessa i sin tur är beroende av forskarens verklighetsuppfattning.  

Den vågräta axeln i tabell 2 anger de olika perspektiven. Perspektivet kan vara antingen 
ett individperspektiv, ett socialt perspektiv eller en kombination av de båda (reflexiv-
dialektisk syn). Den lodräta axeln anger hur perspektivet kan vara antingen objektivt 
eller subjektivt eller igen en kombination av de båda, vilket resulterar i ett reflexivt-
dialektiskt perspektiv. Då dessa olika perspektiv sammanstrålar i matrisen bildar det 
femte (5) rutfältet en metodologisk utgångspunkt i vilken både individperspektivet och 
det sociala perspektivet sammanstrålar vilket motiverar ett reflexivt-dialektiskt3 
perspektiv på forskning. De två analyslinserna jag använder mig av återfinns i detta 
femte rutfält i vilket jag placerar min forskning.   

                                                        
3 En längre diskussion om vad reflexiv-dialektisk syn betyder i min avhandling återkommer jag till i kapitel 
3.2.    

 
 

Samhällsnivå
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Fortbildning för 
sjukskötaren är en 
social konstruktion, 
vilket betyder att 
fortbildningen 
konstrueras av aktörer 
på olika nivåer som 
befinner sig i  
växelverkan.  
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Tabell 2 Metoder och tekniker vid forskning (Kemmis & McTaggart 2008:295) 

Perspektiv Individen Det sociala Både och: Reflexiv- 
dialektisk syn på 
individen och 
sociala relationer 
och deras 
förhållande  

Objektivt 
 
 
 

 

(1) Praktiken 
som individuellt 
beteende: kvantitativa 
och korrelations-
experimentella metoder; 
psykometriska och 
observerande tekniker 
och tester 

(2) Praktiken 
som sociala beteende 
system: kvantitativa och 
korrelations-
experimentella metoder; 
systemanalyser, social 
ekologi 

 

Subjektiv (3) Praktiken 
som medvetna akter: 
kvalitativa och tolkande 
metoder; kliniska 
analyser, intervjuer, 
dagböcker, själv-
rapporteringar  

(4) Praktiken 
som sociala strukturer 
skapade av diskurser och 
traditioner: kvalitativa, 
tolkande och historiska 
metoder; diskurs-
analyser, och dokument-
analyser 

Både och: 
Reflexiv- 
dialektisk syn på 
individen och 
sociala relationer 
och deras 
förhållande 

 (5)  
Praktiken som 
socialt och 
historiskt skapad 
och som 
återskapas 
genom 
individuella 
rollers initiativ 
och sociala 
handlingar: 
Kritiska metoder; 
dialektisk analys 
(multipla 
metoder)  

 

Detta medför att ett jag på en social arena (i mötet med andra människor eller texter) 
blir någon samtidigt som detta jag genom handlingar formar och bjuder in andra att bli 
någon. Det handlar om social växelverkan som sker i en fortgående dynamisk process. 
Yrkesroller formas av och i det rum som finns angivet för dem, samtidigt som dessa 
roller skapar detta rum.   

Att se världen som föränderlig, ständigt nyskapande och omformande erbjuder rikligt 
med alternativ för organisationsforskningen. Det har sin grund i att ett ”världen blir 
till-perspektiv” kan erbjuda beskrivningar över problem, motsättningar, påverkningar 
och förändringar som blir till i organisationer, medan en motsatt positionering, en 
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radikal, endast förmår bekräfta att något har skett, men förmår inte besvara frågan 
varför.  

Eftersom jag även är intresserad av att finna förklaring till problem, motsättningar, 
påverkningar och förändringar blir det naturligt med ett kritiskt tolkande perspektiv på 
verkligheten. Både den tolkande och den radikala humanismen bygger på 
föreställningen om att individen själv skapar den värld hon lever i. Medan den tolkande 
tänkaren nöjer sig med att förstå naturen av denna meningsskapande process är den 
radikala humanisten beredd att rikta kritik mot densamma (Alvesson & Deetz 2005).  

Att anlägga ett kritiskt tolkande perspektiv innebär samtidigt att studera makt. Makt 
kan ses som en förening mellan temporala, tillfälliga, övergående och spatiala samt 
rumsliga påtagliga händelser. För att förstå makt behöver metoden med andra ord även 
studera konstruktioner och förståelse av relationer såsom jag gör i denna avhandling. 
(Grey & Willmott 2005:147).  

Forskningsansatsen utvecklar och utvecklas av denna epistemologi, Det pågår alltså en 
växelverkan mellan tidigare kunskapsformer och bearbetningen av ny kunskap. 
Verkligheten ter sig olika för var och en, beroende på våra unika uppfattningar och 
erfarenheter av den. Kulturella, historiska, politiska och sociala betingelser påverkar 
ständigt våra olika verklighetsuppfattningar (Berger & Luckmann 1979).    

Avhandlingens abduktiva forskningsansats 

Ansatsen för forskning överlag är mer sällan varken rent induktiv eller rent deduktiv 
utan snarare  abduktiv (Alvehus 2013:109). Abduktion4 syftar till att det under en 
forskningsprocess sker ständiga växlingar mellan empirisk och teoretisk reflektion 
(Alvesson & Sköldberg 2009:4). Det gäller även för min avhandling och för att illustrera 
detta åskådliggörs i figur 4 den abduktiva forskningsansatsen hur detta går till i 
praktiken. Sammanfattat innebär den att de första resultaten (både intervjuer, texter 
och handlingar) blev delar som blev sätt att förstå helheter och vice versa.  

Den abduktiva ansatsen kan liknas vid ett detektivarbete eftersom det ”nya” i resultaten 
ständigt förstås och jämförs med det som är känt från tidigare (Fejes & Thornberg 
2012). Teorin sätts inte inom parentes (såsom fallet vid fenomenologin) under 
forskningsprocessen och teorin härskar inte heller över processen, såsom vid 
hypotesbyggda studier, men istället fungerar den som en samtalspartner vilket kan 
illustreras som en spiralliknande interaktion.       

 

  

                                                        
4 Abduktion kommer från filosofen C.S. Pierce och i den abduktiva forskningsprocessen 
åsidosätts inte teorins andel i bearbetning av resultatet (för en längre diskussion om abduktion 
se Alvesson & Sköldberg 2009).   
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Figur 4 Den abduktiva forskningsansatsen. 

 

Intervjuar tjänsteman 
från ministeriet och 
utvecklingschef på HNS

Framgår att hälften av fortbildningsplanerarna är 
utlokaliserade. Läser mer om privatisering och 
utlokalisering som samhällsfenomen.   lsfenomen.  ng som samhäll

Intervjuar ledare och 
utbildningsplanerare, både 
utlokaliserade och interna

Framgår att flera ledare och planerare hänvisar till 
mätinstrumentet NCS för att kontrollera sjukskötarens 
kompeteser. Läser mer om kunskapsmätning och om olika 
typer av fortbildning (anpassning - kreativ) g )

Intervjuar sjukskötare om hur de uppfattar 
fortbildning och vilka förväntningar de har 
på fortbildning 

Framgår att vissa fortbildar sig i hemlighet 
och att fortbildning kan leda till olika 
missnöjen. Framgår även att vissa 
sjukskötare tvingas på fortbildning. Läser 
mer om förändringsledarskap i sjukvården.  skap i sjukvården. n.n. n.n.n.... ..........  

Intervjuar
gång vissa 
fortbildningsplanerare 
för att be dem berättar 
om dessa fenomen: att 
fortbildas mot sin vilja 
och att fortbilda sig i 
hemlighet. 

I resultatsammanställningen 
lyfts följande teman fram: 

- Utlokalisering av 
fortbildning 

- Mätinstrumentet NCS 
- Fortbildning i hemlighet 

Tidigare forskning om 
fortbildning anger att det 
kan vara fråga om en 

- Samhällsfråga 
- Ledarskapsfråga 
- Personlig fråga 

 

nu en andra 
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3.2 Intervju som metod 

För att studera makt och relationer krävs att insamlingsmetoden av empiriskt material 
är en sådan som klarar detta. Med hjälp av insamlingsmetoden skall det vara möjligt att 
utreda frågor på djupet. Det skall även vara möjligt att ”komma nära” informanterna 
för att upptäcka vad de tänker om och känner för tematiken fortbildning. Ytterligare 
skall metoden vara hjälpsam i att urskilja och identifiera beslut och handlingsmönster 
som berör fortbildning. Avslutningsvis behöver metoden ge möjlighet till reflektion om 
såväl historiska, nutida som framtida eventuella händelser som påverkat eller påverkats 
av fortbildning. Faktorer som bidragit till valet av intervju som metod för insamlingen 
av material finns sammanställda i följande figur 5 motiv för intervju som metod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Motiv för intervju som metod.  
 
 

Figur 5 Motiv för intervju som metod.  

För att förstå mänskliga relationer använder jag mig av kritisk teori eftersom den 
beaktar maktrelationer och deras produktion samt frågan om hur maktrelationer 
upprätthålls och legitimeras genom olika tekniker i organisationer (Grey & Willmott 
2005:1). Dessutom finns det ett samband mellan välbefinnande och lärande (Dahlberg 
2008) vilket jag ämnar uppmärksamma vid mina intervjuer.  

I studien intervjuar jag informanter som själva tillskriver mening till fenomenet 
fortbildning för sjukskötare. Jag beskriver också informanternas uppfattning om de 
sociala konstruktionerna (team, arbetsgrupper, avdelningar) som omringar fenomenet 
i organisationen med hjälp av ett serietänkande, det vill säga en informant påverkar och 
påverkas av sin omgivning. Därtill är det i forskningen centralt att belysa de historiska 
beslut som bidragit till de rådande konstellationerna kring fortbildning samt att 
ytterligare uppmärksamma informanternas uppfattningar, erfarenheter och känslor om 
tidigare händelser och beslut.  

Organisationer använder sig av olika sätt för att mäta fortbildningsbehovet, till exempel 
genom att fråga personalen, fråga förmännen eller genom att följa med andra 
organisationers utbud. Således är jag intresserad av vilka instrument organisation 
använder sig av samtidigt som jag vill illustrera informanternas uppfattning om sådan 
mätning. Till följd av att jag är intresserad av vad informanterna tycker och anser väljer 
jag intervju som metod för min studie. Hur jag sedan konstruerat och genomfört 
intervjuerna diskuterar jag härnäst. 

I mina intervjuer iakttar jag följande förhållningssätt, inspirerad av Alvesson (2011: 37-
49)  

Studera makt och mellanmänskliga relationer  
Utreda frågor på djupet  
”Komma nära” informanterna  
(Känslor, åsikter och attityder viktiga)  
Identifiera beslutsprocesser                 Intervju som metod 
Förstå handlingsmönster  
Beakta olika tider  
(historiska, nutida, framtida) 
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� Jag sänker tröskeln för politiska svar. Jag har gett informanterna möjlighet 
att uttrycka fantasier, villfarelser, farhågor, fakta såsom de uppfattar dem 
samt erbjudit diskussion kring alternativa modeller.    

� Jag inkluderar flera personers uppfattning, vilket har inneburit att en 
enskild person inte har utpekats som beskrivare av problemet utan snarare 
har personen setts som en lokal utgångspunkt. Tanken har varit att erkänna 
den socialt konstruktiva verkligheten vi alla bidrar till att skapa och 
överlappande beskrivningar hjälper till att förstå och belysa sammanhanget 
kring berättelserna.     

� Jag är aktivt reflexiv vilket medför att jag vet att inte bara jag som 
sjukskötare vid själva intervjusituationerna påverkar situationen utan att jag i 
forskarrollen också gör det. Reflexiv är jag genom att beakta mig själv ur ett 
forskningsperspektiv, granska mitt eget språk och ifrågasätta mina egna 
tolkningar av intervjuerna. Det här är något som har mindre att göra med 
forskaren som ”person” och mer och göra med mitt paradigm och med min 
förförståelse (teoretisk startpunkt). Medveten om att den ultimata sanningen 
inte någonsin kan nås med intervju eller med någon annan teknik har jag 
ändå valt intervju som metod eftersom jag med intervjuer på bästa sätt kan nå 
informanterna egna förhållningssätt och tankar.  

Jag har inte enbart sökt efter fortbildningens innehåll som sådant, utan istället har jag 
även lagt vikt vid inledning och avslutning av varje intervju. Jag har börjat med att be 
informanterna berätta om sina arbeten och sina dagliga uppgifter. Vad jag avser med 
att jag lagt vikt vid avslutningen är att jag ställt öppna frågor som till exempel ”finns det 
ännu något du tänker kring fortbildning”? eller ”vem ser du att jag också behöver 
intervjua för att få en bättre bild av vad fortbildning för sjukskötare är”?      

Andra tekniska frågor att uppmärksamma vid intervjutillfällen, förutom början och 
slut, blir innehållet i sig, och då speciellt sättet på vilket innehållet produceras. Av 
betydelse är också sättet på vilket informanterna berättar, svarar och förklarar om 
fortbildning. Det innebär att till exempel pauser, skratt och tystnad kan uppfattas lika 
viktiga som tal och skrift. Även om jag uppmärksammat exempelvis pauser vid 
intervjuerna har jag inte mätt tiden för dessa pauser, något som även det kan ha 
betydelse (Gee 1984).  

Efter att ha dryftat formens betydelse ämnar jag diskutera vilken betydelse innehållet 
kan ha. Intervjutillfällen är stunder då informanterna och jag gör mycket mer än bara 
ställer frågor eller svarar på dem. Det är stunder då vi genom tal beskriver vårt arbete 
och vårt liv såsom vi själva uppfattar det eller vill uppfatta det. Tillsammans skapar vi 
verkligheten och omges, påverkar och påverkas av ett särskilt sammanhang som 
samtidigt är socialt, kulturellt och institutionellt (Robertson 2005:236).  

Jag ser inte rollerna vid intervjuerna som givna utan istället som något som vi 
förhandlar om genom ett ömsesidigt samspel (Robertson 2005:219). Jag uppfattar inte 
det informanterna säger direkt som sanningar utan mer som rum i vilken det egna 
subjektet formas. 

Det förekommer alltid vissa problem eller utmaningar förbundna med att göra 
intervjuer (Alvesson & Deetz 2000:83; Alvesson 2000). Även om forskare redogör för 
rationella val och avgränsningar före intervjuerna kan dessa problem varken 
åsidosättas eller lösas. En intervju i sig är en social situation och den intervjuade svarar 
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på frågor i en mycket konstruerad situation, något som medför utmaningar i själva 
intervjusituationen men även lika mycket i analysen som följer. Frågan man kan ställa 
sig är huruvida det informanterna talar om kan likställas vid det de gör. 

It can be argued that ’life as lived differs from life as told’ and that we are privileging the 
participants’ words when interviewing them about morally objectionable behavior  
(Frost 2009:11)  

Intervjuerna blir sedan transkriberade och tillsammans med fältanteckningar blir de 
resultat, bilder av verkligheten. Jag är medveten om att språk och text inte kan fånga 
alla meningar, känslor och avsikter. Istället bygger mina resultat på den sociala 
konstruktion som intervjutillfällen är (Robertson 2005; Bruner 1991). Informanterna 
vid intervjusamtalen konstruerar sin identitet/subjektivitet genom ömsesidiga 
handlingar.  

I min avhandling beskriver jag hur informanterna förklarar meningen med fortbildning 
för sjukskötare och jag ber informanterna att reflektera över denna mening. Därmed 
vill jag öka det reflexiva medvetandegörandet.  Mening kan i sin tur indelas i fyra olika 
delar: (a) språk, (b) subjektiv uppfattning om sig själv i relation till fortbildning, (c) 
uppfattning om sociala relationer till andra och slutligen (d) relation till det som kan 
kallas objektiv omvärld (regler och rekommendationer och rapporter).  

Vilket ”språk” informanten använder är viktigt, eftersom det relaterar till tänkandet i 
sig(a). Med ”språk” avses här de uttryck som tas för givna vid planeringen av 
fortbildning. Språk syftar här på mer än en resurs. (b) Subjektiv uppfattning handlar 
om vem informanterna förstår sig själva vara och hur de uppfattar fortbildningen. 
Subjektiv uppfattning handlar om relationen jag själv – omvärlden. Fenomenet 
fortbildning blir en handling och handlingen återspeglar hur informanterna uppfattar 
sig själva och meningen med sitt eget arbete. Det är denna återspegling som är central i 
denna forskning. (c) Uppfattning om sociala relationer när det gäller fortbildning 
handlar hur informanter uppfattar sig själva i relation till andra (kolleger, 
kursdeltagare, kursbeställare, kursledare osv.) samt hur informanterna uppfattar de 
andra i sina uppgifter och positioner. (d) Relation till den objektiva världen handlar om 
informanternas uppfattning om objektiva antaganden som underbygger deras egen 
verksamhet. Det kan handla om till exempel interna regler i organisationen eller 
allmänna rekommendationer från ministeriet eller forskning publicerad inom detta 
område. (Bergström & Boréus 2005)     

Intervjuguiden bygger inte på en uppsättning frågor som standardiserar varje intervju. 
Istället följer jag en intervjuguide vars teman är: introduktion, kontextbeskrivning, 
samhälleliga förväntningar på fortbildning, ledning av fortbildning oh slutligen 
personliga förhållningssätt och tankar kring fortbildning. Varje tema skall i mån av 
möjlighet täckas så väl som möjligt under varje enskild intervju. Teman som ingår i 
intervjuguiden har en klar koppling till den teoretiska förståelsen av det studerade 
fenomenet. Intervjuguiden har tillåtits ändra form en aning under intervjuernas lopp, 
inspirerad av nya teman som kommit fram under de första intervjuerna. Vid det andra 
intervjutillfället erbjöds jag en utskrift på en schematisk bild över organisationens 
struktur, en bild (A4) med lådor och streck som visade enheternas officiella interna 
förhållningssätt. Denna bild blev sedan ett komplement till intervjuguiden. Bilden 
fungerade som en ”isbrytare” i många fall och kan jämföras med en vignette.  

Arbetet med intervjuguiden slutade inte med den första intervjun, istället var detta ett 
”levande” dokument (Bryman 2011). Det kan nämnas att NCS (Nurses Competence 
Scale) inte alls fanns med i den första intervjun med utvecklingschefen, medan det 
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redan i den andra intervjun med en aktiv utbildningsplanerare framstod som ett 
synnerligen intressant instrument och därefter inkluderades i intervjuguiden. På 
samma sätt kan nämnas, även om det i början var meningen att fokusera på 
informanternas relation till ministeriets rekommendationer, att få informanter kunde 
återge en specifik mening eller relation till detta dokument och därmed fick 
dokumentet i sig en mindre central roll i de fortsatta intervjuerna. Om informanterna 
inte uppfattade frågan ansåg jag det viktigt att omformulera den och därmed undvika 
att själv styra svaren.  

Jag började med att intervjua ledare vid sjukvårdsdistriktet. Redan då blev det klart att 
hälften av fortbildningsplanerarna arbetade i en utlokaliserad enhet. Jag fördjupade 
min kunskap om utlokalisering av sjukvårdstjänster och fortsatte mina intervjuer med 
planerare. Så gott som alla planerare gav mig diverse dokument som de uppfattade som 
viktiga för att man skall förstå sig på deras arbete. Dokumenten tillsammans med 
intervjuerna bearbetades och analyserades. Således framkom en bild (om än något 
otydlig) över hur ”planerarna” uppfattade och genomförde fortbildning för 
sjukskötarna. Parallellt med denna första analysprocess uppbyggdes även den 
teoretiska referensramen med speciell betoning på ledning i offentliga sektorer och 
framförallt inom sjukhus. Det fanns efter detta två skäl att återvända till det empiriska 
fältet. Dels handlade det om att återvända till många av utbildningsplanerarna en 
andra gång, för att följa upp olika diskussioner. Dels gällde det att inkludera andra 
informanter, såsom skaparen av mätinstrumentet NCS (nurses competence scale), 
sjukskötare som deltagit på utbildningsdagar, avdelningssköterskor, översköterskor 
och tidigare översköterskor (degraderade efter strukturella förnyelser våren 2009) som 
nu sysslade mycket med att planera fortbildning och kurser för sjukskötarna.      

Valet av intervjudeltagare var en lång process. Sjukvårdsorganisationerna omges idag 
av rigida regler om vem som får intervjuas och vad som får studeras. Ansökan om själva 
forskningslovet var en utdragen process med flera inblandade. Etiska riktlinjer behövde 
garanteras lika väl som det krävdes garantier om saklig bearbetning och bevaring av 
forskningsmaterialet. De första intervjuerna skedde med personer som ledningen utsett 
för att sköta fortbildningen för sjukskötare. Informanterna med titeln 
”utbildningsplanerare” hade som huvudsaklig uppgift att planera och genomföra samt 
statistikföra utbildningarna för sjukskötare. I intervjuer med dessa planerare namngavs 
sedan alternativa personer som influerade arbetet med fortbildning eller som 
påverkades av detta arbete. Det handlade till exempel om avdelningssköterskor som 
tillsammans med planerare gjorde upp program för olika utbildningar eller om 
sjukskötare som varit deltagare i någon av de angivna utbildningarna.  

Genomförandet av intervjuerna hade många liknande drag. Samtliga intervjuer 
föregicks av telefonkontakt och överenskommelse om datum och tid för intervjuerna. 
Därtill skickade jag på förhand till de allra flesta ett sammandrag av intervjuguiden 
samt information om att intervjuerna gärna skulle bandas samt en kopia över det 
forskningslov som beviljats av organisationen. Intervjuerna skedde på informanternas 
arbetsplats och under deras arbetstid. De allra flesta informanterna hade egna rum, 
medan de anställda i nära patientkontakt inte hade det. Informanterna valde då olika 
avskilda rum mer eller mindre lämpliga för intervjuer (kafferum, kansli eller en 
städskrubb). Informanterna gavs möjlighet att ställa eventuella frågor av mig, både i 
början och i slutet av själva intervjutillfällena. Frågorna presenterades en i taget i en för 
situationen logisk ordning. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på finska, vilket 
inte är mitt modersmål. Detta uppfattade jag inte som något problem.  
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Intervjuerna gjordes alla med samma tematik och med samma riktgivande frågor. Att 
alla intervjutillfällen var olika och frågorna (speciellt följdfrågorna) var olika betydde 
inte att det inte skulle ha funnits en struktur inför varje enskild träff. I bilaga 3, 
intervjuguide, återfinns intervjuguiden i sin helhet, här återger jag endast tematiken 
och syftet för dessa temata. Frågorna (här översatta till svenska, men i originalet 
skrivna på finska) tilldelades samtliga informanter före intervjutillfället genom utskick 
via e-post. I detta samma e-postmeddelande framkom att intervjun var planerad som 
en öppen diskussion kring frågor om fortbildning och att följande frågor endast var 
riktgivande för själva diskussionen. Intervjutematiken och syftet med den illustreras i 
följande tabell 3 intervjutematik och dess vetenskapliga förankring:   

Tabell 3 Intervjutematik och dess vetenskapliga förankring 

Tematik och frågor  Syfte och vetenskaplig förankring 
Introduktion  Skapa en avslappnad atmosfär, presentera 

mig själv och forskningen. 
Kontexten Rikta intervjutillfället mot sitt fokus, 

fortbildning för sjukskötare.
Samhällets förväntningar och krav Om fortbildning är en samhällelig fråga,  

Vad är fortbildning då?  
Ledning av fortbildning och 
fortbildning som ledning   

Om fortbildning för sjukskötare är en  
ledarskapsfråga, vad är fortbildning då?   

Personliga förhållningssätt till 
fortbildning 

Om fortbildning för sjukskötare är en 
personlig fråga, vad innebär det?   

 

Avhandlingens intervjuer gjordes i ett av de 20 finländska sjukhusdistrikten. Detta 
distrikt har 21 000 anställda. Av dessa 20 distrikt finns det fem distrikt som innefattar 
universitetssjukhus. Sjukvårdsdistrikt är sammanslagningar av flera olika kommuner 
och varje sjukvårdsdistrikt har i genomsnitt 2-6 sjukhus. Dessa sjukhus erbjuder 
specialsjukvård och koordinerar offentlig vård i sitt område.  

 

Figur 6 Organisationskarta över sjukvårdsdistrikt i Finland. 
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Empiriskt material.  Jag har gjort 31 intervjuer med 23 olika informanter. Samtliga 
intervjuade var kvinnor. Samtliga informanter arbetade för sjukvårdsorganisationen 
HNS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt). Alla förutom en hade någon form av 
egen vårdarutbildning i bakgrunden. Arbetserfarenheten varierade mellan 
nyutexaminerad sjukskötare till utbildningsplanerare med 5 månader kvar till pension. 
En informant arbetade vid Social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors. Tre 
informanter var anställda vid den fortbildningsavdelning som hade varit med om 
utlokalisering från sjukhusorganisationen 1.1.2009. Utlokaliseringen innebar ett helt 
nytt sätt att marknadsföra fortbildning som en ”sälj och köp-produkt”. Samtliga av dess 
tre informanter vid affärsbolaget intervjuades två gånger med en tidsintervall på 6-8 
månader. I figur 6 organisationskarta över sjukvårdsdistrikt i Finland illustrerar jag 
organisationsstrukturen. 

De beslut och handlingar som föregått det att hälften av utbildningsplanerarna har 
blivit servicepersonal (d.v.s. utlokaliserade) medan andra hälften stannat ”inne” i 
organisationen har utgjort ett politiskt spel. Vissa ville och fick flytta medan andra inte 
fick flytta fastän de själva ville det. Redovisningarna var fler och varierande, men 
innebörden densamma: alla hade inte blivit hörda och alla kunde inte påverka sin egen 
situation. Det fanns inte heller någon beskrivning över varför ledningen valt att 
utlokalisera vissa anställda men inte andra. Linjedragningarna och beslut om dem var 
mycket oklara.  

Fördelningen av informanter ser ut enligt följande:  

Tabell 4 Intervjuöversikt  

Informanternas 
namn börjar på 
bokstaven:  

Beskrivning av informanterna  Antalet  
Infor-
manter 

Antalet  
Inter-
vjuer 

L Administrativ personal, samt 
utbildningsplanerare som arbetar inne 
i organisationen. 

14 19 

E Utbildningsplanerare, utanför 
organisationen som inte kan anses ha 
administrativa uppgifter. 

3 6 

S Sjukskötare 6 6 
 Sammanlagt 23 31 
 

L-gruppen. Samtliga intervjuade var kvinnor. Jag har valt att skilja planerare som 
arbetar inne i organisationen från dem som arbetar utanför, även om de båda 
grupperna har mycket liknande (om inte identiska) arbetsbeskrivningar, eftersom de 
arbetar under så helt olika förhållanden. Dessa två grupper skiljer sig markant från 
varandra därför att de som arbetar utanför organisationen behöver sälja in sina tjänster 
tillbaka till organisationen. Mer om hur detta tar sig i uttryck framkommer i resultatet. 
Jag har valt att namnge den första gruppen av intervjuade med namn som börjar på L 
(som i Ledare). Informanterna i den första gruppen är 14 stycken och intervjuerna 19 
till antalet. Mina informanter har fått följande uppdiktade namn:      

Lahja, översköterska, intervjuad en gång  
Laura, klinisk expert, intervjuad två gånger 
Lea, utbildningsplanerare, intervjuad en gång 
Lena, utvecklingschef vid organisationen, intervjuad tre gånger 
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Lenita, överinspektör vid Social- och hälsovårdsministeriet, intervjuad en gång 
Lilja, enhetschef, intervjuad en gång 
Linda, utbildningsplanerare, intervjuad två gånger 
Lisa, utbildningsplanerare, intervjuad en gång  
Liv, avdelningssköterska, intervjuad en gång 
Lola, utvecklingsdirektör, intervjuad en gång 
Lotta, utbildningsplanerare, två gånger intervjuad. 
Louise, tidigare översköterska, nuvarande sakkunnig (fi. asiantuntijana),  

intervjuad en gång      
Loviisa, personalchef, intervjuad en gång 
Lucia, tidigare översköterska, intervjuad en gång  
 

E-gruppen. Den andra gruppen informanter består av tre utbildningsplanerare som 
arbetar utanför organisationen. Dessa planerare har jag intervjuat två gånger. De är 
namngivna med namn som börjar med E (som i Externa). Jag anser att de inte tillhör 
den ”första” gruppen av olika skäl, men främst eftersom de som utlokaliserade 
planerare inte hade någon administrativ ställning i organisationen. Därför en annan 
bokstav för dem. Dessa informanter har fått följande fiktiva namn:      

Eira, utbildningsplanerare (utanför organisationen), intervjuad två gånger 
Elli, utbildningsplanerare, (utanför organisationen), intervjuad två gånger  
Erika, utbildningsplanerare (utanför organisationen) och teamledare,  

intervjuad två gånger 

S-gruppen. Den tredje gruppen av informanter består av sjukskötare inom själva 
organisationen. Här är informanterna sex till antalet och alla har intervjuats en gång. I 
denna grupp som representerar sjukskötares egna erfarenheter och uppfattningar om 
fortbildning har jag inkluderat personer med yrkestitel, biträdande avdelningsskötare 
och laboratorieskötare. De förstnämnda av dessa har en sjukskötarutbildning och 
arbetar i huvudsak som ”vanliga” sjukskötare, de andra (laboratorieskötarna) har en 
utbildning mycket lik den en sjukskötare har och arbetar på samma sätt på en 
avdelning i direkt patientkontakt. Dessa informanter har fått följande imaginära namn:  

Saga, biträdande avdelningsskötare, laboratorieskötare, intervjuad en gång 
Saimi, sjukskötare, intervjuad en gång 
Sara, sjukskötare, intervjuad en gång 
Selma, sjukskötare, intervjuad en gång 
Stella, laboratorieskötare, intervjuad en gång 
Stina, sjukskötare, intervjuad en gång 

 

Jag har funnit en tidigare studie i denna samma miljö och med samma tema. I dess 
urval ingick avdelningssköterskor från en enhet (n=49) och biträdande 
avdelningssköterskor (n=52) närvårdare (n=139) samt sjukskötare (n=1054). 
Resultatet visar att vårdarna deltar i fortbildning i snitt 3 dagar per år (2,8). De allra 
flesta hade deltagit i avdelningens egen fortbildning (83%) medan 8 % av deltagarna 
inte hade deltagit i någon som helst fortbildning. Under ett år har 38% av 
vårdpersonalen (n=226) inte deltagit i någon utbildning som ordnats (och betalats) av 
arbetsgivaren utanför arbetsplatsen. Trots det tyckte 41% av vårdarna att den 
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fortbildning som erbjöds dem var helt eller delvis otillräcklig. Samtidigt upplevde 91% 
av vårdarna att de själva var mycket motiverade att delta i olika fortbildningar. 
(Timonen, Eriksson 2007)  

Utöver intervjuer har jag blivit tilldelad skriftligt material av informanterna. Det rör sig 
om rapporter, utskrivna Powerpoint-presentationer, inbjudningar till olika 
fortbildningar, kursmaterial samt dylikt.  

Jag reflekterade över att alla mina informanter var kvinnor vilket är rätt så typiskt för 
forskning av sjukskötare och deras arbete. Till exempel Hyrkäs (2005) skriver att 77 % 
av hennes informanter var kvinnor och Lammintakanen och Kivinen (2012) att 96 % av 
deras informanter var kvinnor.  Orsaker till och effekter av en vertikal och horisontell 
segregering inom sjukvården debatteras. Det finns en stor nordisk likhet när det gäller 
sjukskötare, det är ett mycket kvinnodominerat yrke. I dessa länder hör sjukskötaryrket 
till ett av de tio mest kvinnodominerade i samhällena. I Norge, Sverige och Finland är 
det endast inom hemvård av barn och städning som yrkesutövarna oftare är kvinnor än 
inom sjukvård (Melkas & Anker 1998:54)Gemensamt för dessa tre länder är att kvinnor 
dominerar yrket sjukskötare med mer än 95 % medan det år 1990 fanns klara 
skillnader mellan läkaryrket som i Finland till 45 % består av kvinnor och 24 % i Norge. 
Till detta kan tilläggas att trots trenden om att kvinnor träder in i läkaryrket förändras 
snabbt, finns det däremot inga tecken på motsatsen det vill säga att fler män skulle 
utbilda sig till sjukskötare (ibid.:90). Denna segregering kan delvis förklaras med 
traditioner och attityder och förutfattade meningar såsom att kvinnor är bättre på att ta 
hand om barn och sjuka (World Development Report 2012 :235). Ur denna segregering 
kommer begrepp som ”glashiss”, d.v.s. karriärfördelar för representanter av det 
underrepresenterade könet (William 1992; Hultin 2003).  

På det största sjukhusområdet i Helsingfors ligger flera olika sjukhus nära varandra. De 
flesta är byggda på 1970-talet men i mitten finns ett gammalt, mycket vackert 
jugendhus, den administrativa byggnaden. I den arbetar en del av sjukvårdsdistriktets 
ledning och där intervjuades 1 person (3 gånger). De flesta andra intervjuade arbetade i 
sjukhus, ofta med egna rum i våningen högst upp, där även annan administrativ 
personal hade sina arbetsrum (överläkare och administrativa sköterskor). Detta 
betyder att de åt mat i matsal tillsammans med vårdpersonal såsom läkare, 
mottagningsbiträden och sjukskötare.  För övrigt måste de föra uppsökande 
verksamhet för att komma i kontakt med det dagliga vårdarbetet. De allra flesta (dock 
inte sjukskötare) var klädda i civila kläder. Sjukskötarna bar alltid vit dräkt.     

En central person i det empiriska arbetet var utvecklingschefen eftersom hon hjälpte 
till med forskningslov för mitt arbete med organisationen. Därtill kunde hon namnge 
personer som enligt henne skulle vara för denna forskning. Det vill säga personer som 
arbetade med fortbildning på heltid inom organisationen. Denna utvecklingschef var 
min första kontakt till organisationen och hon har namngetts Lena. Utöver Lena 
intervjuade jag mer än en gång fem utbildningsplanerare och en klinisk expert. Också 
dem med en tidsintervall på minst 6 månader.  

Utöver detta deltog jag i två kursdagar, den ena anordnad av sjukvårdsorganisationens 
egna anställda och den andra anordnad av personal anställd vid affärsbolaget. Båda 
tillfällena riktade sig till sjukskötare anställda vid samma sjukhusorganisation. Efter 
detta valde jag tre sjukskötare som deltagit i någotdera av dessa tillfällen och 
genomförde intervju med dem inte mer än en månad efter själva kursdagen. Nurses 
Competence Scale som mätinstrument var en intressant upptäckt som framkom i en av 
de första intervjuerna med en fortbildningsplanerare. Jag ville förstå mer om detta 
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mätinstrument och därför intervjuade jag en administrativ översköterska, en 
översköterska och en avdelningssköterska. Sammanlagt genomfördes 31 intervjuer och 
samtliga bandades. Intervjuerna transkriberades. Endast tre intervjuer genomfördes på 
svenska, alla andra på finska. Först efter analysen av resultatet och inför 
sammanställningen gjordes översättning från finska till svenska av mig för de delar 
som ingår citerade i avhandlingen. På vissa ställen återger jag även de finska 
begreppen.  

Jag avslutar detta stycke om intervju som kvalitativ metod för vetenskapligt arbete 
genom att göra reflektioner över vilka utmaningar en dylik metod kan medföra. Jag är 
medveten om att det kan förekomma specifika svårigheter vid intervjuer. Den första (1) 
kan vara att språket inte räcker till som en spegel av verkligheten och den andra (2) kan 
vara att informanterna inte är inställda på att använda språket vid intervjuer för att ge 
heltäckande beskrivningar av fenomen, istället används språket (svaren vid intervjuer) 
som politiska språngbräden med sikte på framtiden och för att skapa effekter. Därmed 
finns det en risk för att intervjuer även handlar om roller, interaktionen mellan 
individer och makt, och av detta uppstår vissa ontologiska utmaningar (Alvesson 
2011:95).  

Jag beaktar utmaningarna med hjälp av mitt vida forskningsperspektiv. I min 
avhandling har det inte enbart handlat om vad informanterna berättat, utan även om 
händelser de beskriver eller texter de producerat eller läst. För att sedan kommentera 
den andra svårigheten har jag för informanterna understrukit mitt oberoende av något 
politiskt spel inom organisationen. Jag informerar informanterna om att jag inte gör 
den här avhandlingen för ledningen utan av individuellt och pedagogiskt intresse. Det 
här har jag också försökt motverka i min avhandling genom att ge omfattande rum för 
varje berättare och berättelse så att ingen eller inget skall upplevas som gömd, skymd 
eller hemlig. Det handlar även om hur intervjuer redovisas och användningen av citat 
vid forskning med intervjuer beaktar alltför sällan helheter, historiska händelser eller 
kontext, men lägger samtidigt för mycket vikt vid, kön, sociala kategorier och ibland 
även ålder (Taylor 2012).  

Det handlar om att ”frigöra” (som kritiska teoretiker skulle uttrycka det) förståelser och 
sociala överenskommelser som ibland tas för givna och oftare undkommer en kritisk 
reflektion. Jag vill belysa och diskutera på vilket sätt fortbildning kommuniceras, styr 
individer samt styrs av individer.   

Jag ser inte språket som ett neutralt instrument som tilldelats forskaren. Istället är 
språket ett medel för att konstruera verkligheten och ett medel genom vilket aktivt 
deltagande sker. Jag vill synliggöra den politiska agendan i organisationer. Jag är 
medveten om att det förekommer språkliga spel (language games) i organisationer 
(McGinn 1997), samtidigt eftersträvar jag ett förhållningssätt i vilket språket uppfattas 
som ett redskap för mellanmänskliga förhållningssätt. (Kelemen & Rumens 2008; 
Hassard 2003:80).    

3.3 Deltagande observationer och textanalys som metoder  

Att göra etnografiska studier med ett kritiskt angreppssätt passar min teoretiska 
referensram utmärkt. Prasad (2005) presenterar två etnografiska studier med kritiska 
angreppssätt: Elmes och Costello (1992) samt Rosen och Asteley (1988). Den 
förstnämnda behandlar deltagandet i ett kommunikationsseminarium riktat till 
ledningsgruppen. Seminariet varade 4 dagar och forskarna tolkade att under hela 
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denna tid framkom tysta symboliska uttalanden om företagets grundvärderingar 
(Elmes 1992). Den andra studien var en etnografisk studie vid företagets julfest, och det 
framkom att under festen gjordes återkommande försök till att skapa familje- och vi-
känsla i företaget. Bägge dessa refererade tillfällen eller händelseer vars strävan varit 
att påverka strukturella relationer och därtill genererar en konsensus om företagets 
ideologi kunde urskiljas med hjälp av deltagande observationer (Prasad 2005:152). 
Med denna samma motivering om att upptäcka dylika strukturella relationer blir 
deltagande observationer även aktuella i min studie.    

Jag blev vid flera tillfällen erbjuden att delta i olika fortbildningar då jag intervjuade 
informanterna. Jag valde två rätt så olika tillställningar; 1) IV-skolning, vilken är en 
utbildning för att få administrera intravenöst läkemedel. Inom organisationen är det ett 
krav att genomgå denna utbildning för att få ett personligt intyg (lov) om att 
administrera läkemedel på detta sätt. Utbildningen arrangeras och erbjuds endast av 
affärsverksamheten (som finns utlokaliserad). 2) Den andra utbildningen var en helt 
annan typ av utbildning. Det handlade om en endagsutbildning i patientsäkerhet och 
dagen hade skapats och arrangerats av skolningsplanerare inom organisationen. Att jag 
valde de här två motiverar jag med följande: 

� Utbildning om IV är obligatorisk medan temat patientsäkerhet är en frivillig 
utbildning 

� Utbildningen om IV arrangeras av teamet utanför organisationen medan den 
om patientsäkerhet arrangerades av lokala utbildningsplanerare inom 
organisationen.  

� Utbildningen om IV innehöll examination och praktiska övningar medan 
utbildningen om patientsäkerhet inte innehöll några uppföljande element, 
inte heller delades något intyg ut som bevis för deltagande.  

De två fortbildningarna jag deltagit vid är mycket olika och därför ser jag att de båda på 
sitt sätt berikar min resultatanalys.  

Utöver intervjuer och deltagande observationer erhöll jag under forskningsprocessens 
gång en hel del olika skriftliga dokument, se bilaga 2 analyserade dokument. Det 
handlar om allt från Powerpoint-presentationer tilltidningsurklipp, utskrivna e-
postmeddelanden och långa rapporter. Förutom att jag på samma sätt som de 
transkriberade intervjuerna och observationerna läste materialet väl, gjorde jag även en 
”sensitiv läsning” av dessa texter.   

En ”sensitiv läsning” av texter för resultatanalys innebär att man läser det uttalade och 
det outtalade, det vill säga en ”relationsläsning” (jmf. Keats 2009:191). En relation inte 
enbart mellan det sagda och det icke sagda utan även en relation mellan det önskade 
och det oönskade och en relation mellan verklighet och ideal. Keats föreslår att man 
kan läsa texter dels som intertextuell läsning, dels som intratextuell läsning (ibid.). 
Genom intertextuell läsning utforskar läsaren relationer mellan texterna och den 
enskilda informanten, medan intratextuell läsning betonar relationen mellan samtliga 
informanters texter. Utöver detta som Keats (2009) föreslår anser jag att det finns en 
läsning mellan informanterna och samhällsdialogen (situationen).  

Ytterligare har jag gjort reflektioner kring ”dokumentens verklighet” och jag beaktar i 
vilken kontext texten är producerad, vem den tilltänkta läsarkretsen är samt hur texten 
kopplas till andra texter (Bryman 2008:501-508). Texters inbördes förhållande, 
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intertextualitet (Atkinson & Coffey 2004) innebär att uppmärksamma även för vilket 
ändamål texter är skrivna samt för vilken målgrupp de är utformade. Det sker genom 
att uppmärksamma det social-historiska momentet, som handlar om det sammanhang 
i vilken texten skapas och överförs. Samt det formella momentet, som innebär en 
formell analys av strukturella aspekter och medför att texter skall analyseras i den form 
av de konstituerande delarna som varje text inrymmer. Slutligen handlar det om att 
uppmärksamma den tolkande-omtolkande momentet, som innebär att resultat 
syntetiseras (Phillips 1993:1547-1576) De här momenten gör min textanalys hanterbar. 
I mina möten med talaren och texterna använder jag de här tre momenten.    

3.4 Metod för resultatanalysen  

Resultatanalysen är den process under vilken jag undersöker, reflekterar över och 
arrangerar det insamlade empiriska materialet för att kunna presentera resultatet. Det 
handlar om att aktivt organisera informationen från intervjuerna, rapporter, direktiv 
och materialet från de deltagande observationerna. Utmaningen är att urskilja det 
betydelsefulla från det triviala eftersom till exempel intervjuer överlag tenderar att 
generera stora mängder av transkriberat material (Patton 2002).  

Processen för att analysera och presentera empiriskt material följer en rätt klassisk 
modell för detta (Fejes & Thornberg 2012:33), även om jag modifierat och förtydligat 
vissa steg i modellen. I resultatbearbetningen har jag strävat efter att börja med detta 
arbete i god tid, det vill säga strax efter intervjuerna. Jag har läst de transkriberade 
intervjuerna och fältanteckningarna samt strävat till en kritisk hållning genomgående 
(Bryman 2013:589) Nedan redogör jag för forskningsprocessens olika delar.  

Först använder jag kritisk hermeneutik för att koncentrera och omformulera det 
omfattande empiriska materialet till färre ord. Kärnfulla formuleringar och intressanta 
poänger bibehålls som citat. Kritisk hermeneutik fungerar som ett verktyg för den 
första läsningen och bearbetningen av materialet. Jag ställer frågor som Vad är det här? 
Vad betyder det här? Varifrån kommer det här? Vad leder det här till? Den här delen av 
proessen har kännetecknats av tre steg: (1) jag avkortar det empiriska materialet men 
beaktar det social och historiska kontexten. Jag bibehåller som citat kärnfulla uttryck 
och meningar samt (2) analyserar dem. Slutligen (3) återtolkar jag meningar och 
handlingar under vilken nya teman formuleras och där varje tema är större än en 
enskild informants berättelse.     

Därnäst gör jag en kategorisering av det empiriska materialet och jag fäster 
uppmärksamhet vid likheter och skillnader. Efter det gör jag en tematisering och 
materialet organiseras tidsenligt och socialt. Denna fas tar fasta på vidareutveckling av 
de olika temata, därtill skapas sammanhängande tematiska bilder för 
resultatredovisningen. Tolkningen gör jag med hjälp av kritisk hermeneutik, utöver de 
manifesta innebörderna i texterna går jag till en djupare andra bearbetning av 
materialet. Resultat presenteras i kapitel 4.   

Slutligen gör jag i kapitel 5 en begreppslig och teoretisk analys där jag väljer begrepp 
och avsnitt att diskutera i relation till analyslinserna kommunikativt handlande och 
governmentality samt den teoretiska referensramen. Detta är min diskussion i vilken 
jag skapar mening av resultatet med hjälp av analyslinserna. Detta sista skede innebär 
reflexiva handlingar som handlat om att skapa metaforer, bygga kontraster, hitta 
mönster, bygga logiska händelsekedjor och ifrågasätta dem och dessutom 
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uppmärksamma det informanterna inte direkt nämner eller rentav undviker att prata 
om.  

Den här processen illustrerar jag i följande figur 7 avhandlingens kvalitativa 
analysprocess. Några tillägg till denna bearbetningsprocess är på sin plats. När jag 
skriver om den teoretiska referensramen syftar jag till tidigare presenterad forskning 
om fortbildning, dels i organisationer överlag, dels inom sjukvården.  

 

Figur 7 Avhandlingens kvalitativa analysprocess. 

Jag tänker mig att genom att koncentrera det empiriska materialet med riktad läsning 
som kritisk hermeneutisk läsning om sjukskötarens fortbildning är det möjligt att 
synliggöra dolda maktbalansrubbningar. Jag inspireras av Prasad och Mirs (2002:96) 
kriterier för kritisk hermeneutisk forskning. Jag presenterar delar, och sammanfogar 
dem till helheter för att sedan igen analysera dem i mindre enheter (hermeneutisk 
cirkel).  Både informanterna och jag är omgivna av en sociokulturell kontext 
(förförståelse, förståelse och teoretisk anknytning).  

I en abduktiv analys behöver det inte finnas någon rädsla för att ”inte förstå”. I den 
första resultatbearbetningen gör jag samtidigt egna reflektioner och anteckningar över 
varje möte och beskrivning. Detta fungerar samtidigt som bränsle för en fortsatt 
bearbetning. Informanternas beskrivningar är mer än redogörelser över vad som sker 
på en given plats i en given stund. Istället ser jag dessa som historiska, politiska och 
sociala handlingar och att textens mening alltid är större än författarens (Gadamer 
citerad i Prasad och Mir 2002:97) vilket även kan uttryckas som att kontexten belyser 
texten och texten i sin tur belyser kontexten (Myrden 2011:441) 

Jag ställer frågor även till mina egna reflektioner. Jag ställer också frågor till det 
koncentrerade empiriska materialet och inte nödvändigtvis till själva informanten. Jag 
ställer inte frågor som ”vad tar ni för givet?” eller ”vad talar ni naturligt om?”. Däremot 
är det möjligt att ställa sådana frågor till det koncentrerade materialet och till mina 
egna reflektioner. Exempel på frågor jag ställt i den här delen av resultatanalysen är: 

Resultat (kap.4) 
 
Det empiriska materialet 
kategoriseras, 
tematiseras och tolkas 
med hjälp av kritisk 
hermeneutik. 

Diskussion (kap.5)  
 
Begreppslig och 
teoretisk analys, med 
hjälp av analyslinserna  
kommunikativt 
handlande & 
governmentality samt 
resultatpresentation i 
form av svar på 
forskningsfrågorna.  

Empiriskt 
material  
 
 
Det empiriska 
materialet  
 
- Intervjuer 
- Deltagande 

observationer 
- Rapporter och 

skriftliga 
direktiv 

 
Koncentreras 
med hjälp av kritisk 
hermeneutik 
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� Vilka är de mönster, förebilder, modeller, övertygelser, åsikter som uttalas och 
inte uttalas?  

� Vilka teman är informanterna ense om och gärna diskuterar, vilka är de 
teman som inte diskuteras? 

� Vilka problem säger informanterna att finns och vilka problem uttrycker man 
inte alls?   

Jag analyserar resultatet med hjälp av teorin om kommunikativa handlingar och 
begreppet governmentality. Jag har i figur 7 avhandlingens kvalitativa analysprocess 
illustrerat detta och understryker att dessa linser varit likvärdiga, kompletterande samt 
att de utmanat varandra.     

En analyslins baserad på teorin om kommunikativt handlande tillför 
resultatdiskussionen en tolkningsdimension vilken strävar till förståelse av 
samtalsdemokratins5 (Habermas 1987) förutsättningar och funktion då det gäller 
fortbildning. Teorin bildar ett ramverk vilket gör det möjligt att analysera enskilda 
handlingars relation till varandra och komma närmare en förståelse om huruvida mina 
informanter förstår varandra eller inte. (Forester 2003)  

En analyslins baserad på governmentality (styningsmentalitet) innebär att förstå 
styrning som "the 'conduct of conduct', or the power to act on the actions of others" 
(Christie 2006:374). Såsom Rose (1999) och Dean (1999) poängterar, bygger effektiv 
styrning av fria medborgare i nutida västerländska demokratier på olika styrtekniker 
som uppmuntrar och skapar förväntningar hos individen, vilket resulterar i att hon styr 
sig själv. Governmentality som analyslins gör det möjligt att förstå mina informanters 
handlingar i termer av styrning och självstyrning. I den här avhandlingen blir det fråga 
om vad, vem och hur sjukskötaren påverkas för att styr sig själv till fortbildning.  

3.4.1 Kritisk hermeneutik – ett förhållningssätt för att koncentrera och 
tolka resultatet  

För min resultatanalys fungerar kritisk hermeneutik som ett förhållningssätt, med 
vilket jag menar att jag läser, bearbetar, kategoriserar och tematiserar allt empiriskt 
material med ett kritiskt hermeneutiskt angreppsätt. Det är därför skäl att 
inledningsvis presentera kritisk hermeneutik vilken kan definieras som tolkningar av 
texter, sättet på vilket vi skapar mening av det okända, det främmande (Prasad 2002; 
Dilthey 1976:162). 

Det som i hermeneutik kunde uppfattas som en spegelbild av empiriska erfarenheter 
blir i kritisk hermeneutik bearbetat genom en teoretisk lins. Läsning av empiriskt 
material är först en holistisk läsning och sedan en riktad läsning av texterna (Keats 
2009:189). Den här specifika läsningen bereder möjlighet att studera varje enhet och 
berättelse var för sig och sedan i relation till helheten för att skapa mening.        

I motsats till cartesiansk dualism understryker hermeneutiken betydelsen av levande 
beskrivningar, av förståelse och av tolkande (Myrden 2011; Dilthey 1976). Jag 
åsidosätter inte min egen förförståelse utan istället redogör jag för densamma och lyfter 

                                                        
5 Samtalsdemokrati även kallat deliberativ demokrati, präglas enligt Habermas (1987) av viljan till 
förståelse.  
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fram hur den har påverkat den slutliga tolkingen och förståelsen, sammansmältning av 
horisonterna (Gadamer 1997)6. Meningen är här att med ett dylikt förhållningssätt föra 
tolkaren så nära berättarens (informantens) värld och kultur som möjligt (Prasad 
2005:33).  

Kritisk hermeneutik har vuxit fram ur den hermeneutiska traditionen och skillnaden 
mellan dem är att i en läsning med hjälp av kritisk hermeneutik kan språket även vara 
rikt på symboler (Prasad & Mir 2002:94). Jag uppfattar att jag ur den symboliska 
meningen kan urskilja hierarkier, kontroll över andra och beslutsförfaranden inom 
organisationen. Om vi inte tillåter en kritisk granskning av fenomen finns det en risk 
för att vi exkluderar förtryckta röster (Myrdel et al 2011:441). Samtidigt finns det en 
risk för att vi överrepresenterar dem som har en röst och en plattform.  

Om jag okritiskt enbart redogör för det informanterna säger riskerar jag att bidra till 
återskapandet av det jag gett mig ut för att studera, det vill säga fortbildning som teknik 
för att styra andra och sig själv. Därför är det viktigt att inse att kontextuella händelser 
avgör innehållet i avhandlingen men också att avhandlingen bidrar till att upprätthålla 
och återskapa dynamiska och kulturella former av meningsskapande i ett större 
sammanhang (Prasad 2002:97) Jag uppfattar att jag kan, om ej undvika, så i alla fall 
motarbeta detta genom en kritisk hållning, något jag gör med hjälp av de uttalade 
analyslinserna kommunikativt handlande och governmentality som ram för att förstå 
och tolka resultatet.  

Det förekommer kritik mot det kritiska hermeneutiska förhållningssättet som handlar 
om att det behöver visa på hur kulturella meningar visar sig och gömmer sig (Roberge 
2011), det vill säga på vilket sätt mening blir synlig då den tidigare inte varit det. 
Ytterligare förekommer det en utmaning då det gäller att tolka och förstå andras 
handlingar då svårigheten ligger i att beskriva handlingarnas motivation. Ett sätt att 
överkomma den här utmaningen kunde vara att visa på hur andras handlingar relaterar 
till de förväntade handlingarna. I den här avhandlingen innebär det att det vid min 
första resultatläsning har handlat om att se handlingarna så som informanterna utger 
dem att vara, sedan att se dem i relation till de förväntningar som angetts för 
handlingarna, antingen av informanterna själva eller av andra informanter.  
Avslutningsvis handlar det även om att kritisk hermeneutik beskriver på vilket sätt 
handling och mening skiljer sig åt (Roberge 2011).  

3.4.2 Kommunikativt handlande som en analyslins för diskussionen    

Teorin om kommunikativt handlande (Habermas 1984, 1987) anlägger ett 
procedurmässigt grepp (Alvesson och Deetz  2005:79) på hur vi människor i våra 
kommunikativa möten söker ömsesidig förståelse. Detta är ett redskap för att granska 
de mellanmänskliga handlingarna som ständigt pågår i organisationer. Förutom att 
fokusera på vilket sätt vi människor strävar till att nå fram till varandra och förstå 
varandra är detta också en teori ämnad att uppmärksamma skeva eller förvridna 
kommunikationsmönster, i vilka det förekommer manipulering och kontroll, något som 
skall avslöjas med hjälp av teorin.  

                                                        
6 Verket Sanning och Metod (Gadamer 1997) samt hermeneutiken fick kritik för att teorin hade förbisett 
frågan om makt (Habermas 1990) och förbisett frågan om konstruktivism och dekonstruktivism (Derrida 
1989). Gemensamt för kritiken riktad mot hermeneutiken var den okritiska synen på språket och 
avsaknaden av frågor om makt.  
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Utgångspunkten är att alla deltagare i sina relationer till varandra ständigt försöker nå 
en ömsesidig förståelse av varandras åsikter. Detta leder i sin tur till att individers 
handlingar samtidigt kan förstås som giltighetsanspråk. Det informanterna säger och 
gör kan därmed granskas som kommunikativa handlingar mot olika giltighetsanspråk 
samtidigt: legitimitet (i förhållande till den sociala världen), sannfärdighet (i 
förhållande till den subjektiva världen) och sanning (i förhållande till den objektiva 
världen) (Olesen & Pedersen 2004). Detta innebär att våra kommunikativa handlingar 
på en och samma gång uttrycker betydelse för någon, för oss själva och om något. 
(Habermas 1984) 

Denna normativa teori erbjuder på det här sättet ett redskap för hur kommunikationen 
kan analyseras i organisationer (Olesen & Pedersen 2004). För att organisationer (och 
hela samhället) skall fungera behövs samtidigt integration och kommunikation, även 
om detta inte är två självskrivna fenomen (Jönhill 2012). I teorin sammanförs såväl 
utrymmen för den fria människan som för den omgivande sociala kontexten.  

Analyslinsen, det kommunikativa handlandet, är speciellt användbar för att förstå, 
granska och analysera olika pedagogiska aktiviteter (Tschofen 1990; Young 1989; 
Young 1992; Day 2003; Day 1993). Teorin syftar därmed till att skilja åt vad som 
uttrycks/sägs från vad det innebär för den som säger det och sedan ytterligare skilja åt 
varför hon eller han säger det (Mezirow 2003). Forskning som bygger på teorin 
återkommer med ett visst ädelt syfte om att göra gott, ’fostra till frihet’, (Englund 2007) 
eller ’frigöra’ genom att använda sig av perspektivet kommunikativt handlande 
(Morrow 2001; Huttunen 2009).  

Jag använder teorin om det kommunikativa handlandet för en strukturerad granskning 
av den kommunikation som sker kring sjukskötarens fortbildning på HUS sjukhus. I 
tabell 5 om den kommunikativt analyslinsen presenterar jag kort centrala begrepp i 
teorin och jag har i tabellen byggt vidare på Foresters presentation (2003) och 
diskuterar här begreppens betydelse för min diskussion kring sjukskötarens 
fortbildning. Före denna analyslins används har det empiriska materialet 
kategoriserats och tematiserats.  

Tabell 5 Vad analyslinsen kommunikativt handlande leder till för frågor och 
tolkningsramar i avhandlingens diskussion. 

Frågor som teorin om det 
kommunikativa handlandet uppmanar 
mig att ställa (Forester 2003)  

Och vad det betyder för resultatdiskussionen:  

Förståelighet 
Comprehensibility 
Vad står i fokus här?  
Vilket är kommunikationens landskap?  

Det handlar om förstå landskapet. Med andra ord, 
vilken är terminologin, vilken är den inte? Vilken typ av 
frågor och tematik uppmärksammas och vilken 
behandlas inte alls? Vilka historiska berättelser 
förekommer och vilka framtidsvisoner pratar 
informanterna om?  
 

Sannfärdighet 
Sincerity 
Vem är jag i den här sociala ordningen?  
 
 

Uttrycker talarens egen placering. Det handlar om ”vem 
blir jag när jag säger detta?” Det handlar om att bygga 
yrkesroller. Jaget som talare ger fenomen och händelser 
mening och betydelse och skapar i denna handling en 
bild, ett uttryck av sig själv.  
    

Legitimitet  
Legitimacy 
Vilken är den sociala ordningen?   
Vem har vi på riktigt här? 

Handlar om relationer, positioner och förhållningssätt 
till varandra. Vem är inbjuden till diskussionerna (och 
besluten) om fortbildning? Vilka nätverk är viktiga och 
vem vill informanterna inkludera? Vem blir exkluderad 
och varför? Vilka sociala normer förekommer och med 
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vilka tekniker upprätthålls de?  
 

Sanning 
Truthfulness 
På vilket sätt skapar och återskapar 
individen mönster av vad hon/han tror 
på/om världen?  
 

Hänvisar till tingens ordning, med andra ord vädjar till 
det som uppfattas som sanning. Vilka är de sanningar 
informanterna håller för givna? Finns det konkreta 
styrdokument som är mer viktiga än andra, vilka är de 
och varför är de viktiga? Vad är sanning för 
informanterna?  
  

 

Det kommunikativa handlandet syftar till allt handlande vi gör i relation till världen 
omkring oss, till andra människor (subjekt) i vår omgivning och till våra egna syften, 
strävanden och känslor. Jag tänker mig att resultaten visar att informanterna har 
syften, strävanden och känslor när det gäller sjukskötarens fortbildning. Genom att 
belysa och diskutera dessa med teorin om det kommunikativa handlande kan jag 
uttolka hur informanter strävar till att hålla kommunikationen både demokratisk och 
kontinuerlig. I teorin om det kommunikativa handlandet finns det samtidigt en 
uppmaning om att kommunikationen behöver hållas levande, att budskapet behöver 
hålla ihop och att lyssnandet på vad andra säger kräver ansträngningar. I min analys 
handlar detta om att uppmärksamma också de kommunikationskedjor som brutits eller 
missförståtts, det vill säga trasig kommunikation, som i sig kan vara lika informativ att 
studera som lyckad kommunikation.   

Lyckad kommunikation bygger på att de olika giltighetsanspråk en talare utför i sina 
kommunikativa handlingar blir besvarade. Jag använder mig av Foresters indelning av 
de fyra olika giltighetsanspråken vi alla dagligen gör i all vår kommunikation (2003). 
Dessa presenteras närmare nedan.  

Förståelighet är det grundläggande kravet och förståelighet är det giltighetskrav som 
kan ses som det mest fundamentala av alla krav. Därmed kan detta krav uppfattas som 
grundval för de andra giltigheteskraven (Goldkuhl 2000). Om inte talaren (eller den 
som på annat sätt uttrycker sig) kan presentera något förståeligt för lyssnaren finns det 
per definition inget att ta ställning till. Förståelighet orienterar både talaren (lika väl 
skribenten) och lyssnaren (lika väl läsaren) på ett givet sätt, det formar hur ämnet 
behandlas och hur vi förstår talaren och lyssnaren. Detta är ett sätt att skapa mönster 
av övertygelser och medgivande samtidigt som detta skapar och formulerar 
frågeställningen. Forester (2003) ser detta som ett sätt att skapa och återskapa 
förhållandet till makt. Det handlar om vilken typ av diskussion informanterna vill hålla, 
vilken terminologi som är central och om det finns begrepp som inte alls används.  

Sannfärdighet syftar till den subjektiva världen. Så fort deltagare kan enas om det 
presenterade ämnet, om dess grammatikaliska form, kan de vädja till kravet på 
sannfärdighet genom olika tekniker. Dessa tekniker kan bland annat vara bevilja, 
delegera, tillåta, bestraffa, beklaga eller ge någon befogenheter (Forester 2003). För 
min diskussion blir frågan om vem det är som deltar i kommunikationen kring 
fortbildning en mycket viktig fråga.  

Legitimitet syftar till den sociala världen och detta giltighetskrav handlar om att bli 
accepterad. Informanterna bygger regler och normer som deltagarna i det 
kommunikativa handlandet svarar på och sedan fortsätter att återskapa. Den makt 
sociala regler har påverkar vårt beteende, formar våra attityder och skapar positiva eller 
negativa bilder av oss själva. I denna avhandling handlar det om att ställa frågor till 
resultatet som gör att sociala strukturer och regler blir synliga. Legitimitet kan 
uppfattas som en handelsvara (Hybels 1995:243) och detta i sin tur erbjuder en 
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intressant fråga till resultatet, en hurudan handelsvara är i så fall fortbildning? 
Legitimitet blir på det här sättet något svårvunnet och kommunikationen i 
organisationer kan vara rätt cynisk i vilken människor känner sig alltmer alienerade 
från beslutsprocesser som berör var och ens liv (Kemmis & McTaggart 2008:294). 

Sanning syftar på den objektiva världen och när deltagare i det kommunikativa 
handlandet uttrycker förståelse av en mening gör de det genom att relatera till den 
objektiva världen (Forester 2003) Sanning handlar om att deltagarna anger eller 
blottar sina värderingar och sina sanningar, dvs. något som hänför sig till en verklighet 
runt dem. I diskussionen gäller det att försöka fånga upp dessa externa element som 
informanterna uppfattar som riktlinjer, grunder för sina arbeten och med andra ord 
synliggöra informanternas relation till en objektiv värld.  Sanning – i relation till den 
objektiva världen, är inte en sanning. Giltighetsanspråket sanning handlar om 
samförstånd mellan talaren, text och minst en lyssnare. Därmed uppstår en 
intersubjektiv relation.  

De frågor som uppkommer ur denna teori betyder för diskussionen att det 
kommunikativa svängrummet blir upplyst. Analyslinsen erbjuder kritisk medvetenhet 
eftersom i den ingår argumentet om deltagande demokrati. Behovet av en dylik lins är 
stort eftersom det i dag i organisationer förekommer en metodisk kolonisering av den 
yta på vilken demokratiska kommunikationer förs (Samra-Fredericks 2003; 2005). 
Teorin om det kommunikativa handlandet framhäver en traditionell syn på ideal, 
begränsningar och orsaker i sociala akter, ändå anser jag att teorin ändå innehåller en 
intressant särprägel vars syfte är att förbättra relationer i organisationer (Alvesson & 
Sköldberg 2009:154)         

Avslutningsvis gör jag här några kritiska reflektioner över teorin om kommunikativt 
handlande. För det första håller jag med Alvesson och Sköldberg (2009) om att teorin 
vill för mycket och att denna orubbliga tro på förbättring kan kritiseras som naiv och 
konstruerande. Teorins följande svaghet ligger i att dess mycket skarpa fokus på 
individnivå lätt förlorar fokus på samhällsnivå (Olesen & Pedersen 2004). Ytterligare 
en svaghet är att teorin fokuserar starkt på vad som existerar nu och därmed förlorar 
siktet på vad som skapas för framtiden (Goldkuhl 2000). För att motverka dessa 
svagheter har jag kombinerat resultatläsningen med en annan typ av analyslins.    

3.4.3 Governmentality som en analyslins för diskussionen    

Studier inspirerade av governmentality uppmärksammar hur styrning manifesteras i 
vårt avancerade liberala samhälle (Miller & Rose 2008). Med styrning förstås 
”government”, det Foucault kallar ”conduct of conduct” (Dean 2010:21). Dessa studier 
omfattar idén om att den som blir styrd, i alla fall elementärt, är en aktör med 
möjligheter till olika val, med frihet. Styrning är därför aktiviteter vilka formar 
verksamheter samt strävar till att forma denna frihet (ibid.) och 
governmentalityforskning studerar ofta hur den formella styrningen styr individer 
genom att utveckla strategier och tekniker som får individen att styra sig själva i önskad 
riktning (Miller & Rose 2008). Styrning av subjektet sker på olika sätt så som 
självstyrning och care of the self vilka leder till att subjektets handlingsutrymme 
formas, ringas in och begränsas antingen av henne själv eller av någon annan.  

Exempel på handlingar som producerar önskvärda subjekt är hierarkiska 
observationer och normalitetsbedömningar vilka framkommer vid examination och 
vid biktande handlingar (Townley 1994:84). Hierarkiska observationer avser 
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handlingar som att inspektera, att jämföra och att utvärdera de anställdas prestationer. 
I dem framträder skillnader och likheter och genom kalkylering kan man fastställa vad 
som är ”normalt” och vad som är ”avvikande” (ibid.). Skillnader framträder även 
mellan vad ”anställda är” och vad de ”anställda borde vara”, något som underbygger 
krav på och önskemål om ständigt förbättringsarbete. Utbildning och fortbildning blir 
sedan mekanismer med vilka arbetet mot en normalisering av individer sker. De 
anställda uppmärksammas på sina utvecklingsbehov, vilket inte ovanligt sker vid 
utvecklingssamtal, en handling som kan liknas vid biktande (Besley 2007:63). Sedan 
guidas den anställda till ett förbättringsarbete som utvärderas genom olika 
examinationsformer, vilket gör att utbildning och fortbildning kan likas vid dominanta 
disciplinära mekanismer (Kessel 2007:94). Däremot skall styrning inte enbart 
uppfattas som något negativt, utan det avgränsade handlingsutrymmet har även inslag 
av skapande, producerande och uppmuntrande handlingar (Andreasson, Ekström & 
Lundgren 2009).     

Begreppet livslångt lärande7 utgör ett annat exempel på en subtil och nästintill 
obemärkt ram för hur samhället uttrycker vad en god medborgare gör. Med hjälp av 
governmentalitylinsen finns det möjlighet att granska med vilka tekniker detta sker. 
Governmentality har använts  flitigt för att påvisa subtil styrning inom 
utbildningsaktiviteter, bland annat i samlingsverk som Governmentality in Education 
(Peters et al. 2009) och Foucault and lifelong learning – governing the subject (Fejes 
& Nicoll 2008). Governmentalitylinsen har även använts för att identifiera kopplingen 
mellan livslångt lärande och den den politiska och ekonomiska utvecklingen i 
västvärlden. Det visar sig att livslångt lärande inte längre motsvarar pedagogiska ideal 
utan att målen för lärandet förskjutits i riktning mot ekonomiska ideal (Biesta 2009; 
2011) och politiska ideal (Olssen 2008) och att förskjutningen går att följa historiskt 
(Fejes 2008).  

En ofta framförd förklarings för denna styrning är att individen idag är en aktiv och 
ansvarstagande god samhällsmedborgare som själv styr sin utveckling i önskad 
riktning. Vi tar själva ansvar för vår fortbildning eftersom vårt samhälle har lyckats 
med att skapa en känsla av att vi borde göra det och vi dirigerar därmed vårt eget 
lärande i förväntad riktning, i en process av ansvarsförskjutning (O´Malley 2009, 
Besley 2007:159). Begreppet syftar på den ansvarsförskjutning som sker då alltmer 
ansvar flyttas från styrande organ till medborgarna själva8. Processen formas på olika 
sätt: delvis handlar det om att staten offentliggör och medvetandegör risker varefter 
medborgare förväntas själva ansvara för riskminimering och styra sig rätt, dvs. 
korrigera sig själv. Ansvarsförskjutning sker inom flera områden: individen förväntas 
till exempel alltmer själv identifiera risker och undvika eller minimera dem. I 
ansvarsförskjutningen ligger en uppfattning om medborgaren som en rationell varelse, 
vilket fått till följd att den som tidigare kunde uppfattas som omständigheternas offer 
numera alltmer uppfattas som en person som medvetet fattat dåliga beslut, och därför 
själv får ta ansvar för konsekvenserna (O´Malley 2009).          

I dagens samhälle är det på vårt eget ansvar och med våra egna ambitioner och 
förutsättningar som vi önskar svara mot samhällets ideal och vara ansvarstagande 

                                                        
7 Se (Biesta 2011:59) för en längre diskussion om hur begreppet livslångt lärande över tid har förvandlats 
från ett koncept vilket tidigare betydde personliga, politiska och ekonomiska fördelar till att idag enbart 
handla om ekonomisk rationalitet.   
8 Det finns kulturella skillnader i vilken grad diskussionen om ansvarsförskjutningen utvecklats, se 
exempelvis Kessls (2007) brittiska kritiska syn på diskussionen om makt i socialpedagogik så som den 
presenteras i Tyskland. Överlag kan Storbritanniens kritiska teoretiker anses ha fört diskussionen om 
ansvarstagande aningen längre och mer intensifierat än resten av Europa.    
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medborgare. Det kan man göra till exempel genom fortbildning för att bli en attraktiv 
arbetssökande och gå en kurs i att skriva en bra ansökan. Att fortbilda sig blir därmed 
ett sätt för arbetslösa att komma bort från den marginaliserade gruppen (arbetslösa) 
och istället placera sig bland alla andra (arbetande eller arbetssökande) (Fogde 2008) .   

Sätt på vilka styrning sker kan vi förstå som ett strategiskt spel i vilken den ena försöker 
kontrollera den andra och denna i sin tur försöker undvika att bli kontrollerad, men vi 
kan lika väl förstå det som ett dominant tillstånd (Foucault 1997:299). I landskapet 
mellan dessa, mellan det strategiska maktspelet och tillståndet av dominans, sker 
styrning genom olika tekniker. Att studera makt med hjälp av governmentality visar att 
styrning som sker genom organiserade, konstituerande och definierande strategier 
också innefattar relationen om styrning av en själv till en själv och till en annan. Mot 
detta blir motstånd mot styrning mycket mer än enbart motstånd mot 
institutionaliserade handlingar eftersom det inte handlar om antingen makt eller 
motstånd, utan för att det istället det alltid förekommer motstånd i maktrelationer 
(Foucault 1997:167). Om det inte skulle finnas något motstånd skulle det inte handla 
om styrning, då skulle det enbart handla om lydnad (ibid.) 

Mot den här diskussionen blir konceptet care of the self hjälpsamt i att fånga två olika 
sidor av fortbildning, det vill säga både den produktiva makten av fortbildning men 
också motstånd till fortbildning som egen styrning, självmakt. För å ena sidan kan care 
of the self handla om att individen genom pedagogiska handlingar på ett givet sätt kan 
ta hand om sig själv och utvecklas så som förväntas (Besley 2007:56). Samtidigt som 
care of the self kan syfta till att individen använder fortbildning som ett sätt för att 
skapa egna framställningar av sitt eget liv (Zackrisson & Assarsson 2008:124). I stället 
för att individen anpassar sig till fortbildning anpassar individen fortbildning så att den 
passar henne. 

Härnäst presenterar jag vilken typ av frågor jag ställer med hjälp av analyslinsen 
governmentality, tabell 6 vad analyslinsen governmentality leder till för frågor och 
tolkningsramar i avhandlingens diskussion. Frågorna till vänster är återgivningar av de 
frågor Dean (2010) ställer i försök att åskådliggöra vad governmentality som 
förhållningssätt ställer i vetenskapliga arbeten. Till dem har jag gjort indelning enligt 
avhandlingens struktur, samhälls-, ledarskaps- och personlig fråga.    

 
Tabell 6 Vad analyslinsen governmentality leder till för frågor och tolkningsramar i 

avhandlingens diskussion. 

Frågor som analyslinsen 
governmentality vanligen ställer 
(Dean 2010:26-27) 

Och vad det kan få för betydelse för 
resultatdiskussionen:  

Vad är det vi försöker styra?  
(En samhällsfråga)  

Vad försöker sjukskötares fortbildning styra?  

Hur styr vi?  
(En ledarskapsfråga)  

Hurdana är de tekniker med hjälp av vilka 
sjukskötaren styrs till fortbildning? Kan det 
vara fråga om examination, tester, portfolion 
eller något annat?  

Vem är vi när vi blir styrda?  
(En personlig fråga)   

På vilket sätt uppfattar sjukskötare 
fortbildning som sin plikt eller inte, d.v.s. 
skapas det kring fortbildning känslan av 
skyldighet att bli och vara någon annan än den 
man är?  
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Varför styr vi – varför blir vi styrda?   
Det finns alltid något mål med 
styrning.  

Vilken är belöningen om sjukskötaren styr sig 
själv i fortbildningens ’rätta’ riktning? Vilket är 
målet med fortbildning? 

 

Arbete i organisationer sker inte av sig själv eller per automatik. Istället förekommer 
det olika tekniker för social kontroll med hjälp av vilka arbetstagare förstår vad 
hon/han bör eller inte bör göra. Det som till stor del saknas i teorin om kommunikativt 
handlande är försök att förstå social kontroll och makt. Detta får desto mer utrymme i 
governmentality. Detta är orsaken till att jag använder bägge som analyslinser i min 
kommande diskussion.  

Trots ett flertal givande studier inom governmentality (Dean 2010, Rose 1999, Fejes 
2006, Fejes & Nicoll 2008) har dylik forskning även fått kritik. Studierna har kritiserats 
för sin abstrakta syn på styrning i vilken makt är allestädes närvarande (McKee 2009), 
och för att det i dem tycks finnas en föreställning om att maktbegreppet innefattar en 
strategi som är oberoende av ett mänskligt subjekt och omfattar alla relationer 
(Sigurdson 2002). Sigurdson menar även att om man inte presenterar makt i 
förhållande till frihet eller sanning kommer även själva begreppet makt att förlora sin 
betydelse.  

Jag håller delvis med Sigurdson och McKee. Jag menar att min studie på mikronivå och 
analyslinsen kommunikativt handlande balanserar något av deras kritik och möjliggör 
en diskussion om fortbildning där makt är ett väsentligt element men inte det allt 
dominerande. 

Det förekommer även en metodkritisk, diskussion som främst handlar om bristen på 
empiriska governmentality studier (McKee 2009:473). Jag söker med min empiriska 
studie bland annat bidraga till att fylla detta behov. 

3.5 Etiska reflektioner  

Forskningsfältet kritisk forskning inom organisationer syftar till att synliggöra rådande 
relationer av dominans samt strävar efter att utveckla alternativa förhållningssätt 
(Alvesson, Bridgman & Willmott 2009). Denna typ av forskning syftar till att 
ifrågasätta utspel där ledarskap ses som givet och oproblematiskt och att samtidigt 
denaturalisera ledarskapet genom att dekonstruera retoriken kring ledarskap som 
fenomen för att lyfta fram för givet tagna samt undandolda aspekter (Kelemen & 
Rumens 2008). Ytterligare har jag vidhållit en reflexiv hållning genom hela arbetet 
(Alvesson och Sköldberg, 2009:98). Ett dylikt förhållningssätt kan ge upphov till 
kniviga frågor.  

Mina frågor till informanterna handlar om kvistiga och kanske ibland också känsliga 
ämnen, något som ökar behovet av mina etiska reflektioner. Det finns orsak att som 
kritisk forskare vara extra uppmärksam på att inte anlägga en överlägsen förhållning 
gemtemot sina informanter (Wray-Bliss 2009:279). Forskare med kritisk teori är mer 
än andra är måna om att uppmärksamma fenomen som annars får mindre 
uppmärksamhet, sådana som tystnad, motstånd och olika åsikter (ibid. 280).  

Mina informanter är både sjukskötare, ledare och utbildningsplanerare. Således anser 
jag att jag försökt vara rättvis gentemot det fenomen jag försöker beskriva. Jag har 
försökt finna informanter från varje grupp för att på bästa sätt förstå och beskriva 
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fenomenet fortbildning. Varje informant tillfrågades och jag gav alla möjlighet att se 
tematiken kring mina frågor. Jag tillfrågade även alla informanter före intervjuerna om 
jag kunde banda våra diskussioner samt att det endast var jag samt handledare som 
hade tillgång till materialet. Jag uppmärksammade också samtliga informanter om att 
de kommer att förbli anonyma samt att jag kommer att ändra deras namn. Alla 
informanter svarade att jag kunde banda intervjuerna. Jag informerade även alla 
informanter om syftet med min avhandling. När jag analyserar resultatet och 
sammanställer avhandlingen handlar det om att finna balans (Busher 2012:117) mellan 
hur mycket jag behöver berätta om informanterna för att rättfärdiga min resultatanalys 
och hur lite för att garantera informanterna anonymitet. I den här balansgången har jag 
eftersträvat att vara så etisk som möjligt.  

Det finns olika former av intervjuer och varje form har sina egna svagheter och styrkor 
men även sina etiska utaningar. Intervjuer kan liknas vid antingen muntliga 
frågeformulär, diskussioner eller småprat (Gronn 2009:209). Med intervju som till sitt 
format kan liknas vid diskussion avser jag att jag bestämde tid för träff med 
informanter som följde en viss tematik under intervjun. Jag förklarade tematiken och 
mina frågeställningar för informanterna men försökte att i mån av möjlighet fritt låta 
dem diskutera temat. För många informanter var detta lätt, det handlade om personer 
med stort intresse för fortbildning och som ofta arbetade rätt ensamt. Faktum att jag 
avsatte tid (ibland flera timmar) för intervju om deras arbete gjorde de allra flesta 
mycket glada och samtidigt mycket pratsamma. Flera gånger upplevde jag att jag 
enbart med korta frågor behövde bryta diskussionen för att ändra fokus. Mitt etiska 
ansvar med tanke på den här formen av intervju handlar om att det blir mycket 
material som inte direkt svarar på mina frågor men som har betydelse för dem. Jag har 
därför valt att i resultatredovisningen ge utrymme för informanternas rika 
beskrivningar för att på det sättet göra mina resultatanalyser så transparenta som 
möjligt.  

Min etiska förhållning vid själva intervjuerna. I möten med informanterna 
fanns intervjuguiden som hjälpte mig, men utöver det här försökte jag genom ständig 
reflexivitet upprätthålla god etik med alla informanter. Förhållningssättet var liknande 
för alla mina möten. Mitt etiska förhållningssätt kännetecknades av följande: 

En strävan att verkligen förstå den intervjuade såsom hon/han beskriver sitt arbete och 
sina strävanden. Kritisk teori handlar om det som uppfattas och det är därför viktigt att 
försöka förstå perspektivet såsom den intervjuade beskriver och förstår det. 

Som kritisk teoretiker gör man ofta antaganden om att önskningar och strävanden i 
stor grad påverkas och förutbestäms av sådana sociala faktorer som inte den enskilda 
individen rår på eller ens klart kan uttrycka. Min avsikt vid intervjuerna var därmed 
även att försöka gestalta de sociala relationer som påverkade och påverkades av den 
intervjuades dagliga arbete med fortbildning för sjukskötare. Detta omfattar även 
hållningen om att ingen arbetar i ett isolerat eller fullständigt individuellt tillstånd, i 
synnerhet inte sjuksköterskor. Istället arbetar de flesta på ’gemensamma ytor’ där 
andra med likartade yrkesroller och andra med helt olika yrkesroller dagligen möts för 
att arbeta. Därmed gäller det att vid intervjuer samtidigt skåda mot den historiska och 
den framtida horisonten som skapat och skapar förväntningar på de olika 
yrkesrollerna. Detta skall även i så hög grad som möjligt inkluderas i diskussionen 
(intervjun) med var och en. Att tala om den historiska och den framtida förståelsen för 
arbete blir viktigt (Cassell & Symon 1994).   
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Ytterligare karakteriseras mina intervjuer av reflektion över teori och praktikens 
interna förhållande. Att en teoretisk referensram samtidigt är mer och samtidigt 
mindre än de verklighetsbilder som fick form vid intervjutillfällena. (Att teorins minsta 
beståndsdel är en handling och att en enskild handling alltid är större än en teori.)        

Jag följer etiska riktlinjer vid intervjuerna och dessa bygger långt på riktlinjer 
framtagna av Kvale och Brinkman (2009:77). Det är alltså frågan om vikten av 
informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

Med informerat samtycke avses att jag berättar och förklarar för informanterna om 
syftet och processen kring min avhandling. Jag förklarar inspelning av samtalen och 
ber om lov för detta, samtidigt som jag förklarar på vilket sätt jag kommer att 
transkribera text och bevara den och hantera den.  

Konfidentialitet i forskning innebär att jag varit medvetet försiktig med privat 
information som gör det möjligt att identifiera delatagare. Tematiken i den här 
forskningen är på inget sätt extrem och det kommer vara synnerligen osannolikt att 
några rättsliga tvister uppstår då skydd av konfidentialitet skulle stå i kontrast 
medjuridiska påbud, något som i extrema fall kan uppstå (Kvale & Brinkman 2009:88).   

Konsekvenser måste varje forskare bedöma för alla de val som görs i forskningen. 
Konsekvenser av forskning kan vara både negativa eller positiva. I ett utilistiskt 
perspektiv skall summan av potentiella fördelar väga mer än potentiella nackdelar. Jag 
strävar till att inte skapa mer skada än nytta med min forskning.  

Forskarens roll handlar om min egen moraliska integritet något som blir viktigt i mötet 
med informanterna eftersom det är genom mig informanternas redovisningar skapas. 
Till min hjälp finns etiska riktlinjer. Min forskning är inte ett beställningsarbete utan 
istället ett självständigt vetenskapligt arbete, något som medför att det inte finns 
specifika krav (eller hot) som påverkar avhandlingens arbetsprocess.    

Med dessa avslutande etiska reflektioner övergår jag nu till att presentera 
avhandlingens resultat.  
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4 RESULTAT    

Resultatredovisningen är tematiskt bearbetad text vars yttersta syfte är att belysa 
temata från olika aktörers perspektiv genomgående. Redovisningen föregås av 
bearbetning av texten med hjälp av den teoretiska referensramen. Arbetsgången för 
denna resultatredovisning har varit:  

a) Jag har läst de transkriberade intervjuerna och fältanteckningarna  

b) Koncentrering av materialet med hjälp (återge materialet med färre ord).  

Kärnfulla formuleringar och intressanta poänger bibehållits som citat. Som betyder att 
jag:  

� Avkortat det empiriska materialet men beaktat det social och historiska 
kontexten.  

� Bibehållit som citat kärnfulla uttryck och meningar samt analyserat dem.  

� Meningar och handlingar återtolkas under vilken nya teman formuleras och 
där varje tema är större än en enskild informants berättelse.     

c) Kategoriserat empiriska materialet med uppmärksamhet vid likheter och 
skillnader.  

d) Tematiserat och organiserat materialet tidsenligt och socialt.  

För läsaren presenteras sedan dessa teman färdigt kategoriserade. Resultatpresentation 
bygger på en läsning och bearbetning och tolkning med ett kritiskt hermeneutiskt 
förhållningssätt, så som jag har presenterat det i kapitel 3.4. 

Jag inleder min resultatredovisning med att presentera de två mycket olika 
heldagsutbildningarna jag deltagit i. Den första är en iv-skolning (intravenös) och den 
andra är en skolningsdag med temat patientsäkerhet. Avsikten är här att erbjuda 
läsaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilken typ av fortbildning denna 
avhandling fokuserat på.   

Efter presentation av de observerade utbildningsdagarna övergår jag till att presentera 
resultatet enligt struktur; samhället och fortbildning (Kap. 4.1), ledarskap och 
fortbildning (Kap. 4.2) och sjukskötare och fortbildning (Kap. 4.3). Jag avlutar kapitlet 
med resultatsammanfattning i vilken jag demonstrerar den inbördes relation som 
framkommer mellan de olika presenterade resultaten.  

Introduktion – presentation av två heldagsutbildningar för sjukskötare 

De två utbildningar jag deltagit i är till sitt innehåll mycket olika, men båda har helt 
klart riktat sig till sjukskötare. Vid iv-skolningen ingick förutom föreläsningarna även 
självstudiematerial och en tent. Det är obligatoriskt för sjukskötare att var femte år 
delta och få godkänt i kursen. Den andra utbildningen är ett 
patientsäkerhetsseminarium och närvaron är frivillig. 
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1) IV-skolning, en utbildningsdag för sjukskötare 

Tid: 8.00–16.00  

Plats:  Föreläsningssal 4 i ett av Helsingfors största sjukhus 

På väg mot föreläsningssalen går jag efter två damer som fnissar och har klätt upp sig 
en aning (vilket ger en känsla av att arbetsgruppen skulle vara på väg till någon 
kryssning). Klockan 7.58 är salen så gott som full och Elli (ansvarig för dagen, 
intervjuat henne 2 gånger) ber samtliga att dra ihop sig på bänkarna i salen så att alla 
kan få en sittplats. Det är den artonde iv-skolningen under år 2009 och hittills har 
2200 personer avlagt examen. Intyget över iv-kompetens är sedan i kraft i fyra år. 
Materialet som delas ut är printade föreläsningar (93 sidor) samt en sida tidtabell för 
dagens program och en sida undertecknat intyg över att man deltagit i teoridagen. I 
salen i dag sitter 177 deltagare och klockan 8.15 då fyra försenade sjuksköterskor 
kommer blir det svårt att hitta sittplats för dem, extra stolar bärs in. Prick klockan åtta 
börjar föreläsningen med att Elli berättar om iv-skolningens delprestationer: praktik 
(övervakade iv-injektioner) teoridag och sedan en tentamen. Tentamen skriver man på 
avdelningens dator, avdelningssköterskan har lösenorden och startar tenten när man 
sedan vill skriva den. Kraven på godkänd iv-kompetens finns återgiven i HNS direktiv 
16/2005 som finns tillgängligt HNS hemsidor. Elli berättar att det inte medvetet har 
gjorts fallgropsfrågor utan att frågorna är verklighetstrogna. Ändå får hon följande 
fråga från salen:  

� Är det viktigare att försöka lista ut vad som menas med frågan eller är det 
viktigare att bara kunna sin sak? (mycket ironisk och irriterad röst).  

� Till detta svarar Elli: Om ni hittar märkliga frågor skicka gärna feedback, 
frågorna skall kännas trogna verkligheten. När ni skriver tentamen, kom 
överens med er chef att ni behöver mycket tid, och skicka inte in svaren för 
tidigt. Det går inte att återkalla ett inskickat svar. Alla svar måste vara rätt. 
Man kan tentera endast en gång per period. Resultaten fås efter en vecka på 
eHRM. 

Klockan 8.25 kommer dagens första föreläsare in, en läkare, klädd i gröna 
sjukhuskläder. Han börjar med att berätta: Presentationsmaterialet är inte mitt eget 
(vilket märks upprepade gånger under själva föreläsningen). Han använder en hel del 
”nedvärderande” kommentarer mellan det teoretiska framförandet, t.ex: men 
förhoppningsvis vet ni skillnaden.., ..så nu förstår ni det.., (på finska, ymmärättehän),  
uttrycket används rikligt under föreläsningen. Han lämnar tre minuter för att repetera 
hela föreläsningen, inte en enda fråga tillåts. Sedan blir det kaffe kl. 10.00–10.15, 
föreläsningen fortsätter exakt 10.15. En deltagarlista går runt i salen 10.20, nu föreläser 
en annan manlig läkare, hans presentation innehåller mycket fakta, han verkar nervös 
och han ger inte rum för några frågor. Han pratar ända fram till nästa föreläsning. 
Följande föreläsning hålls av en kvinna som inte heller ger rum för några frågor. Hon är 
en apotekare som förklarar hur blodtransfusioner bearbetas från en apotekares 
synvinkel. Hon lyckas inte särskilt väl. Sedan blir det lunch mellan 11.30 och 12.30, de 
flesta går till personalmatsalen i källarvåningen. Själv väljer jag ett annat rätt så öde 
matställe och gör egna anteckningar och reflektioner över föreläsningarna. Klockan 
12.30 fortsätter föreläsningarna.  

På eftermiddagen talar den enda sjukskötaren till publiken. Hon föreläser om renlighet 
och hygien vid användning av kanyler. Kanylsepsis är inte ovanligt, men helt onödigt, 
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säger hon. Jag ser att många i publiken kopplar av under hennes föreläsning. Hon 
använder flera fotografier av verkliga injektioner. Sedan blir det eftermiddagskaffe och 
en frukt, men 177 deltagare, en liten dörr in och ut ur salen och en kö med kaffe samt 
två små toaletter, förorsakar ett mindre kaos (igen). De två sista föreläsningarna följer 
tidigare mönster, ingen diskussion i salen, ingen presentation av deltagarna, inget prat 
om HNS som organisation (än mindre visioner eller strategier) och inga frågor. 
Klockan 15.31, då sista föreläsningen börjar, ställer sig Elli vid dörren och blir kvar där 
stående med händerna i kors.  

Efter avslutad dag 16.04 stannar jag kvar för att tala med Elli. Hon är nöjd med dagen, 
allt gick som det borde, säger hon. Elli berättar: deltagarna brukar alltid mest 
uppskatta den första läkarens föreläsning, för att han ger exempel på när han själv 
gjort misstag. Föreläsningsplatserna brukar se ut som denna sal och varje stol brukar 
vara fylld. Frågor eller diskussion brukar inte förekomma. Innehållet är så kompakt 
och intensivt att det inte är möjligt med andra pedagogiska lösningar, säger Elli.  

I mina egna reflektioner över iv-skolningen tänker jag att det har varit en mycket 
intensiv dag och jag tänker tillbaka på de glada damerna jag gick efter på morgonen; Är 
de ännu är lika glada? Min egen första, och största, reflektion handlar om pedagogik, 
eller rättare sagt frånvaro av pedagogik. Jag tänker att om man fyller ett rum (till 
bristningsgränsen) med 180 deltagare så kanske det skall finnas en pedagogisk 
strategi? Och om det inte finns en sådan (vilket var fallet), vad betyder det? Med 
pedagogisk strategi menar jag lyhördhet för att människan lär sig genom reflektion, 
övning, diskussion och interaktion. Inget av dessa fanns med på det enda 
föreläsningstillfället inom ramen för iv-utbildning. Istället var dagen fylld med 
expertföreläsare som inte talade med varandra, de facto kom de in i salen någon minut 
före sina anföranden och lämnade salen genast när de var klara, och de tilltalade inte 
heller publiken.  

Behållningen av dagen vore troligen densamma som att sitta framför en skärm och 
lyssna på dessa föreläsare. Min andra reflektion handlar om en så liten sak som en 
deltagarlista och det att Elli ställer sig med armarna i kors framför dörren en halv 
timme före dagen tar slut för att på det sättet fysiskt markera att det inte är tillåtet att 
lämna salen tidigare. Jag vet av diskussionen med Elli att hon irriterar sig över 
deltagare som ”smyger ut” innan föreläsningarna är slut. Ändå är det intressant att se 
Elli stå som dörrvakt för lärandet, ingen kommer in och ingen lämnar salen utan att 
hon ser och uppmärksammar det. Min sista reflektion gäller den arroganta läkaren som 
presenterar material som inte är hans eget. Det är inte första gången läkaren ställs inför 
denna uppgift, ändå har han inte satsat ett dyft på föreläsningen utan sveper istället in i 
salen i grön operationsklädsel och använder en nedlåtande ton. Jag kan inte låta bli att 
tänka att så skulle han aldrig göra om salen var fylld av läkare, men för sjukskötare går 
det bra?    

2) Patientsäkerhet – en utbildningsdag för sjukskötare 

Tid:             9.00–15.30 

Plats:  En stor föreläsningssal i en byggnad fylld av sjukvårdens representanter; 
sjukskötare, fortbildare och några forskare.  

Dagen börjar med att jag träffar Lotta och Laura som båda fungerar som arrangörer för 
den här dagen. De ser minst sagt bekymrade ut. Jag plockar åt mig en namnbricka som 
jag fäster på skjortan och frågar dem om känslor inför dagen. Lotta, 
utbildningsplanerare, svarar: – Här saknas många av dem som har anmält sig, just så 
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här blir det ofta. Jag ber henne beskriva detta tydligare och hon säger: – Många 
trycker genast på knappen ”anmäl mig till kurs”, utan att titta i sina kalendrar eller 
utan att kolla med kolleger om det är ok att delta. Därtill tycker många att detta med 
patientsäkerhet känns som ett viktigt ämne men sen när själva skolningsdagen 
närmar sig orkar de ändå inte ta sig hit. Det är helt enkelt otroligt. Jag låter Lotta 
fortsätta med att ta emot deltagare men ser hennes besvikelse. 

Väl inne i auditoriet med sluttande golv och starkt upplyst podium längst framme sitter 
62 deltagare alla halvt dolda av en mycket dämpad belysning i den övriga delen av 
salen. Föreläsningen börjar jämt klockan 9.00 med att Lotta hälsar alla välkomna och 
meddelar att hon är besviken på att så många inte kommit idag trots anmälningar. 
Lotta fortsätter; detta med patientsäkerhet är ett mycket viktigt tema.  Ändå förklarar 
Lotta inte på vilket sätt det är viktigt eller vad HNS som organisation anser om detta 
tema, eller om det finns några klara målsättningar för organisationen när det gäller 
patientsäkerhet. Sedan presenteras dagens första föreläsare: en läkare som arbetar med 
patientsäkerhetsprojekt på internationell nivå. Hon förevisar statistik över antal 
olyckor inom vården med internationella inslag. Hon talar lugnt och övertygande och 
stannar upp två gånger i sin presentation för att ge deltagarna möjlighet att prata en 
kort stund med den som sitter bredvid.  

Jag sitter bredvid en ung sjukskötare som arbetar på barnkliniken, hon är en 
”inhoppare” vilket betyder att hon tillhör en pool, en grupp, anställda som kan flyttas 
från plats till plats beroende på var det finns behov av arbetare den dagen. Jag frågar 
henne om patientsäkerhet, hon svarar; det är så olika på de olika avdelningarna, på 
en del arbetsplatser är förmannen mycket mån om att man allmänt talar om ”nära 
öga-situationer”, medan det på andra ställen förekommer mycket konflikter och att 
bry sig om patientsäkerhet hinner personalen inte... Jag frågar sjukskötaren om jag 
kan intervjua henne och vi kommer överens om att träffas senare. Vid förmiddagskaffet 
bjuds istället för kaffe fruktsmoothies och färsk frukt. Känns fräscht, mer påkostat än 
vid iv-skolningen men samtidigt aningen som ett ställningstagande.  

Nästa föreläsning, som hålls av en inspektör från Valvira, handlar om ”nära ögat-
situationer” och situationer som inte slutat bra utan istället hamnat på granskarens 
bord. Det finns en nationell strategi om patientsäkerhet 2009-2013 (SHM:s 
publikationer 2009:4) utgiven av Social- och hälsovårdsministeriet. Sedan svarar 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) för den praktiska tillämpningen och 
koordineringen av strategin samt för utvecklandet av patientsäkerhet.  

Sedan är det en inspektör från Valvira som föreläser. Valvira är finländskt tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården. Valviras uppgift är att ”genom styrning 
och tillsyn förbättra hanteringen av hälsorisker i livsmiljön samt rättsskyddet och 
tjänstekvalitet inom social- och hälsovården” (valvira.fi/se/). Inspektören lyfter fram 
de ”fuskläkare” som det pratats om, hon säger; på våra hemsidor kan ni kolla alla som 
är registrerade inom vården, det gäller såväl sjukskötare somläkare och denna 
information finns tillgänglig för alla i samhället. Sedan berättar inspektören om nära 
ögat-situationer och gör det med inlevelse och jag ser att flera sjukskötare känner sig 
personligen berörda. Näraögat-situationen som föreläsaren beskriver den; en patient 
dog i sviterna av felmedicinering och studerande (studerande till sjukskötare) hade 
insett felet före sjukskötaren (den studerandes handledare på praktikfältet) som gett 
läkemedelet. Då vi sedan frågade studeranden varför hon inte stoppade sjukskötaren 
som gav den dödligt felaktiga dosen, svarade studeranden i förhören att inte hon 
vågade, sjukskötaren (handledaren) hade redan tidigare under dagen varit så 
fruktansvärt nervös på mig (den studerande) och jag vågade inte göra henne argare. 
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Jag ser att deltagarna blir berörda av denna berättelse och jag fortsätter på lunchen 
med att tala om detta med den sjukskötare jag suttit bredvid. Hon säger; jag kan på 
sätt och vis känna igen mig; för det första är det mycket stressigt, och det kan hända 
vem som helst att man ger fel mediciner. Hon fortsätter: sen är det inte heller så lätt 
för en studerande att ta svåra saker till tals och speciellt inte att ifrågasätta sin 
handledare.  

Efter lunchen fortsätter en översköterska från ett annat sjukvårdsdistrikt med att 
berätta om hur lyckat det har varit att införa en checklista inför varje operation i syfte 
att minimera olyckor och misstag under operationerna. Hon visar checklistan och 
säger; denna är mycket enkel att använda, och det är samma typ av lista man 
använder sig av inom flygväsendet innan man startar. Listan består av frågor i stil 
med; patientens namn, kroppsdel som skall opereras, vem skall operera, vem är 
dagens narkosläkare, vem assisterar och vem annan finns i rummet? Samt vilken 
uppgift har de i så fall i rummet? För en vanlig sjukskötare som jag låter dessa som 
synnerligen självklara och neutrala frågor. Ändå berättar föreläsaren: det har inte varit 
lätt att övertyga HNS ledning om fördelarna med ett dylikt instrument. Tvärtom säger 
hon, det finns ett klart motstånd här hos er på HNS mot detta instrument. Er ledning 
säger att det tar för mycket tid och att det ju är självklara saker.  Hon fortsätter: det 
finns opererande läkare här som anser att ett dylikt instrument nedvärderar deras 
trovärdighet som läkare. De vill helt enkelt inte att man kontrollerar dem.  

Efter detta framförande blir det en mycket kort paus för att tidtabellen skall hålla. Ändå 
ser jag när jag kommer tillbaka in i salen för dagens sista föreläsning att flera deltagare 
har gått hem. Den sista föreläsaren är en sjukskötare som berättar på vilket sätt hon 
använder sig av det elektroniska programmet som finns tillgängligt på HNS hemsidor 
för alla anställda. Det handlar om ett elektroniskt instrument där vem som helst kan 
beskriva situationer som upplevts hotfulla, eller på annat sätt riskfyllda. Sjukskötaren 
berättar: i detta system kan ni skriva om er själv eller något tokigt ni gjort, men det är 
lika välkommet och viktigt att även rapportera om sådant ni sett eller upplevt att 
andra gjort, eller lämnat ogjort. Sjukskötaren fortsätter: jag brukar ha för vana att 
varje vecka senast på fredag fundera över min arbetsvecka och på sådana situationer 
som inte har gått så bra, rätt så ofta skriver jag sedan in i systemet om dessa. Dagen 
avslutas på angiven tidpunkt med Lotta mycket kort tackar för dagen och önskar alla en 
säker hemfärd.  

I mina reflektioner över säkerhetsutbildningen stannar jag upp vid mängden av regler 
och direktiv som framkommit under dagen. Jag funderar över denna djungel av 
direktiv och institutioner som är inblandade i temat patientsäkerhet. Det är (1) 
ministeriet som skriver rekommendationer (som inte är detsamma som lagtext) det är 
(2) THL med programmet ”Patientsäkerhet genom kunskap och färdighet”9 som svarar 
för och stöder genomförandet av den nationella strategin för patientsäkerhet 
(kommunerna.net) och slutligen är det (3) Valvira som behandlar klagomål som gäller 
personal inom hälso- och sjukvården. Det gäller tre stora nationella instanser som alla 
påverkar (bestämmer över) sjukskötarens vardag, men samtidigt har den enskilda 
sjukskötaren inte mera rätt till insyn i institutionernas verksamhet än vilken annan 
finländare som helst, det vill säga inte mera än de uppgifter som finns på hemsidorna.  

Den andra reflektionen jag gör gäller berättelsen som inspektören återgav under dagen, 
den som handlar om sjukskötaren som av misstag gav en dödlig medicinöverdos till en 
patient och hennes studerande som inte vågade anmärka om detta före det var för sent. 

                                                        
9 THL skriver: programmet utgör en av THL:s spetsfunktioner (thl.fi.23.10.2012) 
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Jag tänker på den stränga arbetskulturen som skrämmer eller förtrycker (reducerar) en 
ung kvinna (antar att det var en kvinna) så att denna inte våga uttrycka sig. I en sådan 
kultur råder en given hierarki och det är inte meningen att någon skall rubba hierarkin. 
Min sista reflektion här handlar om den interna ordning i vilken presentationerna sker. 
Först kommer nationell forskare, sedan inspektör, efter det översköterska och sist av 
allt sjukskötaren själv. Detta trots att hela dagen var riktad till sjukskötaren. Jag ställer 
mig frågan om det finns skillnader i en hur viktiga de som presenterar är? De viktigare 
först, eller? Det är även intressant att det inte förekommer någon paneldiskussion eller 
debatt, det förekommer inte någon interaktion mellan deltagarna.         

4.1 Samhället och fortbildning 

Sjukvårdsorganisationer har en utsatt om än central position i samhället. 
Återkommande sker det olika offentliga diskussioner och granskningar av hur och 
varför sjukvården fungerar eller inte fungerar så som den bör. Tolkningsresultateten 
handlar om relationen mellan samhälleliga trender och fenomen och fortbildning.  

Samhällsförändringar driver fortbildning 

Den klaraste samhälleliga drivkraft och påverkan kommer från ministeriets text, 
Rekommendationer om fortbildning inom hälso- och sjukvården (2004). Dokumentet 
är utgivet av ministeriet och fungerar som en förlängning på lagen om skyldighet att 
upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet (L559/1994). Texten beskriver 
fortbildning som något markant: betydelsen av fortbildning framhävs i synnerhet 
inom hälso- och sjukvården, eftersom vårdpraxis ständigt förändras i och med den 
snabba utvecklingen inom medicin, biovetenskaper, hälsovetenskaper och teknik (sid 
7).  

Dokumentet ger en internationell överblick över hur fortbildningen är arrangerad i 
andra länder men utan att ta ställning till varför Finland valt att inte göra 
fortbildningen obligatorisk (så som den är i England i och med CPD, continuous 
professional development). Vidare framgår i dokumentet att utbudet av fortbildning är 
omfattande i Finland, men framgår i samma stycke att det finns flera brister som 
gäller organiseringen, koordineringen och genomförandet av fortbildningen(sid 7). 
Därtill påpekas det i dokumentet att det är en brist att inte fortbildningens effektivitet 
har beaktats samt att organisationerna endast sällan kopplar ledningens strategiska 
målsättningar med fortbildning. (sid 7). Förutom organisationens ansvar och 
skyldigheter poängteras i dokumentet att varje arbetstagare har en etisk skyldighet 
att upprätthålla och utveckla sin professionalitet genom att delta i fortbildningar (sid 
34).   

Text om den anställdas etiska hållning ingår i dokumentet hon/han behöver klara av att 
se större processer än den individuella för att upptäcka och identifiera patient/klient-
processen samt organisationens grunduppgift (sid 27). Fortbildning handlar inte bara 
om det egna etiska ansvaret utan även om meningen med fortbildning som enligt 
dokumentet är att genom fortbildning skapa nytta för organisationen och bidra till att 
utsatta mål kan nås (sid 28). Rekommendationerna i sig är indelade i fyra olika 
grupper: 

1) Planering av fortbildning, i det här stycket finner man kopplingar till HNS mätare 
av personalens kompetens, NCS (nurses competence scale) sid 34. Om 
kompentensmätaren kan man i ministeriets rekommendationer läsa följande: De 
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[mätinstrumenten] grundar sig på en systematisk bedömning och identifiering av 
kunskap samt en karriär- och utvecklingsplan (sid 34).    

2) Förverkligandet och möjliggörandet av fortbildning tar fasta på pedagogisk 
variation, med sikte på hela vårdkedjan (sid 36).   

3) Uppföljningen av fortbildning: det handlar om att fortbildningen behöver 
uppföljning, dels på individnivå men också på organisationsnivå (sid 38).  

4) Fortbildningens utvärderingskriterier: betonar effekten av fortbildningen var, om 
utbildningspersonalen var tillräckligt kunnig och om de individuella och 
organisationens målsättningar kunde nås (sid 40).         

Vid intervju med Lenita, överinspektör vid ministeriet, återkommer hon flera gånger 
till alla dessa punkter. Därtill placerar hon sig själv mitt i texten och talar flera gånger 
om ”vi”. Lenita förklarar för mig hur arbetsgruppen hon ingick i kom till de olika 
lösningarna som finns nedtecknade i dokumentet.  

Lenita: Ja, och på basen av denna tidigare utredning om krav på ett visst antal 
fortbildningsdagar kom vi sedan fram till en helt annan lösning. En sådan lösning skulle ha 
skapat processer som skulle ha varit för byråkratiska och för dyra. I stället utgick vi från två helt 
olika perspektiv när det gäller fortbildning. Det första var såklart en arbetstagares perspektiv och 
det andra var organisationens perspektiv. Det är klart att fortbildningen också skall stöda 
organisationens grunduppgift. Här har vi skapat nationell konsensus, så vi är nu bara tvungna 
att arbeta på detta sätt. 

Det är inte någon tvekan om att Lenita anser att detta dokument inte bara relaterar till 
praxis utan även till andra dokument, som tidigare utredningsrapporter och lagtexter. 
Lenita har ingått i den arbetsgrupp som lagt fram rekommendationen från ministeriet 
men även om rekommendationen i sig är välkänd och offentlig förekommer det inte 
någonstans klart vem som författat texten.  

Ministeriets text blir ett rättesnöre för andra och i den har Lenita tillsammans med 
arbetsgruppen dragit upp riktlinjer för hur hälsovårdsorganisationer behöver/kan 
tänka om fortbildning. Med texten styrs praxis och personer, men samtidigt är detta 
allt för nationens bästa. En aning altruism kan skönjas i vilken den individuella 
insatsen blir obetydlig och konsensus istället blir svaret. Lenitas arbete är att skapa 
texter för andra. Ändå förekommer mindre insikt och kännedom om hur långt in i 
praxis texterna de facto sedan bär. Det förekommer inte någon diskussionskanal för 
hur verksamheter fungerar.      

Återkommande är olika styrdokument som planerare delger mig och som de på olika 
sätt uppfattar som mycket relevanta (för en noggrann beskrivning över vem som gett 
mig vilket dokument hänvisas läsaren till bilaga 2, analyserade dokument).  Ett sådant 
är direktiv om fortbildning (fi. Täydennyskoulutusta ohjaavat lait, asetukset ja 
suositukset) i vilken ingår 1: Planering av fortbildning, 2: Förverkligande och 
möjliggörande av fortbildning, 3: Uppföljning av fortbildning, 4: Fortbildningens 
utvärderingskriterier. Texten är direkt kopierad från ministeriets rekommendationer. 
Klara direktiv från ministeriet kan samtidigt upplevas som begränsande.  

Erika: Men som helhet har nog fortbildaren mycket begränsade möjligheter speciellt om det 
handlar om endagsutbildningar.  

Jag: vad menar du?  



 
 

 

71 

Erika: Det kom som en nyhet för mig att det här faktiskt finns en juridisk (fi. että täällä on 
oikeasti lakivelvoite) uppmaning att som arbetsgivare ordna fortbildningar men också att som 
arbetstagare delta i fortbildningar. Förstås önskar jag att människor som valt det här yrket inte 
skulle se fortbildning som tvång. Då skulle de göra allt mycket lättare för sig. Och att man istället 
tänker som att detta hör till den här kulturen, den här arbetskulturen, i vilken jag nu verkar.  

Om än ministeriets text är tydlig med vad som förväntas finns det både praktiska och 
ekonomiska hinder för att nå de uppsatta målen.  

Lahja: Det ingår lagstadgade uppgifter i mitt arbete och en av dessa uppgifter är fortbildning och 
fortbildning i enlighet med ministeriets rekommendationer som är 3–10 dagar per befattning. 
Idag har vi en budget på 160 euro för fortbildning per befattning... och med denna lilla summa 
har vi nog problem att ens nå upp till 3 dagar som är minimi.  

Det som på samhällsnivå markerats som minimi har organisationen svårt att nå också 
på grund av ekonomisk kärvhet. Utan fortbildning blir det svårare att nå förändring, 
men det är inte enbart styrdokument som menar förändra verksamheten, ibland kan 
det vara tvärtom. Som när Elli berättade om hur iv-skolningens rekommendationer 
blev till en rapport. Då det i själva verket var ett uttalat ökat samarbete mellan läkare 
och sjukskötare som var startskottet för rapporten som i sin tur blev en förändring i 
praxis.  

Elli: En arbetsgrupp med 11 deltagare arbetade med att granska arbetsfördelningen mellan 
läkare och sjukskötare. Som tema för granskning av arbetsfördelningen valde gruppen att syna 
praxis kring intravenösa infusioner. Den nationella rekommendationen strävade efter att 
identifiera god praxis där sjukskötare och läkare samarbetar, men den här rapporten kom 
uteslutande att handla om formatet på iv-skolningarna inom organisationen. Rapporten kom att 
mynna ut i nya strukturer och rekommendationer för sjukskötarens iv-skolningar. En av de nya 
rekommendationerna arbetsgruppen lade fram var att varje sjukskötare skulle förnya sitt IV-
tillstånd med 5 års mellanrum. Den här rapporten blev sedan ett år senare organisationens 
rekommendation för intravenös läkemedelsadministration.  

För att bemöta bland annat dessa krav om IV-skolning berättar sedan översköterskan 
Lahja att sjukskötarna måste vara välutbildade, hela tiden. Något som kräver bra 
verktyg, eller som hon uttrycker det:  

Lahja: Vi behöver nog ännu bättre verktyg för att utvärdera sjukskötarens kunnande. Vi har ju 
vår generiska mätare [NCS] men vi skulle behöva något som ännu bättre mäter det specifika 
kliniska kunnandet, det skulle vara till stor hjälp när våra förmän skall utvärdera sjukskötarnas 
verkliga kunnande. Behovet för en sådan specifik mätare är skriande.  

Att utbildningskortet är viktigt också för ledningen blir klart här, därtill vill denna 
översköterska implementera nya och andra metoder för att testa och granska 
sjukskötarens kunnande. Utbildningskorten finns också till för att det finns en juridisk 
rekommendation om att varje sjukskötare deltar i minst tre dagar fortbildning per år.  

För att svara på krav om att olika arbetsmoment blir avklarade, finns det ofta en 
ansvarsfördelning mellan sjukskötarna. Anhöriga behöver känna sig välkomna, därför 
finns det en sådan ansvarsperson som sköter om att det finns blomvaser och dylikt för 
de anhöriga. Denna fordran på att saker blir omskötta betyder i förlängningen att vissa 
fortbildningar blir mer aktuella för en del, men inte för andra. Till exempel Saga följer 
med vilka olika utbildningar som arrangeras och berättar:  

Saga: ...och sen följer jag med vad som ordnas och om jag hittar något intressant skickar jag 
vidare det till den det skulle passa i ett mejl och skriver till henne, kolla detta, vad tycker du? 
Men före jag skickar det vidare kollar jag på arbetslistorna, är det ens möjligt att personen i fråga 
kan åka på dessa utbildningar. Alla avdelningar har en utsedd ansvarsperson för ett område, till 
exempel avfallshantering, och då går en dylik utbildningskallelse alltid till den som ansvarar för 
det på avdelningen.  
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Många anger förändringar i omvärlden som drivkraft för fortbildningar.  

Saga: Sen är det så att en del kurser blir bara mycket viktiga då det sker en förändring runt 
omkring oss, som t.ex. en ny lag. Eller att våra patienter förändras och de blir mer krävande och 
mer aggressiva (kan t.o.m. spotta och slå).  

Nya typer av patienter driver också på förändring och om förändring som drivkraft 
talar fler av informanterna, medan igen säger att det skulle vara tvärtom. Det vill säga 
ingen anser att fortbildning kunde driva på förändring. Varför?  

Sedan finns det de som är mer förbehållsamma när det gäller fortbildningens 
möjligheter till förändring och alla kopplar inte fortbildning till förändringsproceser. 
Samt exakt hur fortbildning och förändringsprocesser kopplas samman förbryllar 
andra.  

Elli: Det som jag alltid funderar på när vi utbildar så många och så mycket är att vad är 
egentligen effekten av allt detta. Det är en utmaning som jag vill komma åt, den om vad det är 
som förändras på riktigt på fältet efter att någon deltagit i fortbildning och hur har deltagarna 
själva upplevt fortbildningen och fortbildningens verkliga effekter.  

Det ter sig som om fortbildningen inte driver förändring. Medan det nog finns 
informanter som argumenterar för att det är förändrade förhållanden som driver fram 
nya behov av fortbildning. Däremot ter det sig klarare att samhälleliga förändringar 
inte enbart ställer nya krav på fortbildningen men att befattningar och tidigare säkra 
arbetsplatser inte längre är så säkra. Förordningen om att översköterskor utan 
magisterexamen måste söka  sina tjänster på nytt är en sådan samhällelig effekt av 
akademiseringen som pågår i organisationen.   

Lahja: Jag har arbetat som översköterska i 20 år men i morgon skall jag intervjuas, eftersom jag 
ansökt om mitt eget arbete på nytt.   

Förhoppningsvis går det bättre för henne än för Louise som jag träffade senare. Hon 
hade tidigare arbetat som översköterska men arbetade nu som sakkunnig (fi. 
asiantuntijana). I dag arbetade Louise inte alls med personalfrågor. I sitt tidigare 
arbete fanns ett stort personalansvar, men i och med organisationsförändringen 
ansökte hon om sin tjänst på nytt utan att få den och blev istället expert. 

Louise: Vi var 5 översköterskor men våra fem områden krymptes ihop till två och jag ville inte 
söka den ena tjänsten och den andra sökte jag men fick den inte.  

Att artificiellt sammankalla en grupp utan att ge den svåra arbetsuppgifter eller 
ekonomisk kompensation beskrev Louise som konstgjord andning. Ledningen valde 
att inte förbinda sig till sitt egna kommunikativa handlande.   

Louise är inte den enda som mött detta öde, det har även Lucia gjort som också tidigare 
arbetade som översköterska men som idag fungerar som klinisk expert. Lucia har varit 
med om flertal olika organisationsförändringar och ger en historisk bedömning.  

Lucia: Förr upplevde jag att fortbildning uppfattades som ännu mer viktig av sjukskötare, det var 
helt enkelt en ”must juttu”. Att hålla sig uppdaterad och hålla kunskapsnivån hög. Nu har 
kunskapsstigen blivit smalare. Organisationen är för stor; jag tror att det vore både billigare och 
mer kvalitativt att dela upp denna stora organisation till fler mindre... visst kan man stöta på 
bekanta ansikten, men man känner väldigt få idag. Vi är alldeles för många  som arbetar häri 
dag.   
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Ökade krav på effektiv fortbildning  

Planerare är själva styrda av krav på ökad effektivitet och berättar hur det inte är 
möjligt att delta i vilken skolning som helst.  

Jag: Erika, vilken skolning skulle du själv önska delta i?  

Erika: Det är just det, själv skulle jag vara intresserad av pedagogik och undervisningsmetoder, 
men eftersom det inte är aktuellt just nu i mitt dagliga arbete så har jag svårt att motivera sådana 
fortbildningar för min förman. Inte orkar jag själv heller sitta på utbildningar som jag inte vill 
binda mig till.  

Det finns ett uttalat behov av att allt som görs ska bokföras och redogöras för. Den 
ökade graden av transparens framkallar även nya och förändrade arbetsroller. Som i 
diskussionen om datasystemet i vilket tanken är att sjukskötarens samtliga 
fortbildningar skall registreras återkommer vi till att systemet inte fungerar 
problemfritt. Lisa berättar frustrerat att hon som planerare inte själv har tillgång till att 
registrera deltagarna, något som gör henne upprörd.   

Lisa: Jag har länge väntat på koder för att själv föra in deltagare från mina kurser, men inte ännu 
fått några. Jag kan inte annat än samla in deltagarnas namn på listor och sen får jag skicka dessa 
listor till en annan utbildningsplanerare som för in deltagarnas markeringar i datasystemet.  

I kölvattnet av registreringsivern av andras prestationer, när- eller frånvaro berättar 
Linda om att det finns en annan aspekt på detta om att allt blir synligt i datasystemet, 
det handlar om övervakning.  

Linda säger: ...det har hänt  att en avdelningssköterska från någon avdelning ringt och frågat 
mej, har den eller den verkligen deltagit i fortbildning, eftersom personen i fråga på avdelningen 
inte kan berätta något om själva utbildningen och inte heller har några papper att visa upp. Som 
planerare kan jag sedan avläsa att personen har kruxat av sig på närvarolistan och fått en mapp 
med dagens innehåll, men inte kan jag heller i stora grupper på 200 eller 300 personer garantera 
att det är just den eller den som de facto sitter där. Nu kan det väl hända att man skickar någon 
annan för att kruxa av sig.  

Detta blir också en ny och förändrad arbetsroll för planerarna som även får fungera 
som övervakare över andra. Denna övervakande funktion kan även ta sig andra uttryck. 
Linda berättar om de sjukskötare som blir tvingade på fortbildning och som kan 
sabotera hela utbildningar med sin negativa inställning. Jag frågar en annan planerare, 
Erika om hon också känner till detta fenomen:  

Erika: Visst känner jag till det och sen sitter de med armarna i kors och förmedlar att ”jag tänker 
sen inte bjuda till med någonting”... men ibland blir det till en stor vinst, om man kan se att 
något händer hos denna deltagare, hon mjuknar upp. 

En samhällelig intressant fråga blir då, vilken är kopplingen mellan fortbildning och 
mera kunskap. Här belyser jag det faktum att organisationen arrangerar ”viktiga 
fortbildningar” (informantens egen formulering) i mindre forum med inköpta 
föreläsare.  

Lena: Strategitänkandet som ingår i utbildningar som beställs av ledningsgruppen är till sin form 
som en stafettpinne, som ledningsgruppen ger till sjukhusets ledningsgrupp och sen skall det 
strategiska tänkandet föras vidare på det sättet... som en stafettpinne.  Medlemmarna ur 
koncernens ledningsgrupp deltar åtminstone en dag på dessa utbildningar (för ledningsgruppen) 
så att det blir en dialog och inte bara utbildning... så att vi sätter upp gemensamma spelregler.  

Jag: Kan jag delta vid någon av dessa mindre fortbildningar för handplockade deltagare? 



 
 

 

74

Lena: Nej. Din närvaro som forskare skulle skapa obalans, eftersom dessa tillfällen är till för att 
nätverka samt diskutera sådant som uppfattas jobbigt. 

Samtidigt finns det motsättningar mellan hur genomtänkt ledningens strategi om 
fortbildning är. 

Linda: Det finns ingen dialog mellan ledningsgrupper om vad strategin med fortbildning i sig är, 
inte heller finns det samarbete eller arbetsuppdelning mellan HNS och den utlokaliserade HNS 
Service. 

Tillbaka till frågan om hur man uppfattar att fortbildning och kunskap kopplas 
samman.  

Loviisa: Utbildning är en del av kunskap som i sin tur är en del av organisationens processer, vi 
har ju nya ledningsprocesser. Det är kunskap som är det centrala och som betyder start, därför 
tycker vi att det är viktigt att göra kunskapskarteringar av personalen.  

Det intressanta här är hur informanterna å ena sidan uttrycker vikten av kunskap 
samtidigt som de är mycket tudelade i sitt förhållande till fortbildningens potential för 
att utveckla den, som de uttrycker, viktiga och mätbara kunskapen. Hur fortbildning 
relaterar till ökad (eller minskad) kunskap har inte någon av informanterna riktigt klart 
för sig. Likaväl uppfattar man inom organisationen dessa två element som mycket 
viktiga. I nästa citat blir den här dualistiska förhållningen synnerligen framträdande. 

Lovisa: Vi har alla möjliga apro, cum och magistrar som ändå inte klarar av att hämta kunskapen 
till fältet... Vi gör omstruktureringar i ledarskap för sjukskötare, det kommer in översköterskor 
som heter avdelningsförmän (osastoryhmäpäälliköt) och för dessa tjänster kräver hela 
organisationen högskoleexamen. Många av våra nuvarande översköterskor har studerat för 30 år 
sedan och skaffat sig kunskap för 30 år sedan, sådant duger inte längre.  

Det som blir slående vid diskussion med Loviisa är att de å ena sidan förekommer 
misstro mot formell kompetens som ett mått för handlingskompetens medan hon å 
andra sidan hyser en övertro till just denna formella kompetens. Loviisa är inte heller 
den enda informanten som uttrycker detta, tvärtom talar de flesta på detta sätt om 
fortbildning. Som ett annat exempel fungerar följande citat.  

Lena: Utbildningsplanerare har som uppgift att upprätthålla sjukskötarens kompetenser och att 
se till att de hålls högklassiga.  

Som om utbildningsplanerarna med sin undermedicin (fortbildningen) kunde 
upprätthålla någon annans kompentenser.  

Avståndet mellan fortbildningens deltagare och arrangörer ökar 

Det finns ett regelbundet prat om att avståndet mellan deltagare och arrangörer ökar. 
Detta tar sig i uttryck på olika sätt, som misstro till massutbildningar eller besvikelse 
över hur marknadsföringen för utbildningar sköts. Avståndet mellandeltagar och 
arrangörer understryks av att organisationen är uppdelad på geografiskt avskilda delar 
och ibland kan effekterna av distanserna bli väldigt personliga.  

Lena: När jag gjorde ett projekt med anställda i ett av de sjukhus som finns längre bort från 
Helsingfors fick jag höra att personalen där kallade mig ”Lady Moskva”.  

Krav på fortbildning i administrationen av intravenösa läkemedel innebär att i snitt 
1200 sjukskötare årligen uppdaterar sina kunskaper. Elli förklarar hur 
utbildningsmodellen ser ut.  
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Elli: I dag handlar det om att sjukskötaren först deltar i en 8 timmar lång teoridag, därefter följer 
självstudier som motsvarar cirka 8 timmar. Det här gör sjukskötaren på sin egen tid. Efter det 
följer en tentamen, ett prov. När sedan tenten är avklarad följer praktiska övningar och allt 
avslutas med ett så kallat praktiskt prov. Efter det får sjukskötaren ett individuellt IV-tillstånd 
som är i kraft i 5 år.  

Fortbildning i IV-kunskap illustrerar hur samhälleliga krav om samarbete mellan 
läkare och sjukskötare resulterade i en rapport, som sedan blev direktiv som numera 
styr iv-fortbildningen. Elli säger att idag gäller det för alla att ha sina tillstånd i kraft. 
Hon berättar också att detta interna direktiv blev klart insåg man att det fanns extra 
stora volymer sjukskötare som behövde sina intyg. I direktivet 16/2005 inom 
organisationen framkommer tydligt krav och kriterier för denna fortbildning.  

Jag tänker att skrivna rekommendationer blir en förlängning på beslutsfattande. 
Eftersom organisationen skapar egna interna kravnivåer för sina anställda sjukskötare 
blir det här också ett visst rykte och kännetecken (status) för hela organisationen, 
denna organisation inom specialsjukvården ställer specialkrav på sina sjukskötare. 
Skrivna direktiv blir en statusskiljare som i detta fall skiljer specialsjukvården från den 
allmänna hälsovården.     

IV-skolningar och massutbildningar med mer än 150 deltagare på föreläsningarna blir 
ett bestående fenomen i den här organisationen. Dessa utbildningstillfällen känner alla 
till och alla talar om den men ingen ifrågasätter dem. Istället är det ett flertal 
informanter som nämner den intravenösa fortbildningen som ett givet fenomen i 
organisationen.  

Erika: Organisationen erbjuder sådana kurser som är lika för alla inom HNS, t.ex. språk kurser, 
strålningsskydd, IV-skolning och därför skall dessa utbildningar genomgå tunga 
tävlingsprocesser. Det handlar om sådana ”massutbildningar”.  

Frågan kvarstår hur väl standardiserade stora föreläsningar kan nå så många olika 
människor på djupet, för att på riktigt skapa någon form av förändring. Jag började 
denna resultatredovisning med att redogöra för hur jag uppfattade utbildningsdagen då 
jag gjorde deltagande observationer. Under denna observation framgick det klart att 
fortbildningen sköts på ett mekaniskt sätt, i en stor sal med aningen oförberedda 
föreläsare som utan dialog med sin publik avverkar Powerpointbilder i snabb takt.  

Dessutom tillkommer vid vissa av föreläsningarna en viss yrkesöverlägsenhet som 
läkare kan unna sig i förhållande till sjukskötaren i detta forum, då det handlar om 
medicinsk kunskap. Som exempel läkaren som till sin publik upprepade gånger säger 
detta borde ni nog veta eller då samme läkare säger det här är det minsta man kan 
kräva att ni alla känner till. Att kritiskt granska stora grupper av sjukskötare som 
deltar i fortbildningen om iv betyder inte att ifrågasätta ifall sjukskötaren lär sig om iv 
eller inte.  

Däremot är det att ifrågasätta om sjukskötarens läroprocess befrämjas under det 8 
timmar långa föreläsningspasset som sker i en stor sal tillsammans med 150 andra. Nej, 
istället är det troligt att sjukskötarens lärande om iv sker på arbetsplatsen, genom 
praktik och handledning av andra samt genom det gedigna självstudiematerialet varje 
sjukskötare tilldelas på kursen. Så varför denna mammutföreläsning? Kan det vara för 
att befästa och upprepa professionella gränser och olika tjänstepositioner? För det som 
blir synnerligen klart i den stora föreläsningssalen under iv-skolningen är att läkaren är 
en läkare och inte en pedagogisk förmedlare av kunskap och att sjukskötaren är en 
sjukskötare och i behov av utbildning. Situationen innefattar ett ömsesidigt förtroende 
och en inbördes överensstämmelse om att inget av detta skall ifrågasättas.       
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Under dessa förhållanden blir sedan storgrupps fortbildningar den enda (1200 
sjukskötare/år) lösningen och det är något som gör att också planerare själva förhåller 
sig skeptiskt till kvaliteten. För när jag med Erika stannar upp för att tala om pedagogik 
visar det sig att hon är rätt så skeptisk till många av organisationens lösningar. 

Erika förklarar: Visst kan det vara helt ok att träffa sina kolleger och att målet med en dag är bara 
att få prata, men då handlar det inte om fortbildning. Jag önskar nog att det skulle finnas något 
speciellt i varje utbildning, att som jag har sagt att något skulle hända under den dagen, att det 
skulle sätta en boll i rullning åt antingen det ena eller det andra hållet och att man inte bara 
skulle säga jo, jo, bra, bra, Jag är nog lite skeptisk när det gäller den pedagogiska delen och jag 
uppfattar att man ofta prutar på just den.     

Stora utbildningstillfällen sätter kanske inte alltid bollar i rullning, tvärtom. I samtal 
med Liv om iv-skolningarna berättar hon om motsatsen till djupt lärande, då hon 
istället uppmanar sina sjukskötare till en annan form av lärande.  

Liv: Iv-skolningen är så anpassad till alla sjukskötare så den passar mycket lite våra 
sjukskötare... i stället brukar jag säga till dem som går på kurs, glöm allt du har gjort här på 
avdelningen och lyssna istället bara på föreläsaren och skriv sedan endast i tentamen det som ni 
hört där. För det hänger mycket lite ihop med sjukskötarens vardag här hos oss, eftersom 
patientgruppen och uppgifterna är så annorlunda och unika.  

Dylikt handlande gör inte avståndet kortare mellan planerare, ledare och deltagare. 
Och uppfattningen om varandra som kollegor förändras när arbetsuppgifterna blir 
annorlunda. Planerare anger att de behöver hjälpa sjukskötarna samt övervaka dem.  

Lotta: Sjukskötare har rätt långt ett tunnelseende där man inte nödvändigtvis ser vad grannen 
håller på med. Var och en ser bara på sin egen avdelning även om patienten nog flyttar mellan 
avdelningar. Dessutom tänker få sjukskötare på en abstrakt nivå.  

Det framkommer i diskussion med Lotta att sjukskötaren behöver tas om hand 
eftersom de inte alltid själva förstår sitt eget bästa. Att beskriva en yrkesgrupp med 
tunnelseende kanske beskriver informanten själv? Kan det handla om att objektifiera 
en yrkeskår, att göra den homogen, att göra den mätbar och därmed en aning mindre 
rustad för en demokratisk kommunikation kring vad, vilka och hur sjukskötaren skall 
fortbildas i denna organisation? 

Detta med att ta hand om någon tar sig även andra uttryck. I diskussion med Laura 
frågar jag henne hur hon vet vilka skolningar som behövs och hon svarar enligt 
följande: 

Laura: En vecka per månad deltar jag själv i det kliniska vårdabetet, och det är egentligen där jag 
ser vilket behovet är på fältet.  

Även om det visar sig att det är mer sällan fortbildningsplanerare deltar i det kliniska 
arbetet är detta intressant. Dels därför att med sin närvaro signalerar Laura hur viktigt 
hennes arbete är, dels för att hon arbetar med sjukskötarna för att identifiera 
utvecklingsbehov. Här kan man tala om att skapa fortbildning från ett utifrån-in-
perspektiv och att planeraren genom att aktivt delta i det vardagliga vårdarbete skapar 
kurser för sina sjukskötare.  

Frågan blir på vilka andra sätt sjukskötaren hittar till rätt fortbildning. Och Eira anser 
att organisationen sparar för mycket på marknadsföring av kurserna. Hon visar mig en 
utskrift på den översikt av skolningstillfällen som erbjuds till de anställda inom 
organisationen under en månad (maj). Urvalet gjordes endast på basis av tidpunkten 
och omfattade därmed mycket olika fortbildningar. Totalt listas 104 fortbildningar. 
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Varje fortbildning presenteras med datum, plats och fortbildningens namn. Kalendern 
omfattar allt från ”Ergonomi vid städning” till ”Kardiologernas klinikdagar”. 

Uppdelningen i interna och utlokaliserade fortbildning planerare ökar distansen mellan 
alla och bland annat Eira är kritisk till den lösningen. Hälften av planerarna stannade 
kvar inne i organisationen medan den andra hälften flyttade till servicedelen som är en 
skild organisation. Sjukskötaren som får fortbildning är sällan medveten om denna 
uppdelning och därför är jag intresserad av att få veta på vilket sätt 
serviceorganisationen nu marknadsför sina produkter – fortbildningarna.  

Jag: Hur ser det ut från ett sjukskötarperspektiv då hon letar efter kurser att gå på?  

Eira: Samtliga kurser som erbjuds av organisationen och av servicen finns i 
utbildningskalendern som i sin tur hittas på organisationens intranät. Jo, man kan få fram 
tusentals utbildningar från vår utbildningskalender, så den fungerar mycket bra. Just därför att 
den är så enormt stor.  

I den här delen av intervjun erbjuder sig Eira att visa utbildning kalendern och plocka 
fram en utskrift åt mig. När vi kommer till hemsidan blir det krångligare.  

Eira urskuldar sig: Nu finns kalendern ännu lite svårtillgänglig, men vi hoppas att den skall flytta 
helt längst fram till webbplatsens ingångssida. Som det nu är så måste man veta att först gå till 
”servicesidorna” och sedan till ”personalfrågor” och sedan till ”kalendern”. Men vi hoppas att allt 
detta snart skall bli tydligare och lättare att hitta.  

Eira kan inte dölja sin besvikelse över att kalendern fortfarande är så svår att hitta. 
Något som även sjukskötare själva bekräftar. 

Selma: Visst finns alla föreläsningar i eHRM-systemet på hemsidorna, men inte hittar man något 
ändå.  

Vi fortsätter att uppehålla oss vid kalendern och att det är svårt att hitta själva 
utbildningskalendern visar sig bara var ett av de två problemen. Den andra utmaningen 
handlar om att kalendern i sig innehåller alla utbildningar. Det blir med andra ord en 
enda lång lista med utbildningar, allt i en salig blandning. Detta påpekar även Eira.  

Eira: Det finns sedan här i kalendern en funktion som gör att man kan göra reklam för något på 
första sidan, men då skall det vara något stort, något helt extra. Men eftersom vi har så många 
kurser vi erbjuder så kan vi inte sätta alla här framme, i stället blir det en enda lång lista och som 
du ser, den är lång. Inte orkar någon läsa den för att den är så lång. Eira suckar.  

Hur sjukskötarna hittar och väljer de fortbildningar de anmäler sig till är intressant, 
inte bara för att det handlar om intern marknadsföring utan också för att det handlar 
om vem som har möjlighet och makt att välja. Eiras första spontana reaktion och svar 
till mig är att fortbildningskalendern är mycket bra eftersom alla fortbildningar finns 
samlade där. Utbudet är så stort. Men då vi stannar upp i själva intervjun för att ta oss 
en titt på kalendern är det som om Eira själv reflekterar över utbudet och 
uppställningen på ett helt annat sätt. Fortbildningskalendern är inte alls så bra och 
enkel för sjukskötaren att läsa. Den har två stora brister, anser Eira. För det första är 
den svår att hitta och för det andra är den otroligt lång och gallringar eller sorteringar 
är inte möjliga att göra. Fortbildningskalendern är ett utmärkt verktyg för 
fortbildningsplaneraren, men inte för den egentliga användaren själv, i detta fall 
sjukskötaren som söker sig till en fortbildning.  

En utbildningskalender är bara ett sätt som gjort att Eira upplever att hennes arbete 
har förändrats och att avståndet mellan sjukskötarna ytterligare ökat.  
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Eira: Nu är det mycket mer som sker via mejl, jag träffar inte längre mina kunder spontant i 
kafferummet eller i matsalen, istället sköts allt nu via mejl. Jag har helt enkelt gjort så för en del 
kunder att jag färdigt fyllt i beställningslappen och sedan skickat den till dem... det här med att 
beställa kurser av mig upplever vissa att är så invecklat så jag gör själv beställningar och sen 
godkänner kunden dem.  

Jag: Har affärsverksamhetstänkandet förändrat arbetet? 

Eira; Rätt så mycket... nu talas det mer om sådant här hur mycket producerar vi, vad producerar 
vi vilka volymer, men allt detta passar mig bra för jag är en sådan här business-tänkare.  svårt att 
förstå, vad sägs på finska här? 

Att kalendern är uppdelad mellan interna och externa producenter av fortbildning 
innebär en större utmaning. Det har sin grund i att indelningen i internt och externt 
inte gick som planerat, något som i förlängningen gjort att det ökande avståndet även 
lett till missnöje. Hälften av utbildningsplanerarna har flyttat över från 
”moderorganisationen” till en utlokaliserad serviceorganisation. Här diskuterar jag 
med en utbildningsplanerare frågan om uppdelningen av anställda mellan dem som 
flyttade/flyttades till affärsverksamheten, serviceorganisationen (” organisationen 
utanför”) och de utbildningsplanerare som fortsatte som tidigare inne i organisationen.  

Eira: När jag flyttade hit och när jag kände till dessa planer började jag nog redan sätta upp nya 
personliga mål för att min arbetsbild skulle bli en annan. En annan på det sättet att det skulle bli 
mer planering av fortbildningar och mindre av de här sekreteraruppgifterna, att boka utrymmen 
och sådant. Min arbetsbild har nu ett år senare inte alls förändrats så som jag ville, så nu får vi 
nog se hur länge jag nöjer mig med det här.  

Jag: Vad är du missnöjd med? 

Eira: Vi skulle vara 20 här, nu är vi endast 5.  

Att skissera och planera verksamhet och omstruktureringar för framtiden är ett sätt att 
kommunicera med de anställda. Utmaningen uppstår när det inte blir så som man hade 
tänkt sig. Man kan ur detta citat klart utläsa att informanten presenterar en form av 
ultimatum. Eftersom arbetsbilden inte blev den hon hade förväntat sig får hon nu se 
hur länge hon nöjer sig med den nuvarande situationen Informanten känner sig så 
besviken på sin oförändrade arbetsbild att hon hotar med att sluta. Här sker inte 
sökande efter konsensus genom demokratiska medel, det är nog inte någon ideal 
kommunikativ situation.  

4.2 Ledarskap och fortbildning  

Den här delen av resultatpresentationen handlar om hur ledare arrangerar, förväntar 
sig samt ibland även kräver fortbildning för de anställda sjukskötarna. Ledare 
formulerar varierande handlingsmönster för att handskas med och kontrollera 
sjukskötarnas fortbildning. Dessa är bland annat olika register och mätinstrument för 
att påvisa behovet av fortbildning för deltagarna. Samtidigt dryftar jag även temat om 
att önska förändra någon, det vill säga ledarens vision om att förvandla sjukskötaren till 
en bättre anställd. Utöver detta resonerar jag kring ett fenomen som inte dryftas av 
ledare men som är intressant ändå, eller kanske just därför, nämligen avsaknaden av 
samband mellan strategiplanering och utveckling av fortbildning.      

Att mäta anställdas kompetenser 

Det blir snabbt klart för mig att ett instrument framom andra är aktuellt inom 
organisationen. Instrumentet heter NCS, nurses competence scale. Bakgrunden till 
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mätaren diskuterar jag med en av huvudarkitekterna till denna mätare, Lola. Här 
berättar hon på vilket sätt mätaren skapades. 

Lola: Data samlades in om vad det är som är viktigt i sjukskötarens dagliga arbete för att 
identifiera eventuella gemensamma och mätbara faktorer, i det första skedet fanns det med 1300 
olika kunskapsområden och det är ju omöjligt att handskas med en sådan mängd av data så 
sedan skedde en generalisering och slutligen kunde 72 fokusområden presenteras. Efter det 
skede testades instrumentet och kvar finns 72 frågor som idag heter NCS.  

Efter att mätaren skapats infördes den i hela organisationen. Tillsammans med 
mätaren trycktes flera färggranna broschyrer upp. Lola visar dem till mig och jag frågar 
henne om hur mätaren sedan upplevdes av sjukskötarna själva. 

Jag: Vilken feedback har nått dig om hur denna mätare uppfattas av sjukskötarna själva? 

Lola: Flera översköterskor har gjort rapporter och forskning där det framgår hur det är att 
använda denna mätare som underlag för utvecklingsdiskussion och man kan tänka sig att 
personalen allmänt är intresserad av sitt eget kunnande och utvecklandet av detsamma.  

Jag: Finns sjukskötare som inte vill klättra till nästa nivå? 

Tystnad en längre stund 

Lola: Nåja, den här mätaren bygger på referensramen om det livslånga lärandet som i sin tur 
bygger på att människan genom hela sitt liv lär sig och utvecklas, men jag ser nog att den tredje 
nivån räcker och skall räcka. Eftersom målet är god patientvård räcker det att åtminstone ingen 
stannar under nivå tre. Och om det finns någon som bara inte kommer att nå upp till den nivån 
så finns här ju 400 olika arbetsstationer och nog hittar vi en plats för var och en.  

Det finns en trend i resultaten från mätningar med NCS som jag vill fråga mer om. Det 
handlar om att förmannen (-kvinnan) genomgående betygsätter personalens 
kompetenser som mer/bättre än var respektive anställd själv gör. Jag frågar Lola om 
detta.  

Lola: Ja, vi har pratat mycket om detta, vi har tänkt oss att det handlar om att ge motivation och 
positiv feedback genom detta instrument... eller så kan det vara att på stora enheter känner 
avdelningssköterskan inte riktigt till hur var och en på riktigt värderar sig.  

Jag: Hur fördelar sig personalen mellan de olika nivåerna? 

Lola: Vi har en vacker fördelning helt i enlighet med Gauss-spridningen, så att inte alla ens 
tänker att de befinner sig på expertnivån även om de arbetat länge med sina uppgifter.          

Härnäst presenterar jag mätaren. Materialet för denna presentation kommer från det 
flertal broschyrer och rapporter jag fått. Dessa är offentliga broschyrer som används 
inom organisationen för att beskriva mätaren och för att göra den bekant för 
sjukskötaren. I broschyren om sjukskötarens karriärplanering återfinns modellen som 
mätaren NCS bygger på, figur 8.     
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Figur 8 Sjukskötarens professionella karriär 

Källa:  Ammattiura sairaanhoitajana (2007) 

Mätaren NCS, kallas även kompetenskarta, finns återgiven i figur 8: Sjukskötarens 
professionella utveckling, och är ett utdrag ur broschyren AURA – Sjukskötarens 
professionella karriär (fi. Ammattiura sairaanhoitajana) (Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri 2007). Kompetenskartan är ett försök att ringa in sjukskötarens 
kompetenser med hjälp av ett frågeformulär på 73 frågor. Sjukhusdistriktetet lanserade 
redan år 2000 en dylik karta som dag används av vissa enheter.  

Kartan sammanställdes av 1308 olika indikatorer på vad som uppfattades viktigt av 
forskargruppen. En innehållsanalys utarbetades och de över tusen indikatorerna 
reducerades ner till 73 stycken (Meretoja, 2003). De kompetenser som fokuseras bildar 
sju olika temaområden. Dessa temaområden är: ”hjälpandet”, ”lärandet”, 
”observationsuppgifter”, ”situationskontroll”, ”vårdaktiviteter”, ”kvalitetssäkrande” och 
”arbetsrollen”. Under varje tema finns sedan ett mindre antal frågor, de allra flesta 
teman har 7 frågor medan två teman ”arbetsroll” och ”lärandet” innehåller 16 och 19 
olika frågor. För att illustrera detta visar jag här vilken typ av frågor som finns under 
rubriken ”hjälpandet”:  

1) Planerar individuellt varje enskild patients helhetsvård 

2) Värderar kritiskt min egen vårdfilosofi 

3) Förändrar vårdplanen enligt patientens situation  

4) Tar aktivt vara på vårdvetenskaplig kunskap i vården av patienten 

5) Utvecklar avdelningens vårdkultur 

6) Stöder patientens egna resurser 

7) Mina beslut styrs av etiska grundprinciper    

Skalan för svaren är en onumrerad likertskala. Varje anställd fyller i ett frågeformulär 
på 73 frågor där man uppmanas utvärdera sin egen kompetens på de olika områdena. 
Även chefer fyller i samma frågeformulär, men svarar på frågan hur kompetenta de 
uppfattar att deras anställda är. Kompetenskartan fungerar som ett redskap och ett 
underlag för medarbetarsamtal. I sjukhusets publicerade rapport heter det:  
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”NCS-mätaren har vuxit fram med syfte att öka kunskap om hur kompetenser kunde mätas och 
för att belysa utvecklingsbehov och styrkor både på individ- och arbetsteamnivå”. Rapporten 
fortsätter med: ”målsättningen är att producera mätresultat som kan användas för att fastställa 
sjukskötarens kunskapsnivå samt att skapa rapporterad information om kunskapsnivån på 
avdelningsnivå genom egen och chefens utvärdering”.  

Instrumentet upplevs som enkelt att använda och nyttigt och beskrivs i ett annat 
dokument på följande sätt: ”it turned out to be easy and useful instrument for 
assessing nurses competence” (Meretoja, 2003). Det här kan tolkas som en strävan i att 
reducera sjukskötarens kompetenser till något mätbart. Därtill uppfattas 
mätinstrumenten som lätta att använda och nyttiga, men endast från ett 
ledarskapsperspektiv. I instruktionerna för hur mätinstrumentet skall användas kan 
man läsa om hur utveckling mot en bättre praktik förutsätter att såväl sjukskötaren 
som hennes chef använder detta instrument för att mäta sjukskötarens starka sidor och 
hennes utvecklingsbehov.  

Under temat ”arbetsroll” finns 19 frågor, gemensamt för dem är att sjukskötaren 
outtalat framstår som den som bär ansvar för att utveckla sig själv och för att främja 
arbetshälsa i arbetsteamet. I figur 9, utdrag från mätinstrumentet, NCS, presenteras 
fyra av dessa frågor. Några kriterier för bedömning finns inte, istället bedömer var och 
en som fyller i blanketten vad de själva anser vara nivå skillnaderna för de olika 
frågorna eller för de olika påståendena. Om medeltalet av sjukskötare på en avdelning 
uppger att de i egen utvärdering vid frågan ”jag fungerat självstyrt” fungerar enligt 
bedömning 3,8 finns det alltså ingen uttalad beskrivning över vad ett dylikt medeltal 
betyder eller innebär. Den subjektiva numerära bedömningen är ändstationen.  

 

Figur 9 Utdrag från mätinstrumentet, NCS 

Källa:  Ammattiura sairaanhoitajana (2007)   

”Självutvärdering hjälper sjukskötaren att upprätthålla och förbättra sina färdigheter genom att 
identifiera områden hon behöver utveckla och områden på vilka hon är svag”.  
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Så heter det i en av beskrivningarna för kompetenskartorna.  I dag är det kunskap och 
kunskapsledning som skall främja samhället att utveckla kompetensfördelar. Livslångt 
lärande har blivit en livshållning vi alla behöver omfatta.  

Jag uppfattar att var och en behöver ta sitt eget ansvar för sitt lärande. Det finns även 
en kollektiv dominant uppfattning om vad och vem sjukskötaren är (och framför allt 
vem hon borde vara) som överskuggar tanken om demokrati och delaktighet. För även 
om indikatorerna är 73 till antalet, innebär det att dessa uttalade och fastställda 
kompetenser är de som gäller vid valideringen av allas arbete. Mätinstrumentet skiljer 
inte på olika patienter eller anhöriggrupper, inte heller på olika förutsättningar till 
arbete. Jag ser inte heller någon genusmedvetenhet i dessa kartor. Människan med de 
mätbara kompetenserna blir anonym, avkönad och lik alla andra. Sjukskötaren kan 
från mätningar uppfattas som en autonom, ansvarsfull och framtidsorienterad person. 
Den vuxna sjukskötarens arbetsroll är under ständig reparation. 

Då vi i den sociala världen, i samarbete med varandra skapar regler och strukturer för 
varandra betyder det samtidigt att vi styr/begränsar eller understryker en viss form av 
medarbetare. NCS-mätaren har i första hand skapats för den egna organisationen. 
Strukturerna i själva mätaren kunde inte vara klarare. Det finns fyra olika nivåer vid 
alla variabler i mätaren, fyra olika graderingar, dessa är: 

1) Novis (fi. aloittelija) 

2) Kvalificerad (fi. selviytyvä)  

3) Kompetent (fi. pätevä) 

4) Skicklig (fi. taitava) 

Lola: Vi tänker att när en ny sjukskötare börjar här så befinner hon sig ungefär ett halvt år i 
denna noviskategori, på vissa avdelningar kan det ta längre, kanske till och med ett helt år innan 
hon blir kvalificerad för det arbete hon skall sköta.  

Det som uttrycks här är att det förekommer graderingar mellan personalens kunnande 
och att dessa är synnerligen uttalade, som i detta fall namngivna från novis till skicklig. 
Detta mätinstrument visar hur många informanter självklart anammat själva 
instrumentet och uppfattar det som givet. De som använder instrumentet och som 
diskuterar det med mig är bekymrade över att inte tillräckligt många sjukskötare fyller 
nivån för kompetent, medan ingen av dem en enda gång reflekterar över 
mätinstrumentet som sådant.  

Lola: Kompetent eller den tredje nivån är en tillräckligt bra nivå för vår personal, alla behöver 
inte nå upp till den fjärde nivån, för det viktigaste är ändå att vi bra och tryggt  sköter om våra 
patienter och det kan vi inte om vi inte är kompetenta [nivå 3] så det är klart att det blir 
förmannens uppgift att varje ny anställd når upp till nivån kompetent. Det är förmannen som är 
ansvarig för vårdens kvalitet på den egna enheten och en kortare tid kan någon ur personalen 
befinna sig på en lägre nivå, men endast om det finns bra nätverk på avdelningen i stort.   

Inte bara strukturerna blir klara med detta uttalande utan även missioner, strävanden 
och målsättningar för verksamheten blir synnerligen tydliga här. För att fortsätta på det 
tidigare citatet som handlade om strävan och målsättningar kan man säga att det även 
handlar om ansvar och makt. Mätaren kan ha en belönande eller bestraffande effekt 
som dessa två följande citat illustrerar. När det gäller bestraffning säger en av 
informanterna: 
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Linda: Men om det visar sig redan i början av en anställning att någon sjukskötare inte kommer 
att nå nivån kompetent så kanske man nog behöver tänka om. Vi har ju 400 olika enheter och 
kanske är inte den här enheten just rätt för den här sjukskötaren.  

Och om den belönande effekten fortsätter hon: 

Linda: Vi vet att vi i arbetslivet har sådana som satsar mycket på arbetet, i snitt mycket mer än 
andra, sådana som är intresserade av sin karriär, sådan som känner ett stort ansvar för både 
arbetsgemenskapen och ett stort ansvar i arbetet med patienterna. Med hjälp av denna mätare 
kan vi identifiera dem för vi vill gärna belöna och sporra dem.  

Med legitimitet menas rimliga och accepterade handlingar i given kontext vid givna 
tidpunkter. Dylika belöningar och bestraffningar med stöd av mätinstrumentet NCS 
anses vid denna tidpunkt rimliga och accepterade, ändå finns detta inte skrivet 
någonstans. Det är fråga om outtalade förhållningssätt. Det finns andra outtalade 
förhållningssätt kring denna mätare som kan vara intressanta att uppmärksamma. Det 
första handlar om mätaren som en uppdelare av olika till synes likadana anställda. 
Sjukskötare är sjukskötare, men med hjälp av NCS-mätaren kan man skilja dem från 
varandra. Man blir i detta fall både ledaren, men även sjukskötaren själv.  

Lahja: Inför utvecklingssamtalen blir profilerna man får fram med denna mätare helt av 
avgörande betydelse och det hjälper för att skapa en dialog mellan ledaren och den anställda, 
dessutom kan varje enskild sjukskötare se sin egen profil i förhållande till hela avdelningens 
genomsnittliga profil och på det sättet kan hon sedan lite se och avgöra var på skalan hon själv 
befinner sig.  

Att mätaren blir ett sätt att skilja mellan olika sjukskötare är även det en outtalad 
praxis. Det finns ingenstans skrivet att detta är en av mätarens funktioner, dock ter det 
sig som en vedertagen funktion från ledningens sida. Därtill blir det intressanta med 
dessa gränsdragningar inte enbart det att det sker gränsdragningar (vilket i sig är 
intressant) men också det att det är ledningen som gör själva uppdelningen av sina 
anställda och att de anställda inte på något sätt kan välja ifall de skall jämföras med 
andra eller inte.  

Liv: Första gången vi använde den var det jättespännande men sedan andra året fanns det några 
sjukskötare som kom med linjal och frågade av mig som förman hur det kom sig att jag nu på 
denna punkt blivit 0,4 centimeter sämre och vad beror det på... och då var det nog inte lätt som 
förman att motivera det. Då bestämde jag mig för att använda denna mätare endast på 
nyanställda och då mest för att öppna diskussioner i medarbetarsamtal.  

Outtalat blir även det man kunde kalla för mätarens epistemologi, det vill säga frågan 
om hur man vet vad det är man mäter, frågan om validitet. Frågan om kunskapssystem 
blir av betydelse då mätaren modifieras eller förbättras, därtill hänger kunskapssystem 
(frågan om hur man skapar mätaren) ihop med de demokratiska processerna som 
förekommer i organisationen. Vissa kan ändra mätaren, avläsa den och modifiera den, 
andra blir avlästa med hjälp av den. Så vad är det då mätaren mäter? Alla är inte 
överens om mätarens trovärdighet.  

Louise: De [sjukskötarna] går såklart på de här kurserna, men sedan kan det ändå vara si och så 
med deras lärande. Även om vi mäter med lika tester som till exempel NCS så vet vi ändå inte 
hur var och en fungerar på riktigt, så vi borde ändå överväga om mätaren har någon betydelse 
alls.  

Grundläggande antaganden denna mätare bygger på är inte något lättfångat, eller 
något man bara kan ställa en fråga om. I stället handlar det om att utläsa varje 
informants övertygelse. Att denna övertygelse är individuell och därmed olik alla 
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andras är givet. Samtidigt finns det en gemensam tro och gemensam grund bland viss 
informanterna när det gäller det här instrumentet.   

Lola: Om man tänker på professionell växt så är det helt en sådan allmän referensram för vuxna 
som vi använder oss av, som handlar om att individen växer från nybörjare mot expert.  

Redan det att informanten använder sig av ordet referensram (fi. viitekehys) vittnar 
om att det rör sig om en djupt rotad övertygelse, något informanten vanliga 
arbetsdagar tar för givet och använder som grund för sitt arbete. Övertygelsen handlar 
om att individen växer, att hon vill växa, att hon strävar efter att växa och att hon bör 
växa. Detta uttrycker en annan informant på följande sätt: 

Linda: Vi förväntar oss att sjukskötaren kommer upp till nivå 3 [kompetent, fi. pätevä] på 
ungefär tre år. Nå, nu kan du sedan stanna på den nivån, men vi erbjuder även andra alternativ 
och genom fortbildning kan du sedan igen klättra ett steg högre upp. Och då börjar nog 
människorna igen tänka att ja här har jag ju en chans.  

Detta andra citat visar hur informanten delar liknande grundantaganden med den 
tidigare informanten, eftersom båda informanterna antar att sjukskötaren, den 
anställde, vill klättra och klättra på en mätare som syftar till att mäta kompetenser. 
Grundantagandet om den anställde är att hon är djupt dedikerad för sin professionella 
kompetenta tillväxt. 

Hur instrumentet sedan används i praktiken blir tydligt i den rapport jag får av Linda. 
Rapporten heter Sairaanhoitajien osaamiskartoitukset HYKS-sairaanhoitoalueella 
2007–2008, Sjukskötarens kompetenskartering vid HYKS. HYKS är finska och den 
svenska benämningen är HUCS och syftar till ett mindre sjukvårdsområde som ingår i 
HNS. Det här är en slutrapport som skrivits av åtta anställda vid organisationen, två av 
dem är fortbildningsplanerare. Rapporten börjar med att förklara att ledande av 
kunskap och innovation inom organisationen är centralt. Därtill uttrycks att villkor för 
att organisationen skall vara framgångsrik även i framtiden förutsätter en inspirerad, 
kunnig och professionell personal (sid 4). Mätinstrumentet NCS (nurses competence 
scale) fungerar som utgångspunkt för hela rapporten. Ingenstans i dokumentet 
förekommer någon som helst kritisk reflektion till själva mätinstrumentet. Däremot 
framkommer det på flera ställen i rapporten hur väl instrumentet fungerar för 
ändamålet, som är att kartlägga personalens (sjukskötarnas) kunnande. Av rapportens 
54 sidor utgör de 7 första sidorna skriven text om själva mätinstrumentet, urval av 
informanter samt genomförandet av testet. Efter det följer från sidan 8 och framåt en 
beskrivning av sjukskötarens kunnande, allt angivet i kvantitativa mått, i procent och 
siffror.  

Under intervjun med Linda, den första intervjun jag gjorde med en 
utbildningsplanerare, delgav hon mig detta dokument. Linda förklarade att rapporten 
om mätinstrumentet och dess resultat gjordes som en stor rapport.  

Linda: Vi ville nu se på vilken nivå deras [sjukskötarens, egen anteckning] kunnande är, eftersom 
kunskapskarteringen med hjälp av mätinstrumenten är gjord av många förmän och sjukskötare 
inom organisationen, och visst hjälper detta oss. Det är fantastiskt att det hos oss redan gjorts 
detta mätinstrument som presenterats i form av en doktorsavhandling.  

Jag ber Linda stanna upp vid instrumentet och förklara det mer ingående för mig. 
Detta gör Linda så gärna 

Linda: Vi har nu med hjälp av IT vi kan bättre samla in information och vi kan bättre 
sammanställa våra resultat, så att vi får grafiska framställningar över vad det kunnandet är. Hela 
projektet är ännu i begynnelsen men det handlar om att förmannen betygsätter [finska: arvioi] 
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sjukskötarens kunnande och att sjukskötaren sedan själv betygsätter sitt eget kunnande. Sedan 
kan vi göra jämförelser genom hela organisationen.  

Linda understryker flera gånger hur bra hon anser att detta verktyg är.  

Linda: Jag uppfattar det som väldigt viktigt att vi får ett sådant här ordentligt verktyg som sedan 
kan användas som grund för utvecklingssamtal, för det finns så få av dem i Finland, ja överallt 
(skrattar). Min uppfattning är att många sjukskötare ser mycket fram emot att ”göra” 
utvecklingssamtal.  

Linda förklarar att målet är att man i 80 procent  av utvecklingssamtalen skall använda 
mätinstrumentet som en grund för diskussionerna, men Linda erkänner att det målet 
inte ännu är nått, orsaken antar hon vara att alla inte ännu känner till instrumentet.  

Linda: Jag har på känn att vi bland förmännen har sådant gammalt garde som inte 
nödvändigtvis ser nyttan med att använda detta mätinstrument. Jag har sedan försökt lära 
personalen att själv be efter det, instrumentet är så lätt att marknadsföra, sjukskötarna förstår 
genast idén med detta, säger Linda.      

Det är klart att Linda uppfattar mätinstrumentet som förträffligt. Det är något hon 
upprepar flera gånger. Hon ser det även som sin uppgift att sälja in användningen av 
detta instrument till medlemmar inom organisationen. Den här planeraren är mycket 
övertygad om att grafiska kurvor framställda av 73 ”fasta” frågor visar kunskapsnivå, 
fortbildningsbehov, och handlingsförmåga hos sjukskötarna som gör den här 
självutvärderingen. Intressant är också att Linda här uppfattar att man inte använder 
sig av instrumentet för att man är gammal eller för att man inte ännu förstått hur bra 
instrumentet är, för henne existerar inte någon annan förklaring till varför 
instrumentet inte skulle användas. Linda avslutar 

Linda: Nog får man ut mer av sitt arbete om man har lust att ta reda på saker och lära sig saker 
men jag vet att inte alla delar min uppfattning. 

Linda har rätt, det bevittnar Lotta som är retad över hur svårt det kan vara att övertyga 
anställda att använda instrumentet.  

Lotta: Mätaren är ett bra instrument som för fortbildningar ger svar på vad händer sen? Det vill 
säga vad sjukskötaren på riktigt har lärt sig efter en kurs.  

Jag: Men vad beror det på att inte alla använder detta instrument?  

Lotta: De är helt enkelt ovana att se på sitt eget kunnande, och ännu mer ovana att se på andras 
kunnande. Fyra gånger har jag arrangerat infotillfällen för denna mätare för en tom sal, jag har 
varit otroligt besviken och då främst på avdelningsskötare som inte har deltagit.     

Mätning och  utvärdering bygger på tanken om att det finns behov för förändring. 
Resultaten blir sätt att motivera och illustrera vad som skall ändras. Med hjälp av 
grafiska figurer kan kritiska luckor i kunskapsfält ringas in och åtgärdas. I det nästa 
avsnitt redogör jag för hur förbättring av anställda kan ta sig i uttryck.  

Förbättra den anställda 

Ledare vill ofta styra över förändring vilket betyder att anställda skall förbättras. Detta 
blir synnerligen klart i diskussionen med Lahja som tillsammans med några kollegor 
sammanställt en kvantitativ rapport över personalens uppfattningar om hur det är att 
vara underställd (fi. alaistaidot henkilöstön kokemana). Studien börjar med 
arbetsvälbefinnande och upprätthållande av professionalitet. Studien utgår från en 
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tidigare studie som där det anges att ”minimikraven för att vara anställd är att göra sitt 
arbete väl”.  

Lahja: Min studie bygger vidare på ett arbetsvälbefinnande, eftersom det inte är tillräckligt. 
Studien gällde för en mindre enhet inom organisationen och 92 personer svarade skriftligt på 20 
frågor. Svaren satte de anställda sedan i slutna kuvert som lämnades in till översköterskans 
kontor.  

Frågorna om förmågorna om att vara anställd var indelade i 6 olika kategorier och 
bestod av: hjälpande (t.ex. hos oss hjälper vi varandra, vi uppmuntrar varandra att göra 
det bästa hela tiden, vi är villiga att göra lite extra varje dag för god kvalitet), 
utvecklande (t.ex. arbetskamraterna uppmanas vara aktiva vid möten, 
arbetskamraterna uppmuntras till att ständigt utveckla sig), samarbete med förmannen 
(hos oss ger vi aktivt förmannen feedback, hos oss ser vi att medarbetarna är delaktiga i 
att skapa en fungerande verksamhet), tillvaratagande av resurser (t.ex. vi håller 
tillsammans reda på våra resurser, vi delar arbetet så att ingen skall bli helt utbränd), 
lojalitet gentemot avdelningen (t.ex. vi är stolta över att tillhöra denna avdelning, vi har 
inte som vana att prata illa om vår avdelning med utomstående), ansvarstagande (t.ex. 
vi är ansvarstagande, vi är flexibla om det behövs och ibland gör vi längre dagar om det 
behövs).  

Ledarens tanke med dylika rapporter om att vara en god anställd antas sedan leda till 
att den anställda inser sitt ansvar och behovet av att denna förbättrar sig. Däremot 
stöter jag inte på sådana berättelser av sjukskötarna själva. Visserligen förstår man som 
anställd bättre sitt arbete med hjälp av mer utbildning men drivkraften för att 
genomföra detta kommer ändå från var och en själv.  I diskussion med en sjukskötare: 

Jag: Har du blivit ombedd att gå på denna långa fortbildning? 

Selma: Nej, inte egentligen, det är helt jag själv som bett om det.  

Jag: Vad upplever du att utbildningen gett dig?  

Selma: Jag har fått mer kunskap, och jag kan fungera på ett annat sätt, jag kan förstå saker bättre 
i det arbete jag gör. Jag kan läsa av laboratoriets svar och sån förstår jag varför vi gör på ett visst 
sätt med barnet. Jag vet nu varför man gör vissa saker. Fortbildningen ökar nog också min 
arbetsmotivation men inte får jag mer lön.  

Enligt den här sjukskötaren deltar man inte i fortbildning för organisationens bästa, 
men för sitt eget bästa. Selma uppfattar inte att någon bett henne om att delta i 
fortbildning, samtidigt upplever hon att hennes arbetsmotivation ökar, men det sker i 
och med att hon bättre förstår sina egna handlingar, och inte för att hon får beröm eller 
mera lön. Jag uppfattar det som att organisationen nog påpekar vikten av fortbildning 
och att de arrangerar den, men att de (ledare inom organisationen) inte har någon klar 
plan vad de skall göra av eller använda den införskaffade ökade kunskapen till. Det ter 
sig som om organisationen genom sina kommunikativa handlingar stöder 
sjukskötarens autonomi, strävandet att öka sin personliga kunskapsbank vilket inte 
leder till någon mer konsensus över kunskapshanteringen i organisationen. 
Organisationen strävar ändå hårt efter att skapa en kultur i vilken det enskilda ansvaret 
för kollektiva handlingar betonas.  

Lahja: Ibland har vi föreläsare som föreläser för alla, vi hade en som gjort sin gradu om 
organisationskultur och då kom hon sedan till oss för att berätta om den. Hon föreläste om på 
vilka olika sätt vi själva bidrar till att skapa vår organisationskultur. I detta ingår det också att 
uppskatta andras arbete. Så att om någon gör några studier så får de också berätta om det på 
arbetsplatsen.  
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HNS är också en lärande organisation, ändå är det få informanter som talar om hur 
kunskap skall tas tillvara bland de anställda, men Lahja är en:  

Lahja: Nog är det viktigt att varje arbetare (fi. rivimies) får en möjlighet att visa upp vad hon eller 
han kan eftersom det sedan fortsätter att inspirera en själv. Och nu har man ju också börjat tala 
så mycket om anställdas förmågor till att vara anställda (fi. Alaistaidot, eng follwership).  

Detta är ett tema som väcker min nyfikenhet, jag ber Lahja stanna upp vid detta 
uttryck. Lahja förklarar vad det betyder att vara anställd.  

Lahja: Nu har man länge talat om förmågan att vara ledare, men på senare tid har man även 
uppmärksammat förmågan att vara anställd... sedan gjorde jag en rapport tillsammans med två 
sjukskötare där vi ville mäta och rapportera om detta. Sedan beställde vi denna mätare som 
mäter de anställdas förmåga till att vara anställda. Nu kommer vi att göra dessa mätningar 
vartannat år. Man skulle kanske tycka att det på något sätt skulle vara nedvärderande att tala om 
förmågan att vara anställd, eftersom jag själv har lärt mig att anställd och förman hör ihop. På 
samma sätt kunde man säga att förman är ett dåligt begrepp, och det är det inte, båda behövs.  

Att införa nya tankar och idéer i stora organisationer är inte helt lätt. Begreppet 
”förmågan att vara anställd” är i sig mycket kontroversiellt och det intressanta är att 
även om Lahja kort i en bisats själv säger att hon förstår att man kunde tycka att det är 
nedvärderande så stannar hon inte upp för att spinna vidare på den tanken. I stället 
skall dessa mätningar om hur bra anställd någon är bli en återkommande procedur 
med standardiserade frågor som kan resultera i vackra grafer. Rapporten om hur bra 
de anställda sjukskötarna är, är inte bara ett sätt att bekräfta ledarskap, det är minst 
lika mycket en påminnelse om den anställdas ansvar och primära uppgifter som är att 
utveckla sig och sträva till att bli kliniska experter.         

Klinisk expert betyder att man bygger på antaganden om kunskapens hierarki. Former 
av hierarki finns uttryckta i modeller godkända av organisationen, och i princip kan alla 
inom personalen avancera från skicklig till expert. Frågan är om alla vill det?  

Laura: Mätaren är NCS och vi använder den med dess 73 självutvärderande frågor. Den visar på 
vilken nivå var och en befinner sig... jag tror att denna mätare är pålitlig.  

Jag: Kan det finnas någon som inte vill avancera enligt detta sätt att mäta?   

Laura: Det har jag nog aldrig tänkt på... men vi ställer hela tiden krav på personalen. Eftersom 
detta är ett undervisningssjukhus är det nog på sin plats att vi alltid håller vår kunskap på en 
mycket hög nivå... och ifall någon upplever att han/hon inte orkar eller klarar det kanske hon 
skall arbeta på något annat ställe.     

Jag fortsätter med att ställa liknande frågor till Lahja.  

Jag: Finns det till exempel personal som inte alls vill gå på fortbildning? 

Lahja: Visst finns det sådan personal, då kan man beordra dem på utbildning men jag tycker inte 
att det är ett bra alternativ. Istället tänker jag att alla blommor skall få blomma och att allt har 
sin tid... men inte kan någon gå dag ut och dag in på en enhet och dra ner mungiporna utan att 
alls visa intresse för sin egen utveckling, det går nog inte heller.  

Jag: Kan man fånga upp dem som behöver fortbildning med hjälp av denna mätare?  

Lahja: Inte riktigt, det finns de som inte tycker om denna mätare, till exempel sjukskötare på 
kirurgiska sidan säger att denna mätare inte fångar deras kunnande, så denna NCS- mätare 
behöver man prata mycket om. Det finns personal som säger att mätaren inte gäller mig och mitt 
arbete och det tycker jag nog är väldigt märkligt och diskussion om mätaren sker sällan där man 
tänker sig. 
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Jag: Vilken typ av feedback kan man få av sådana som inte önskat delta?  

Lahja: Ibland får jag feedback om att kursen inte innehöll något nytt, men då tänker jag att det 
också det är en form av bekräftelse på att vi här på den här avdelningen redan kan detta.  

Enligt detta argument finns det en viss plats för motstånd. Man kan mycket väl 
uppfatta ledares frustation till att motstånd sker i splittrade forum vilket gör det svårt 
att besvara eller motarbeta. Möjligheterna till det kommunikativt handlande splittras 
sönder. Frustrerad berättar till exempel Laura om hur det gick då man ordnade ett stort 
seminarium för anställda om mätinstrumentet. 

Laura: Få kom på plats, tydligen finns det inte mycket intresse av detta och det var synd eftersom 
med på detta seminarium fanns just skaparen av mätaren och det skulle ha varit lätt och bra att 
föra diskussionen i öppet forum... men  istället hör man sedan fler som muttrar.       

Även om testet görs genom självutvärdering sker det med syfte att någon annan 
(förman) skall få insyn i brister och osäkerhet, det vill säga utvecklingsbehov. Även om 
det sker i välmenande anda handlar det ändå om att bli utvärderad. Makt över andras 
tankar?  

Storleken ett hinder för ledningens strategiska arbete  

Storleken på organisationen med över 21 000 anställda återkommer informanterna till 
flera gånger. Den geografiska spridningen av arbetsplatser leder också till distans 
mellan ledare och medarbetare men även till medarbetares distans sinsemellan. Det 
finns geografisk, professionell och hierarkisk distans, något som försvårar samarbete. 
Redan det att alla planerare har sina arbetsrum i antingen den högsta eller den näst 
högsta våning i sjukhuset där de inte stöter på varken sjukskötare eller patienter bidrar 
till detta.  

För att komma igång med min forskning fick jag redan första gången vidkännas vad en 
stor organisation kan betyda. Det var inte lätt att hitta rätt person som kunde bevilja 
mig forskningslov. Lena visade sig sedan vara en sådan person och hon har ett klart 
intresse för fortbildningen i organisationen. Ändå kan det inte hjälpas att jag förvånas 
en aning över hur lite Lena känner till de dagliga rutinerna och utmaningarna 
fortbildningsplanerarna kämpar med. Hon vet inte att det finns strul med bokföringen 
av kursdeltagare, att det finns personer som tvingas till fortbildning eller att det finns 
bittra fortbildningsplanerare som inte förstår nyttan eller idén med att utlokalisera en 
del av verksamheten fortbildning. Det känns som att det inte är enbart fysiskt som Lena 
finns placerad en aning distanserat.  

Det finns flera informanter som uttrycker att det är skillnad på fortbildningar och 
fortbildningar. Med detta avser de att en del fortbildningar har mer 
underhållningsvärde, medan andra är viktiga.  

Loviisa: Sådan utbildning som är strategiskt viktig för organisationen har man bett offerter på, 
det är bra då man får hög kvalitet och lika utbildningar för alla. Det är också bra att inte alla 
själva i mindre skala börjar skapa egna sådana kurser. Ledningen blir då beställare av kurserna. 

Det finns utbildningstillfällen som tydligen genomförs mera för att genomföras än 
något annat. Eller som Linda uttrycker det: 

Linda: Jag önskar också att det inte alltid bara skulle bli en föreläsning utan att det också skulle 
bli en utbildning, att det skulle väcka diskussion och samarbete. Men många vill bara ha 
endagsföreläsningar och med stora grupper på över 100 deltagare blir det svårt att ordna 
ordentliga grupparbeten med nya människor.  



 
 

 

89 

Det intressanta blir att oviktiga fortbildningar kan uppfattas som lyxvara. 

Linda: Fortbildning kan också klassas som en ”lyxvara” som gör att man känner sig 
uppmärksammad, att man blir på gott humör av att gå på utbildningar.  

Eller som Loviisa, personalchefen, som berättar: 

Loviisa: Vi går igenom behovsbedömning av utbildning och önskningar om utbildningar. Ibland 
är önskningarna allt mellan himmel och jord (drama-teambildning) men då säger jag: låter bra, 
men skall inte gälla hela huset. Och ber avdelningarna själva fundera på var det passar in.   

En sammanfattning här kunde illustreras av följande resonemang: det finns viktiga och 
oviktiga föreläsningar. Det finns alltså fortbildningar som inte skapar mervärde, 
kunskap eller något annat? I stor omfattning fortbildar organisationen sjukskötare 
genom så kallade mammutföreläsningar (mer än 150 deltagare) och speciellt inom 
dessa stora fortbildningsgrupper blir det tvivelaktigt om något egentligt lärande sker. 
Då blir den intressanta frågan vilka behov dylikt förfarande svarar mot (eftersom det 
fortgår) och ett svar är att handlingarna är viktigare än själva innehållet, det vill säga 
att procedurerna upprätthåller och återskapar den professionella yrkesrollernas murar 
och det ter sig viktigare än individuell växt och kunskapsutveckling. Därtill tillkommer 
en tolkning om att det egentligen är samhället och omgivningens förändrade villkor 
som driver fortbildning och inte så att fortbildning som handling och process i sig 
skulle åstadkomma/trigga/styra förändring.  

Den röda tråden om fortbildning saknas. Det här argumentet kanske säger mera om 
mig som forskare än om den stora organisation i vilken jag gjort forskning? Jag hade 
föreställt någon form av stig, schema eller återkommande tanke om fortbildning, vilket 
inte var fallet. Varje gång jag träffade en ny informant visade det sig snabbt att hon 
valde att lägga upp sitt arbete si eller så och att hon samarbetade med den eller den och 
varje gång var de här svaren så olika. Jag kan omöjligt finna ett mönster. Det här gäller 
inte enbart i diskussioner med planerare av utbildning utan lika mycket i diskussioner 
med sjukskötare. När jag träffar Sara, en ung sjukskötare frågar jag henne hur det kom 
sig att hon fortbildade sig i patientsäkerhets frågor.  

Sara: Ja, inte var det nu det mest intressanta men jag tänkte väl att nåja det är ju i alla fall en 
skolning. Det var nu en riktig ”nakitus” [finlandism som avser en uppgift man blir tilldelad mot 
sin egen önskan] 

Jag: Var du ensam på denna skolning?  

Sara: Nej vi var nog fler på denna skolning. Men inte talade vi nu så mycket om skolning  på 
pauserna.  

Jag: Talade ni med de andra på avdelningen när ni kom tillbaka på jobbet?  

Sara: Nej inte brukar vi göra så här, man sätter info om man har något i en mapp och sen kan 
alla själv titta i den. Det är lite trist, för ibland vet man att någon har varit på någon bra skolning, 
men inte är det samma sak att bara läsa om den som att få höra människan själv berätta om det.  

Storleken av organisationen gör kanske att dylika tillfälliga lösningar tvingas fram. Att 
anställda får gå på utbildningar de egentligen inte brinner för är kanske inte ovanligt, 
däremot ter det sig aningen slösaktigt att sjukskötare går på utbildningar utan att 
behöva rapportera om det vidare till andra. Det är möjligt att brist på röd tråd i 
kunskapshantering beror på hur stor organisationen är. För mig personligen betyder 
det att varje gång jag träffar någon är det som ett helt nytt möte. Samt många gånger då 
jag träffade informanterna började vår diskussion med att det vill veta mera om mig, 
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vem jag var, vad jag hade för yrke själv och om jag kände till organisationen från 
tidigare. Jag svarar att jag är bekant med organisationen från tidigare och att jag därtill 
hade fått en grafisk bild av organisationens struktur, en liten presentation på en A4.  

Liv skrattar hjärtligt och säger: Ja den bilden, den har jag också sett, men jag tänkte att det är så 
svårt att gestalta hela denna organisation.  

Jag: Jag förstår. 

Liv: Att om man tänker att här finns långt över 21 000 anställda att det är ju helt omöjligt att 
administrera något sådant.  

Här är det fråga om huruvida strategi som uttrycks av ledningen når fram till 
sjukskötaren genom och i och med fortbildning. Det handlar alltså om en 
utbildningsplanerare som till sina arbetsuppgifter inkluderar målinriktad och 
strategisk fortbildning för att försäkra sig om att organisationen har skickliga anställda 
som garanterar en god kvalitet på sitt arbete. Oberoende om hon vill det eller inte så 
innebär hennes arbetsuppgifter att hon deltar i det man kunde kalla ledning i en 
organisation och  det hör till hennes arbetsuppgifter att administrera. Det blir därför 
aningen paradoxalt att höra henne säga att det är omöjligt att administrera i en såhär 
stor organisation eftersom det är just det hon skall göra.  

I och med att organisationen är såpass stor finner informanterna olika sätt att avgränsa 
den på för att göra den mindre och mer hanterbar.  

Loviisa: Jag ansvarar inte för att få hela organisationen att fungera, mitt arbete är att se till vårt 
sjukhus. Och vi har en egen utbildningsplanerare”. Det finns till pappers en enda stor 
organisation men inte i verkligheten. I verkligheten finns centrum och sedan mindre krans-
organisationer runt omkring. 

I det dagliga arbetet kan detta ta sig i uttryck i form av att då nya dataprogram skall 
införskaffas sker detta genom offerter och alla inte får vara med om att välja 
programvara. Här berättar Eira om det IT-program som finns för att underlätta 
bokföring och marknadsföring av olika kurser och utbildningstillfällen. Hon anser att 
det är bra att man kommit ifrån olika lösa lappar, men med själva IT-programmet är 
hon inte nöjd.  

Eira: Det fungerar inte ännu heller bra, det är ett program som är inköpt helt halvfärdigt och sen 
försökte man här bygga det färdigt. Men det här är nog en alltför stor terräng för att få något 
sådant att lyckas, så vi var nog mycket arga över att något sådant köptes och att det ännu heller 
inte fungerar.  

Att köpa IT-program utan att slutanvändaren blir tillfrågad är knappast unikt för detta 
fall, men det som detta citat visar är vad det kan leda till. Ilska är inte bra, och det 
kommer i detta fall dels från ett IT-program som inte fungerar, dels från en frustration 
över att programinhandlandet skett oklokt. Halvfärdiga program skall inte köpas in till 
så här stora organisationer anser informanten, hon visste det. Ledningens agerande har 
inte varit demokratiskt, upplever Eira då programvaran upphandlats, storleken anges 
vara problemet. Mjukvaran för registrering av deltagare i kurser bjuder på en 
ytterligare utmaning.   

Lisa: Den som skaffat dataprogrammet beslöt att utbildningar som varar mindre än en hel dag 
inte skall sättas in i registret. Det betyder att alla som uppdaterar sin kunskap i återupplivning 
inte bokförs i vårt register och att vi inte heller får information om det. 
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En stor organisation kan också vara orsaken till att fortbildningsplanerare inte känner 
sig uppskattade eftersom arbetet blivit mer produktskapande som en följd av ökad 
effektivitet och lönsamhet i en allt större organisation.  

Linda: Ibland vill personalen bara att man skall hålla en utbildningsdag för dem men sedan när 
man frågar om innehållet så har de ingen skillnad... de vill bara att man håller något för dem.  

Eller Erika som berättar liknande: 

Erika: Ibland kan det finnas beställare som tänker att enligt några föreskrifter behövs X antal 
timmar och då är det antalet timmar som styr, och inte behållningen av själva kursen. 

Samtidigt finns det de några som vidkänner problemet med en stor och splittrad 
organisation och försöker med hjälp av fortbildning göra något åt detta.  Lisa utbildar 
även kransorganisationen och med det avses mindre sjukhus som tillhör 
organisationen men som befinner sig geografiskt mer avlägset från Helsingfors 
centrum.  

Lisa: Visst finns det i utbildningarna också ganska många sådana här hemliga undervisningsmål. 
Genom att deltagare från kranssjukhusen deltar i mina kurser kan de få en känsla av att de också 
tillhör HNS.  

Sjukskötare uppfattar delvis detta. I samtal med en sjukskötare om fortbildning frågar 
jag henne om detta.  

Jag: Känner du att du förstår din organisation på något annat sätt nu när du deltagit i flera 
utbildningstillfällen?  

Selma: Jag förstår inte riktigt vad du menar? 

Jag: Har din förståelse av organisationens strategier, mål och värderingar förändrats?  

Selma: Nåja kanske lite, jag har fått en ökad känsla av samhörighet med de andra deltagarna. 
Men det händer också att vi tycker att vår organisation hänger efter i rätt mycket, som till 
exempel på den där patientsäkerhetsdagen, när de presenterade Åbo och Uleåborg. Jag tyckte att 
de hade det mycket bättre än vi.. så visst blir man och undra på att var det inte vi som skulle vara 
den ledande organisationen i landet? Här ler Selma en aning ironiskt.  

Några fortbildningsplanerare arbetar också för att göra organisationens mål mer 
begripliga. Att förstå sitt arbete handlar också om att förstå strategin, berättar Liv och 
jag ber henne stanna kvar vid detta tema.  

Jag: Är strategin synlig i fortbildningarna?  

Liv: Det är den nog mer sällan.  

Jag: Hur kommer det sig?  

Liv: Kanske det beror på att strategiledningen finns så långt däruppe och här nere skall vi ju 
ändå sköta patienter varje dag [ett lätt skratt följer detta konstaterande] och ibland funderar man 
nog helt vad var det nu igen för en organisation man jobbar för?  

Jag: Har det varit kämpigt då det stormat om organisationen en hel del [ny ledningsgrupp, ny 
ledare, ny strategi]? 

Liv: Visst skulle det ha varit bra att i anknytning just dessa förändringar få någon form av 
fortbildning så att också vi skulle ha förstått vad som händer här på vår arbetsplats.  
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Men strategi är inte enbart avskilda styrdokument utan också handlingar i sig. De val 
personer i ledande ställning gör varje dag översätter anställda till strategi. Eira planerar 
kurser tillsammans med olika ledningsgrupper.  

Eira: På våren pratade jag med ledningen om att värderingar är något det behövs utbildning om. 
Jag påpekade för dem att de själva fungerar som förebild för alla andra men det är inte lätt att få 
dem att förstå. De som leder har inte alltid insikt i att deras handlande är en förebild av vad 
organisationens värderingar är. 

Kanske hon med det syftade på att ledningsgruppen själv inte beställde fortbildning av 
den utlokaliserade enheten, men instället köptes vad Erika kallade mycket exklusiv 
fortbildning för ledare av privata konsulter. När jag tar upp detta till diskussion med 
högsta ledingen förklarar Lena detta så här:  

Lena: Strategitänkandet som ingår i utbildningar beställs av ledningsgruppen och är till sin form 
som en stafettpinne, som ledningsgruppen ger till sjukhusets ledningsgrupp och sen skall det 
strategiska tänkandet föras vidare på det sättet... som en stafettpinne. Deltagare av koncernens 
ledningsgrupp deltar åtminstone en dag på dessa utbildningar (för johtoryhmät) så att det blir en 
dialog, inte bara utbildning... så att vi sätter upp gemensamma spelregler.  

Jag: Kunde det vara möjligt att jag deltar i en sådan fortbildning?  

Lena: Nej det vore inte passligt. Vi behöver föra viktiga dialoger på dessa fortbildningar och din 
närvaro skulle nog skapa oro och obalans.  

Det är klart att fortbildning för ledningen inte är densamma som för sjukskötaren. För 
ledningen är det lika viktigt med pauser och med nätverksarbete som med själva 
innehållet. Ledningen deltar i fortbildning på andra grunder än de anställda och när jag 
frågar av sjukskötaren om hon själv valt sin fortbildning svarar hon enligt följande:  

Jag: Har du fått delta i kurser och utbildningar när du är vikarie?  

Sara: Visst, jag har fått det, jag har deltagit i iv-skolning, patientsäkerhet och en utbildning om 
”Haipro”, ett program för patientsäkerhet.  

Jag: Hur har initiativen till dessa utbildningar skett?  

Sara: Det har varit avdelningssköterskan som har frågat och som föreslagit att jag deltar i dem. 
Nog skulle jag säkert själv också ha frågat om att få gå på dem så småningom för själv ville jag 
nog gå ett steg framåt i mitt yrke. 

Det blir klart i diskussion med sjukskötaren att hon inte själv väljer den fortbildning 
hon vill men att hon istället blir tilldelad en uppgift och ombedd att delta. Samtidigt 
som Sara klart appellerar till diskursen om livslångt lärande.  

Jag: Hur tror du att avdelningssköterskan tänkte när hon bad dig gå på denna fortbildning?  

Sara: Jag tror hon hade fler som hade visat intresse för någon form av fortbildning och sen valde 
hon nog slumpmässigt vem som skulle gå just på detta, svarar Sara.     

Sara upplever att det skulle vara lite som ett hedersuppdrag att få ett eget 
ansvarsområde, att ansvarsområdet väljs och tilldelas slumpmässigt reflekterar hon 
inte över. Sara känner inte till på vilket sätt hennes fortbildning bokförs, och har inte 
sett sitt eget register. Sara har ett arbetsavtal som sträcker sig över sommaren [träffade 
henne i juni] och arbetsavtalet tar slut 30.8. Att Sara är en ung kvinna kan jag inte låta 
bli att fästa uppmärksamhet vid när jag avslutar vår intervju. Sara arbetar 
treskiftesjobb med korta arbetsavtal utan att känna till eller bry sig om sin egen 
bokförda fortbildning. Att avdelningssköterskan är nyckelpersonen när det gäller att 
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utse vem som går på vilken fortbildning blir tydligt i diskussionen med Sara. Det är 
möjligt att här avsluta genom att beskriva detta samma  fenomen då Loviisa beskriver 
hur hon inte ser till individuella önskemål om utveckling men istället till avdelningen i 
stort.  

Loviisa: Jag ser på ledarskapet på ett helt annat sätt än tidigare översköterskor.  

Jag: Hur ser du på kunskap och kunnande bland de anställda?  

Loviisa: Jag ser från det stora fönstret in i det lilla, jag ser inte hur individen önskar utvecklas 
utan jag ser till hur organisationen strategiskt behöver utvecklas. 

Men jag vill understryka att det Loviisa lyfter fram tillhör en avvikelse och det förklarar 
hon själv med att hon har lång tidigare erfarenhet från den privata sidan. Det allmänna 
är att varken ledare eller planerare gör kopplingar mellan strategi och fortbildning.  

4.3 Sjukskötare och fortbildning  

Den här delen av analysen kretsar kring hur fortbildning når eller inte når fram till 
sjukskötaren. Det vill säga om, och i så fall hur, fortbildning uppfattas beröra och 
påverka sjukskötarna i hur de uppfattar sin egen yrkesroll, samt vilka val de gör på 
basis av fortbildning.  

Ansvara för att driva sin egen utveckling 

Det finns flera indikationer som anspelar på sjukskötarens eget ansvar när det gäller att 
delta i fortbildning. Den första handlar om retorik som appellerar till juridiken. 
Sjukskötaren har en juridisk skyldighet i att upprätthålla sin kompetens.  

Lenita: För oss inom social- och hälsovården hör upprätthållandet av kunnande till yrkesetiska 
förpliktelser, det vill säga i lagen faller fortbildning under rubriken yrkesetiska förpliktelser.  

Redan sjukvårdsstuderande borde uppfatta detta.  

Lenita: Alltså en attityd som går ut på att ständigt bli bättre borde redan studerande omfatta och 
sen skall den behållas under hela yrkeslivet.  

När sjukskötaren vill fortbilda sig är hon en god anställd. Organisationen har skapat en 
kultur i vilken det uppskattas och förväntas att sjukskötaren själv skall driva sin 
utveckling. Linda uttrycker detta så här: 

Linda: Jag är nog av den åsikten att arbetstagaren själv har ett stort ansvar, ett egenansvar. 
Dessutom säger ju rekommendationen att anställda har en skyldighet att själv upprätthålla sin 
egen yrkesprofessionalitet och se till att kunskapen hålls uppdaterad.  

Att ta sitt ansvar kopplas samman med att vara stolt över sitt arbete, något både Linda 
och Lisa berättar om. 

Linda: Är man en person som är stolt över sitt arbete så vill man också fortbilda sig.  

Lisa: Det är en bra signal när sjuksköterskorna själva vill fortbilda sig, det signalerar gott för hela 
yrkeskåren. De som fortbildar sig får lite mer av ett fågelperspektiv när de får lite tillfällig distans 
till det egna arbetet.  

Att driva sig själv till ständig fortbildning är nyckeln. Det finns i organisationen ett visst 
utbud av kurser och fortbildningar. Men någon klar stig för var och en att vandra på när 
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det gäller fortbildning finns inte. Intressant är att organisationen förmår föda fram 
tanken hos individen om att hon behöver fördjupa sin kunskap utan att sedan belöna 
det varken med uppmärksamhet, högre lön, bättre arbete eller ens med utbildning på 
arbetstid. Och ändå fortsätter sjukskötaren sin personliga strävan efter mer kunskap 
och mer kunnande.    

Eftersom fortbildning kostar blir det också en fråga om att förvalta ekonomiska 
resurser som alltid är knappa. Avdelningssköterskan pratar med mig om hur urvalen 
för vem som får delta mycket hänger samman med vilket eget ansvar man tar.  

Liv: Vissa frågar hur det kommer sig att någon får åka på dyra utbildningar medan andra inte får 
åka, och då brukar jag svara tillbaka, ja vad tror du att det beror på. Eftersom dyra fortbildningar 
hänger ihop med vilken storlek på ansvarsområdet var och en sjukskötare har.  

Ett annat sätt att uttrycka ekonomisk investering gör Erika. 

Erika: När jag sedan går ut på fältet och pratar om tidigare kurser händer det att sjukskötarna 
svarar ”har vi haft någon sådan skolning?” Och då tänker jag nog att vad är det egentligen vi 
sätter våra pengar på?     

På vilket sätt sjukskötaren själv svarar an på denna uppmaning varierar. Den drivande 
kraften för att gå på utbildning kan ibland komma från sjukskötaren själv, men ibland 
också från ledaren. Avdelningssköterskan berättar här hur hon ibland försöker driva 
anställda till att inse sitt eget ansvar i att fortbilda sig.  

Liv: Det finns olika drivande krafter bakom utvecklandet, ibland är det sjukskötaren själv som 
sköter det, men visst händer det att jag behöver påpeka att nu har du inte varit någonstans på 
länge, att nu borde du nog gå.  

Jag: När för du den här typen av diskussion med dina anställda?  

Liv: Det är nog i utvecklingssamtal, där kan jag nog säga att det är nog på ditt eget ansvar att du 
utvecklas om det är någon sjukskötare som inte alls varit på någon kurs på länge. Inget kommer 
på en bricka.  

Visst finns det sjukskötare som förstår att inget kommer på bricka och som istället är 
mycket aktiva i sin egen utveckling. Här berättar Stella hur hon på egen tid och med 
egna pengar fortbildar sig.  

Stella: Jag har gått på flera utbildningar och konferenser på egen tid och tänker fortsätta med 
det, jag gör det helt enkelt för att jag tycker att det är nyttigt, redan helt med tanke på 
arbetsorken.  

Jag: På vilket sätt belönas eller uppmärksammas detta?  

Stella: [skrattar spontant] Ja inte blir det mer lön i alla fall, det är helt klart. Men jag får hålla en 
liten palaver om det som jag lärt mig och sedan berätta om det till de andra. Nej nu är det väl 
egentligen så att man är lite galen som håller på med så mycket fortbildning.  

Stella är en aktiv sjukskötare som gärna delta i olika konferenser. Hon har via arbetet 
besökt både Canada, Chile, Budapest och Belgien för konferenser. Hon gör det för att 
hon upplever det som himla roligt, samtidigt finns det en djuprotad besvikelse över att 
inte få erkänsla för sin investering i fortbildning. Jag ber Stella berätta om hur hennes 
utveckling hänger samman med NCS-mätaren. Under vår diskussion berättar hon att 
hon trodde att fortbildning var ett sätt för henne att avancera inom organisationen med 
hjälp av den karriärsmodell som hade presenterats tidigare. Men förslaget om en 
allmän karriärstege ebbade ut och projektet rann ut i sanden. Några deltagare som tagit 
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detta på allvar blev kvar. De hade fortbildat sig men fick varken högre lön eller andra 
arbetsuppgifter.  

Stella: Ja, jag var också en av dem som nådde nivå 4, skicklig (fi. taitava) och vi var några sådana 
sjukskötare här som i mindre grupp ibland träffades även om man inte tog tillvara vår kunskap, 
det var mer en form av konstgjord andning. Vi var otroligt frustrerade, för det första för att vår 
kunskap inte togs tillvara och för det andra för att man inte på något som helst sätt 
uppmärksammade detta i våra löner.  

Här kan man läsa diskrepansen mellan förväntningar och handlingar. Ordvalet 
konstgjord andning (fi. tekohengitystä) är intressant, inte bara för att det är en kliniker 
jag talar med utan även för att det visar på det beroende av någon annan som 
informanten känner här. När man får konstgjord andning är hela ens liv i händerna på 
någon annan och man förmår inte själv göra något. Att informanten använder denna 
metafor återspeglar hur starkt hon känner sig utelämnad på denna punkt. Ifall alla 
hennes strävanden i form av olika fortbildningar skall vinna erkänsla skall det ske helt 
av en utomstående, själv kan hon inget göra för att vinna denna erkänsla. Att vinna 
erkänsla för fortbildning blir helt och hållet i händerna på ledare som kan välja att 
erkänna eller att ignorera detta. Att ledaren (ledningen) enbart säger att fortbildning 
och nivån skicklig är värdefullt räcker inte ifall inte ledarens (ledningens) handlingar 
inte stöder detta. Som i detta fall då ledningen valde att ignorera sjukskötarnas arbete 
för fortbildning och då det ledde till otrolig frustration, som informanten själv 
uttryckte det.  

I det tidigare citatet framkommer det att sjukskötaren längtar efter bekräftelse för de 
ansträngningar de gör då de deltar i fortbildning. Att inte känna sig uppskattad gör att 
anställda inte är flexibla med arrangemang kring deltagande. Detta är något Saga 
pratar om. 

Saga: Men det stora problemet är att många vill studera och bli skickligare och stiga i nivå, men 
då lönen inte stiger och arbetsuppgifterna inte förändras har vi nog svårt att motivera någon att 
satsa mycket tid och arbete på fortbildning. Och det hänger nog mycket ihop med att vi är ett 
sådant kvinnoyrke, vi vill nog inte att någon skall bli lite bättre och få lite mer lön än någon 
annan och det är svårt.      

Samtidigt blir det klart att det förekommer flera olika uppfattningar om fortbildning 
och hur mycket var och en vill satsa på den. 

Saga: Det är så olika hur personalen uppfattar fortbildning, en del tycker att jag arbetar här 8 
timmar varje dag och det får räcka – medan det finns många som vill gå på fortbildning hela 
tiden. Sen finns det de som upplever att det är en svår sak att ge muntlig rapportering till 
kolleger.  

Jag: Kan det upplevas vara såpass svårt att de av den orsaken inte vill gå på fortbildning?  

Saga: Visst kan det vara det. Senast förra våren hade jag en laboratoriesköterska som berättade 
hur nervös hon var för sitt muntliga framförande inför kolleger, hon var helt röd i ansikte och 
tungan gick i knut, men jag hoppas detta inte skrämde bort henne från fortbildningar.  

Det finns olikheter i hur personal uppfattar den tid de lägger ner på fortbildning. Tiden 
för resan till fortbildningen och själva fortbildningstillfället är arbetstid, förklarar Saga. 
Men tiden hem från fortbildningstillfället är egen tid och om utbildningen är i Esbo och 
du arbetar i Helsingfors kommer du att behöva använda en halvtimme av din egen tid. 

Saga: Att lägga ner denna egna tid är sedan för några otänkbart... och dessa tycker jag nog är 
intressanta människor. De är inte villiga att använda en enda minut av sin egen tid för sin egen 
utveckling.  
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Föreställningen om att fortbildning leder till en bättre människa återkommer i olika 
diskussioner. Outtalat menar flera att man borde förstå sitt eget bästa och fortbilda sig 
av sin egen kraft och sin egen glädje. Var och en borde styra sig att lära sig mer, 
småskalighet och att minuträkna hör inte hit. Det tas för givet att alla borde vara 
intresserade av sin egen personliga utveckling, och det onormala är att personerna inte 
alls är intresserade av sin egen utveckling. I detta kan jag urskilja en strävan efter att 
styra andras tankar och begär.      

Äldre anställda vill inte alltid fortbilda sig, menar utbildningsplanerarna.  

Linda: En del sätter på pensioneringsbromsen redan 5 år före de skall gå i pension.. även om alla 
är mycket olika. 

När det gäller äldre anställda fastnar vi ofta på diskussionen om omstruktureringen 
vilken medförde att flertalet avdelningssköterskor måste ansöka om sina egna tjänster 
på nytt. Omstrukturering hade betydande konsekvenser för äldre anställda.  

Loviisa: Vi gör omstruktureringar i ledarskap för sjukskötare, det kommer nya översköterskor 
som heter avdelningsförmän (osastoryhmäpäälliköt) och till dessa tjänster krävs 
högskoleexamen. Många av våra nuvarande översköterskor har studerat för 30 år sedan och 
skaffat sig kunskap för 30 år sedan, sådant duger inte längre. 

Samtliga prestationer och allt deltagande bokförs, ändå blir det oklart varför man gör 
det.  

Ett sätt att väcka det egna ansvarstagandet är att använda sig av skrämselteknik. Till 
exempel då Lisa börjar kurser i återupplivning visa hon först en tidningsartikel om 
sjukskötaren som blev åtalad för att hon inte behärskade återupplivning. Upplivningen 
skedde inte på rätt sätt, den anställda kunde inte sin sak. Urklippet har ingått i landets 
största tidning. Artikeln beskriver följande: en patient skall genomgå en EKG-tagning 
och en sjukskötare tillsammans med en studerande påbörjar proceduren. Sedan lämnas 
den studerande att ensam övervaka patienten, patientens får ett hjärtstillestånd och 
den studerande kan inte handla rätt. Patienten dör. Eftersom en sjukskötare inte får 
eller kan delegera sitt ansvar till en studerande blir sjukskötaren i fråga åtalad. Artikeln 
är 4 korta spaltrader och innehåller inte någon statistik eller någon tanke om 
uppföljning. Artikeln beskriver kort händelseförloppet.   

Lisa: Jag visar den här artikeln för att motivera sjukskötare till mer kunskap om återupplivning. 

Att tidningsurklippet handlar om exakt det Lisa dagligen arbetar med är utom tvivel. 
Däremot är det intressant att se och höra på vilket sätt hon tänker sig att artikeln i sig 
kunde framhäva vikten av hennes eget arbete för andra. Artikeln som handlar om en 
sjukskötarens miss och därpå följande åtal blir så mycket mer än det för Lisa. Dels blir 
artikeln ett sätt att understryka vikten av Lisas eget arbete. Dels blir god kunskap om 
återupplivning en arbetarskyddsfråga. Tolkningen är att istället för att ta till en 
individuell utpekning svänger Lisa det till en fråga om kollektivt ansvar, om rättigheter 
och skyldigheter.     

Efter diskussionen om att var och en behöver driva sin egen utveckling genom att aktivt 
delta i fortbildning inställer sig frågan på vilket sätt sjukskötare själva har möjlighet att 
påverka utbudet av fortbildning. Dock visar det sig att sjukskötarna har mindre 
möjlighet att påverka vad som erbjuds dem i form av fortbildning. I samtal med 
Loviisa, planerare av fortbildning, framkommer det att planerare inte anlägger ett 
bruksperspektiv då de skapar nya kurser.  
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Loviisa: Jag förhåller mig skeptiskt till tanken om att man kan räkna med att utbildningsbehovet 
alltid, eller ens någon gång kommer från individen själv. Istället är det avdelningsförmännen 
som avgör utbildningsbehovet, det är inte den enskilda sjukskötaren. 

Att skapa fortbildning föregås inte av en dialog mellan dem som ordnar utbildningar 
och dem som förväntas delta i dem.  Det står paradoxalt nog i konflikt med tanken om 
att det är någon som skall fortbildas. Det kan tolkas som att man kan avläsa objektiva 
behov hos individer man väljer att se som kollektiv, medan man senare i 
förverkligandet av kurserna vädjar till det subjektiva och det individuella.    

Professionella murar förstärks  

I mina resultat berättar såväl planerare som sjukskötare om hur professionalitet 
förstärks med hjälp av fortbildning. Eller egentligen säger de inte direkt så, men när jag 
frågar om hur mycket fortbildning används för att föra samman ett multiprofessionellt 
arbetssätt är svaren alltid desamma: ingen alls.  

Det här är inte något utbildningsplanerarna väljer att aktivt diskutera med mig, ändå är 
svaren på dylika frågor slående lika. Det finns väldigt lite fortbildning som riktar sig till 
en multiprofessionell publik. Dels handlar det om läkare som inte deltar i sjukskötarnas 
information eller vice versa. Dels handlar det om avdelningssekreterare eller primär- 
och närvårdare som inte tillsammans med sjukskötaren deltar i fortbildningar. Det kan 
också skönjas en skillnad mellan sjukskötare, exempelvis mellan dem som arbetar 
inom specialsjukvården och dem som arbetar inom den allmänna sjukvården.  

Det finns murar mellan professionerna. Linda, fortbildningsplanerare, kallar det för en 
broms. 

Linda: Märkligt att det finns en broms här, att läkare inte kommer på sjukskötarens 
utbildningsdagar och skötare inte går på läkarnas. Sedan finns det ännu gränser inom 
sjukskötarens olika yrkesmässiga professioner. De ber om att få egna utbildningsdagar, jag vet 
inte vad det beror på...  

Det är inte enbart mellan professionerna det förekommer schismer. Linda berättar att 
även om det vore effektivt att inkludera patienter i utbildningarna så glömmer vi ofta 
bort patienten här. Planerare känner en viss frustation över dessa schismer.   

Lotta: Det som har stört mig genom tiderna är det att människor vill ha utbildningar bara för 
sina egna yrkesgrupper. Man vill inte blanda sig med andra. 

Utbildningsplaneraren här beskriver utbildningsläget för avdelningssekreterare, en 
yrkesgrupp som inte har någon egen representant då det gäller planering eller 
verkställande av fortbildning. Yrkesgruppen faller helt utanför när det gäller 
fortbildning. Lotta fortsätter: 

Lotta: Avdelningssekreterarna har otroligt lite fortbildning, de får inte ens ihop till två hela dagar 
per år, och det är sorgligt. Sjukskötarna får oftast 3,3 dagar utbildning per år och läkare över 6 
dagar. Här finns stora skillnader mellan yrkesgrupperna, tyvärr. Men ingen frågar mig om de här 
sakerna.  

Här handlar det om professionella gränsdragningar lika mycket för sjukskötaren som 
för planerarna. Det blir klart var utbildningsplanerarens eget arbete tar slut, då 
planeraren konstaterar att ingen frågar henne om det som finns på andra sidan om 
hennes arbetsfält. Ändå har hon tankar om och planer på detta. I denna mikroanalys 
handlar det om att jämföra uttalanden med handlingar då planeraren vill göra mer än 
hon får eller blir ombedd att göra.    
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Det är med hjälp av strukturer och regler vi förhåller oss till varandra, dessa kan vara 
uttalade eller outtalade. Jag frågar mig om det är så att formerna av fortbildning för 
sjukskötare utgör ett större problem än innehållet? Jag ser att fortbildningen i stor grad 
fokuserar på en enda yrkesgrupp vilket medvetet eller omedvetet skalar bort naturliga 
medarbetare. Även om olika yrkesgrupper samlas kring en patientsäng skiljs grupperna 
åt i klassrummet.  

Sjukskötarna är en yrkeskår som har en stark yrkesprofession. Vårt postindustriella 
samhälle kännetecknas bland annat av de positioner som olika yrkesgrupper kan skapa 
genom professionalitet. Också ledarskapet ter sig annorlunda i yrkesgrupper där 
professionaliteten är hög. Det är dags att glömma tanken om att professionalitet enbart 
skulle handla om kollegialt stöd och solidaritet. Tvärtom kan man fråga sig om starka 
professionella grupper kan dominera i organisationer på ett sätt som försvårar 
strategiarbetet.  

Detta är något man reagerat på även på samhällsnivå då till exempel en arbetsgrupp 
fick som uppgift att granska arbetsfördelningen mellan sjukskötaren och läkaren. En av 
de första punkterna man tog sig an var intravenös administration av läkemedel.  

Elli: Det har för sjukskötare tagit 5 år innan rapporten förändrade på praxis, men nu är det 
sjukskötarna som sticker iv.  

När jag sedan frågar Elli om det finns skriftliga rekommendationer om detta för 
sjukskötaren presenterar Elli rapporten om rekommendationerna för IV-skolningen. Vi 
diskuterar hur det kom sig att en dylik rapport skapades inom organisationen. 
Rapporten är inte nationell, utan ett lokalt internt beslut.  

Elli: Tillfrågade översköterskor och överläkare ansåg att detta arbetsmoment var något som 
skulle flyttas över från läkare till sjukskötare. Det är läkaren som besluter om påbörjandet och 
avslutandet av intravenös medicinering.  

Arbetsgruppens rapport mynnade i detta fall ut i en klar handlingsplan inom 
organisationen, så som den nu genomförs. 

Maktlöshet men beslutsamhet  

Att sjukskötare har en annan makt över sina arbeten blir klart på många olika sätt. Ett 
talande exempel på detta är att då jag intervjuar sjukskötarna har vi flera gånger 
svårigheter i att finna rum i vilka vi kan göra intervjuerna. Vi går runt och söker en lugn 
plats, vi kan inte vara i kansliet eftersom därinne förekommer trafik hela tiden, 
detsamma gäller kafferummet. Istället gör vi intervjuerna i det allmänna caféet, på ett 
övergivet kontor samt en gång i städskrubben.  

Fortbildning är handlingar i organisationen som på ett förtjänstfullt sätt illusterar olika 
former av makt och maktbruk mellan anställda och personal. Den mest tydliga 
handlingen av detta är fenomenet då sjukskötaren tvingas delta i utbildning.  

Linda: Vi har arbetstagare som inte skulle gå en dag på fortbildning om inte förmännen skulle 
tvinga dem, men förmannen kan styra om hon ser att det finns brister i kunnandet eller 
handlandet. Nog har jag varit med om att fortbilda personal som har blivit dittvingade av sina 
förmän. Det är mycket beklagligt.  

Detta med att någon blir påtvingad fortbildning upplever jag intressant och ber ännu 
Linda berätta mer om det.  
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Linda: Visst ser man många sådana, de sitter redan på ett speciellt sätt under själva 
föreläsningarna, men det finns ibland även positiva erfarenheter av dessa som tvingas på 
föreläsning. Ibland kan det hända att någon av dem efter själva föreläsningen kan komma fram 
och säga att dagen ändå varit helt bra och att hon ändå lärt sig något nytt, då känns det extra bra, 
skrattar Linda.    

Att fortbildningar beaktas och genomförs på olika sätt på olika avdelningar blir känt om 
inte förr så vid själva fortbildningstillfället.  

Linda: På utbildningar kan den ena säga att jag är här på min egen tid och betalar själv medan 
grannen säger att jag är här på arbetstid och arbetsgivaren betalar. 

Kommunikativa handlingar kring hur ledningen tänker sig fortbildning för 
sjuksköterskorna varierar och följer inte någon klar gemensam linje i att utbilda 
personal. Kanske det är avsaknaden av organisering som föder sjukskötarnas egna 
initiativ över sin fortbildning. Den avlutande tematiken för min resultatanalys handlar 
om hur sjukskötare väljer att beslutsamt ta kontroll över sin egen fortbildning, ibland 
till och med i hemlighet.  

Att det finns sjukskötare som väljer att i hemlighet fortbilda sig är ingen hemlighet för 
utbildningsplanerarna. 

Lotta: Det är mycket mer än en gång som jag träffat sådana som går långa utbildningar på egen 
tid men som inte vill att man skall berätta något varken för deras förmän eller för deras kolleger, 
det är inte alls ovanligt. Men jag förstår det inte alls, vi borde helt komma åt att rensa bort ett 
sådant här tänkande.  

I diskussionen med en sjukskötare talar vi om detta fenomen och jag ber henne förklara 
det så som hon förstår det. 

Saga: Det finns de som går utbildning helt på egen bekostnad och egen tid. De gör det ofta för att 
sikta på helt nya jobb, bort från tråkiga enformiga uppgifter. För att bara gå på fler utbildningar 
ger inte annat mervärde än mera arbete och därför söker man sig till andra tjänster.  

Att detta fenomen förekommer är klart, men lika klart är att utbildningsplanerarna 
överhuvudtaget inte förstår sig på detta fenomen, Lotta uttrycker det så här: 

Lotta: Jag har alltid tänkt som så att när man kan något så vill man glädjas över det och visa det 
för andra, jag funderar ofta på dessa som inte vill det och på deras kommentarer. Jag förstår inte 
varför man skulle gömma undan sådan här kunskap. För mig är det inte ett sunt sätt att förhålla 
sig till fortbildning.  

Medan en annan planerare vidhåller följande: 

Linda: Sjukskötare borde vara glada för den kunskap de har och den de skaffar sig, de borde vara 
glada och stolta över det som de kan och inte försöka dölja det, det är sådant som jag bara inte 
förstår mig på.  

HNS har ett system för att bokföra fortbildningar skilt för varje sjukskötare. I det här 
systemet anmäler sjukskötaren om det handlar om en intern skolning och 
fortbildningarna blir sedan registrerade efter att sjukskötaren deltagit och/eller avlagt 
examen eller tentamen om en sådan finns. Om hur det här datasystemet uppfattas av 
sjukskötare varierar. Så här berättar två olika utbildningsplanerare: 

Elli: Det finns de som är mycket viktiga med sina markeringar i utbildningskortet, någon kan 
ibland ringa och säga att hej jag har en markering för den eller den utbildningen och visst var jag 
anmäld till den men sedan blev jag sjuk så jag skall egentligen inte ha någon markering, kan du 
snälla ta bort den.  
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En dylik komentar visar tydligt på att sjukskötaren själv uppfattar detta utbildningskort 
som viktigt. En annan utbildningsplanerare berättar följande: 

Lisa: Det händer också att sjukskötare ringer och säger att jag var nog på utbildningen men kan 
du ändå ta bort markeringen från mitt kort, jag vill inte att det skall vara synligt, sådant förstår 
man inte och sådant är nog mycket tråkigt, 

För sjukskötares del kan jag anta att kortet i sig är viktigt (hon har läst och sett sina 
markeringar i sitt eget kort) däremot gör hon, sjukskötaren, en intressant bedömning 
när hon inte vill att det skall framkomma vilka utbildningar hon deltagit i.  

Sjukskötaren Saimi är en som utbildar sig i hemlighet. Hon avslutar en högre 
yrkeshögskoleexamen samma vår jag talar med henne. Det är en omfattande utbildning 
som tar ett och ett halvt år i anspråk och som kräver både närvaro och flertalet egna 
uppgifter samt ett större slutarbete. Saimi har deltagit i utbildningen främst under sin 
tid på moderskapsledighet. Jag frågar henne vilka reaktionerna var på arbetsplatsen då 
hon berättade att hon skulle påbörja en dylik utbildning. 

Saimi: Jag berättade inte åt så många att jag skulle börja detta, jag bara sökte om 78 % arbetstid, 
men inte heller på min ansökan meddelade jag orsaken till att jag behövde mer tid för mig själv.  

Jag: Vad händer sedan när man gått en utbildning, berättar man sedan om det?  

Saimi: Inte egentligen, man söker bara nytt jobb.  

Jag: Kände avdelningssköterskan till detta?  

Saimi: Hon kände till det men hon är inte intresserad av vad jag gör, och jag skriver om 
hälsofrämjande ledarskap och det gör jag för att det helt och hållet saknas på just min 
arbetsplats.        

Vi fortsätter med att reflektera över hur fortbildning uppfattas av andra. 

Saimi: Det finns sjukskötare som har attitydproblem som tycker att de en gång har blivit 
sjukskötare och sen behöver de inte göra något mer och de kan ha jobbat på såhär i 20 år. Sedan 
finns det en stor avundsjuka när det gäller fortbildningar, därför blir det ibland omöjligt att 
hämta in ny information. Folk tänker om någon som går på utbildningar: vad tror hon nu att hon 
är, försöker hon vara bättre än andra?  

Saimi satsar massor med tid och egna pengar [gått ner till 78 % arbetstid för att på egen 
tid kunna utbilda sig] på fortbildning men utan att berätta om det. 
Utbildning/fortbildning handlar om en personlig investering och den blir värdefull 
endast om det finns en begränsad andel som fortbildar sig. Diskursen om att ständigt 
utvecklas är värdefull så länge det förekommer en motsatt kraft, det vill säga att utbilda 
sig är värdefullt endast så länge som det finns de som vägrar eller inte vill utbilda sig.  

På arbetsplatsen blir Saimi inte bekräftad för den duktiga arbetstagare hon är, men på 
kursen blir hon sedd, uppmärksammad och bekräftad. På Saimis arbetsplats finns [en 
avdelning med 60 sjukskötare] två rådande diskurser: (1) du är sjukskötare och det 
räcker eller  (2) du är sjukskötare men behöver ständigt utvecklas. Dessa två står i 
konflikt, vem tror du att du är blir reaktionen av den första diskursen då någon träder 
in i den andra diskursen. Det sorgliga, paradoxala (?) blir att då man träder in i 
diskursen ”jag vill ständigt utvecklas och bli bättre” betyder det samtidigt att man 
träder ut ur arbetsplatsens gemenskap. Fortbildningen kan tydligen bli en personlig 
och ensam resa, en resa bort från arbetsgemenskapen och på sikt även bort från själva 
arbetsplatsen.     
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4.4 Resultatsammanfattningen 

För att skapa underlag för en strukturerad och avgränsad resultatsammanfattning har 
jag gjort en förenklad resultatsammansfattning se figur 10 modell för 
resultatpresentationen. Inspiration för för det här sättet att presentera resultatet har 
jag hämtat från Karolinska Institutets rapport Det första året i yrkeslivet för lärare 
(rapporten 2009:2 tillgänglig: www.ki.se)  

Modellen för att presentera resultat bygger på att det finns en inbördes relation mellan 
de olika presenterade resultaten. Detta betyder att olika verksamhetsformer och 
handlingar utgör strukturer för följande verksamhet eller handling. Jag menar att 
förutsättningar och förväntningar för att verka styrs av juridiska, ekonomiska och 
dagliga politiska beslut. En sådan förutsättning utgör beslutet om utlokalisering av 
fortbildning. Nästa steg i modellen innehåller utövandet av ledarskap i fortbildning och 
här har jag valt att fokusera på mätinstrumentet NCS. Detta eftersom instrumentet dels 
utgör ett intressant ledarskapsinstrument, dels för att instrumentet kan antas vara en 
följd av den privatiseringstrend i organisationen då kunskap liknas vid kapital och 
räknas och bokförs. Samtidigt är instrumentet eventuellt en bidragande orsak till det 
tredje fenomenet jag valt att lyfta upp i denna resultatmodell: sjukskötarens hemliga 
fortbildning. Den här sista delen i modellen utgör en individuell reaktion på såväl 
arbetsvillkor som på hur arbetet styrs.      

 

Figur 10 Modell för resultatpresentationen 

Modellen för resultatsummeringen kan liknas vid en förenklad orsakskedja, samtidigt 
som det är viktigt att hålla i åtanke att orsak och samband sällan kan beskrivas 
förenklat men att verkligheten är mycket mer komplex. Jag motiverar mitt användande 
av modellen med att den förenklar verkligheten så att den går att presentera på ett 
hanterbart sätt.  

4.4.1 Utlokalisering av fortbildning 

Då fortbildning granskas och förstås genom en samhällslins framträder fenomen som 
förändringstryck, effektivitet och ett ökat avstånd mellan olika aktörer som ständigt 
återkommande. Det är mot denna bakgrund jag väljer rubriken Utlokalisering av 
fortbildning eftersom den för samman de olika fenomenen.  

När det gäller fortbildningens förändringstryck visar resultaten att detta 
förändringstryck delvis uppkommer till följd av externa faktorer: juridiska och 
samhälleliga processer såsom förändrade direktiv, ny lagtext och stram ekonomi. 
Därtill uppstår förändringstrycket som en följd av förändrade interna omständigheter 
såsom nya mediciner, nya sjukdomar och ny teknik. Utöver detta visar resultaten att 
den samhälleliga trenden då akademisering förändrar alla tjänster även påverkar 
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fortbildningen av sjukskötarna. Det som mina resultat däremot intressant nog inte 
visar är att förändring skulle ske på grund av fortbildning.  

Det finns orsak att kort reflektera över de direktiv och förordningar jag fick ta del av10. 
Sjukskötaren som skall styras med hjälp av dessa dokument känner inte själv till 
dokumenten. Utbildningsplanerare hade olika dokument som de lyfte fram som viktiga 
styrdokument och i flera av fallen handlade det om rapporter som var och en av dem 
själv hade varit med om att skriva. Det handlade inte bara om rapporten som skriven 
text, texten blev en förlängande symbol för var och ens yrkesroll. Social- och 
hälsovårdsministeriets rekommendationer uppgav endast två informanter som viktiga 
eller relevanta dokument för att styra sin egen verksamhet.  

På samma sätt som förändring var ett återkommande tema i resultatanalysen visade sig 
även krav på effektiv fortbildning vara det. På ett allmänt plan uppfattade de allra flesta 
att fortbildningen i och med utlokaliseringen skulle bli effektivare. Att stora volymer 
regelbundet skall avlägga examen i intravenös-läkemedelsadministration är ett sådant 
exempel. Organisationen ordnade återkommande massföreläsningar med 200-300 
deltagare per grupp, samt för dessa deltagare ingick även skriftlig examination på nätet. 
Kulmen av effektivitet ansåg planerare vara när sedan 200-300 sjukskötare själva 
kunde skriva ut och bokfördes sina egna prestationer11.  

Däremot förekom en helt annan praxis vad gällde fortbildning för medlemmar ur 
ledningen. De hade utbildning med externa konsulter och utbildningen skedde i små 
grupper för att det skulle finnas möjlighet till nätverksarbete och reflektion.  

Överlag kan man säga att det inom hela organisationen förekom ett ambivalent 
förhållningssätt gentemot kunskapshantering och tradering, fortbildning och examina. 
Samtidigt som fler uttryckte att det fanns behov av bättre och högre utbildad personal 
[akademisering] så uttryckte flera planerare och ledare frustation över att den ökade 

                                                        
10 Texterna fick jag av informanterna själva och texterna var allt från juridiska dokument till 
olika print på mejl de skrivit. Min analys handlar inte om texterna i sig i stället handlar det mera 
om relationen mellan informanten och själva texten. I förlängningen handlar det även om hur 
informanterna tänker sig att sjukskötaren kan/bör påverkas av de olika texterna. Semantisk 
analys av texterna skulle för min forskning inte varit fruktbar, men i stället granskade jag under 
vilka förhållanden och på vilket sätt texterna uppfattas av informanterna antingen som valida 
eller inte. Flera informanter (10 st.) gav mig olika dokument de uppfattade som viktiga för mig, 
mitt tema eller för intervjutillfället. Några hade plockat fram dokumenten i förväg och gav mig 
dem redan då jag påbörjade själva intervjun medan andra mera spontant under själva intervjun 
erinrade sig olika dokument och tyckte att det här behöver du säkert eller det här hjälper dig 
kanske vidare i att finna svar på dina forskningsfrågor. Gemensamt för dem som gav mig 
dokument (närmare redogörelse över dokumenten i tabellen nedan) var att ingen av dem 
arbetade som sjukskötare i organisationen. Med andra ord, sjukskötarna jag talade med gav mig 
inga dokument och refererade därmed inte direkt till någon skriven text. Majoriteten av dem 
som gav mig olika papper och dokument var utbildningsplanerare till sin titel (6/10).  
 
11 ”Att synas” eller ” inte synas” är viktigt för sjukskötaren. Kruxen för närvaro blir en artefakt 
som uttrycker det tagna för givet, d.v.s. att närvaro betyder ett krux, ändå är det inte alltid så. 
Det ”normala” är att närvaro på en kurs skulle registreras, men när sjukskötaren ber om att 
hennes närvaro inte skall registreras är ett intressant uttryck för egenkontroll. Makt 
förekommer ständigt på mellanmänskliga nivåer och sjukskötaren här visar hur hon funnit 
alternativa sätt att agera. Hon blir som en entreprenör för sitt eget lärande i den 
kunskapsekonomiska processen.    
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kunskapen inte nådde fältet. Vilket betyder att varken planerare eller ledare hade klart 
för sig på vilket sätt kunskapsökning skall användas för att skapa mervärde.   

Utbildningsplanerare planerar fortbildning för någon, inte för något. Med det menar 
jag att fortbildning handlar om att ”fylla igen” kunskapsluckor som olika individer 
uppvisar. Detta påfyllande sker utan hänsyn till större helheter, annan fortbildning och 
beaktar inte organisationens strategi. Vid HNS handlar det inte om strategisk 
kunskapsförsörjning. Istället handlar det om mindre punktinsatser som drivs fram av 
sjukskötares behov att lära sig hantera nya situationer som uppstår av ny teknik, nya 
rutiner, ändrad lagstiftning, nya patientgrupper eller nya sjukdomar. Fortbildning drivs 
inte för att ställa nya frågor, för att ifrågasätta, för att förändra eller för att vara kreativ.  

Det tredje och sista temat som framkommer är att då jag lagt fokus vid utlokaliseringen 
av fortbildning visar det sig att avståndet ökar mellan deltagare och arrangörer. Detta 
framkommer på olika sätt, dels talar informanterna om misstro till stora föreläsningar 
(något jag själv också redogör för), dels känner många anställda inom organisationen 
inte till varken utbudet av eller priset på de fortbildningar som finns utlokaliserade. 
Samtidigt som det finns en önskan om att den utlokaliserade fortbildningsenheten skall 
ha klara produkter och priser så finns det fortfarande inte någon enhetlig webbplats 
från vilken sjukskötarna på ett överskådligt sätt kunde välja vad de vill och kan delta i.  

4.4.2 Mätning av anställdas kompetenser 

Mätinstrumentet NCS är intressant av många olika orsaker. En av dem är att genom 
klart förmenade objektiva handlingar och mätningar skapas sjukskötare till att bli ett 
subjekt väl medveten om behovet av ständig utbildning och förbättring. Ingen av dem 
jag talade med nämnde något om att sjukskötaren eventuellt skulle känna sig kränkt av 
dessa mätningar, tvärtom, de talade alla om hur väl mätinstrumentet fungerade och 
svarade an på behov som fanns.  

Sjukskötarens prestationer och närvaro övervakas, registreras och kontrolleras – 
sjukskötaren objektifieras. Ledare inom organisationen använder sig av idén om det 
livslånga lärandet som argument då de uppmanar anställda att delta i fortbildning, men 
det som mina informanter berättar är att det samtidigt utvecklas ett kontroversiellt 
förhållningssätt. Det jag menar är att de implicita målsättningarna i diskursen om 
livslångt lärande inte nås, men att sjukskötaren samtidigt skapar en egen professionell 
diskurs som hon följer.    

Pedagogiska aktiviteter och former av inflytande konstrueras och sammanflätas 
dagligen av ledaren, planeraren och sjukskötaren vid HNS. Delvis handlar det om att 
ledarens handlingar blir uttryck för makt när sjukskötararens närvaro registreras och 
då sjukskötarens kompetenser testas. Därtill blir planerarens kunskap makt då hon 
väljer vilka fortbildningar hon erbjuder och på vilka sätt de genomförs. Slutligen är det 
frågan om att sjukskötarens kunskap blir makt då hon själv väljer att bemästra sitt egen 
kunskapsförädling.  

Resultatet avslöjar också hur kompetenskartering fungerar som ett värderande öga, en 
enkelriktad övervakning med syfte att styra den ögat ser på. Sjukskötaren och hennes 
kompetenser blir beaktade av ledarens öga (kompetenskartan). Ingen sjukskötare kan 
välja bedömningskriterier eller bedömningsområden, som anställd blir hennes frihet 
begränsad. Eftersom kompetenskartor framläggs som det enda sätt att kartlägga hur 



 
 

 

104 

bra man sköter sitt arbete finns det en ytterligare risk för att sjukskötaren anpassar sig 
till ett sådant instrument. Något som i sin tur kan skapa nya problem.   

För resultaten visar även att problem som kan uppstå med mätningen kan vara olika. 
Det handlar om att lärandet för sjukskötaren blir ”tomt”, det vill säga instrumentellt. 
Den som deltar i mätandet lär sig läsa de viktiga frågorna och avkodar hela 
instrumentet, vilket kan göra instrumentet till ett enda tomt skal. Kompetens 
förutsätter kunskap och kunskapen är personlig och handlar också om attityder och 
personlig utveckling. Mätinstrumentet NCS är inte personligt utan universellt.    

Därtill måste ledaren göra avgränsningar, för allt kan man inte mäta. Om allt det som 
bygger en kompetent sjukskötare kan endast 73 frågor ställas. När vi riktar ljuset, en 
mätare, på ett fenomen händer intressanta saker. För när en ledare väljer att belysa ett 
fenomen, ger hon vissa handlingar speciell mening och därtill ger hon dem ett visst 
värde. Allt ryms inte med. Alla ryms inte med. Detta innebär att mätinstrumentet 
bidrar till att skilja åt de olika yrkesgrupperna på ett effektivt sätt, Nurses Competence 
Scale handlar enbart om sjukskötarens kompetens.  

Det blir mycket klart av resultaten att mätningen (NCS) i förlängningen handlar om att 
förbättra den anställda. Sjukskötaren fyller själv i mätinstrumentet och erkänner inför 
sin chef sitt tillkortakommande. Den som håller i en ficklampa och försöker lysa upp, 
till exempel, en annan människa vet att den som blir upplyst framträder tydligt för alla 
omkring, medan den som håller i själva ficklampan förblir rätt så anonym och i mörker 
fortfarande svår att urskilja. Ledaren belyser sjukskötarens kompetenser (73 st. av 
dem) och blottar styrkor och svagheter i samma starka sken medan ledaren själv står 
kvar i mörkret skyddad av skuggorna. Ingen utvärderar ledaren, ingen frågar sig vad 
”vitsordet” tre eller fyra betyder och ingen kan påverka vad som är en viktig kompetens 
i det dagliga arbetet som borde mätas.      

Som en avslutande kommentar till resultatsummeringen med en ledarskapslins 
behöver jag understryka att koppling mellan organisationens strategi och 
fortbildningens innehåll saknades. Istället fick jag vara med om att materialet aldrig 
mättas, det vill säga att det var flertalet informanter som med mycket olika 
tjänstebeteckningar ändå arbetade på mycket olika sätt med fortbildning. Någon röd 
tråd kunde inte identifieras och mätningen av sjukskötarens kompetenser utgör ett 
sådant utmärkt exempel på detta. Flertalet kände till instrumentet, delar använde det 
men ingen förde en kritisk diskussion om dess effekter eller följder.    

4.4.3 Fortbildning i hemlighet 

Det avslutande stycket i resultatsummeringen handlar om sjukskötarens reaktion på 
samhälleliga strukturer och det ledarskap som bygger fortbildning för sjukskötarna. 
Rubriken här är fortbildning i hemlighet inte för att det är det mest återkommande 
fenomenet, men istället för att det är det mest intressanta. Resultatet visar att det 
huvudsakliga innehållet här handlar om sjukskötarens eget ansvar, om att 
professionella murar byggs med eller på grund av fortbildning och att det förekommer 
både maktlöshet och beslutsamhet.     

Att ta ansvar för sin egen fortbildning är något jag diskuterat tidigare eftersom det blir 
en följd av mätinstrumentet. Hur organisationen lyckats skapa denna trend har jag 
diskuterat tidigare då jag beskrev effekter av mätinstrumentet. Här väljer jag därför att 
visa vad som händer om sjukskötaren inte tar detta ansvar.  
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Resultaten visar att sjukskötare kan tvingas till utbildning sjukskötare tvingas därmed 
ta sitt eget ansvar. Även om det inte gäller många är det intressant därför att planerare 
kände till detta. De ansåg att alla borde ta sitt ansvar för att nå minimianatalet 3 
dagar fortbildning. Om man är en ansvarstagande person som är intresserad av sin 
professionella utveckling så förstår man själv att gå på minst 3 fortbildningar per år. 
Ändå framkommer det i intervjuerna att det finns sjukskötare som inte alls deltar i 
någon utbildning och att då kan ledare tvinga dem. Då sjukskötare tvingas till 
fortbildning sker det med både påtvingad och legitim makt.  

När man sedan i resultaten närmare granskar de sjukskötare som går på utbildning 
framkomer det klart att fortbildning är ett sätt att stärka den professionella identiteten. 
Utbildningarna är ofta specifika och riktade till färre deltagare. Ingen av informanterna 
nämner multiprofessionella utbildningstillfällen i vilken olika yrkesgrupper kunde 
mötas. Istället säger de att det tydligen finns en broms som gör att läkare inte deltar på 
sjukskötares fortbildningar och vice versa. Därtill påpekar flera utbildningsplanerare 
att patienten saknas från utbildningstillfällena.  

Avslutningsvis visar resultaten att även om man ofta kan uppfatta sjukskötare som 
relativt maktlösa över många moment i sitt eget arbete. Det som framkommer i 
diskussioner med sjukskötare är att det sällan är organisatoriska målsättningar eller 
behov som styr enskilda sjukskötares intresse för att fortbilda sig. Tvärtom, det handlar 
om personliga skäl och intressen. Sjukskötare anger att professionell växt är viktig för 
dem, de vill ”hänga” med i yrkesutvecklingen.   

Det finns sjukskötare som upplever att fortbildning kan vara en rätt så ensam resa och 
att bli mer kunnig är diametralt. Fortbildning kan betyda öka självkänsla och 
yrkesstolthet men fortbildning kan samtidigt betyda att man fjärmar sig från en 
kollegial organisationskultur. Det är kanske därför några vissa väljer att fortbilda sig i 
hemlighet.  

Förväntningarna vårdledaren har handlar om hur sjukskötaren kan och bör utveckla 
sin egen kompetens enligt ett på förhand givet schema, där sjukskötaren börjar som 
novis och självmant förväntas sträva till att förkovra sig och därigenom stiga uppåt i 
kompetensens hierarkiska trappa. Inspirerad av kritisk social teori har jag fäst 
uppmärksamhet på vad kompetenskartor betyder för den enskilda sjukskötaren och 
diskuterat vilken betydelse det har att det är ledaren som enkelriktat värderar sina 
sjukskötare. Jag har också visat på hur ackreditering som verksamhet hjälper till att 
skapa den situation den ämnade åtgärda, och av det här uppstår mätbarhetens 
paradox.  

Jag avslutar den här resultatdiskussionen med figur 11 sammanfattning av 
resultatpresentationen. Figuren har tre rubriker:  

� Utlokaliser av fortbildning 

� Mätning av anställdas kompetenser 

� Fortbildning i hemlighet 

Rubrikerna motsvarar en tentativ händelsekedja, som inte skall uppfattas som kausal. 
Det är dessa tre rubriker som kommer att vara de riktgivande även i nästa kapitel, 
avhandlingens diskussion.  
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Figur 11 Sammanfattning av resultatpresentationen  
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5 DISKUSSION  

I diskussionen innesluter jag svar på mina forskningsfrågor, dock utan att begränsa 
diskussionen till dem. I stället diskuterar jag tre teman som framträder ur mina 
resultat. Dessa tre teman är (1) utlokalisering av fortbildning, (2) NCS; 
mätinstrumentet för sjukskötarens kompetens och (3) fortbildning i hemlighet. Vad jag 
avser med att dessa teman framträder ur mina resultat är att de återkommer 
upprepade gånger i olika varianter, både hos fortbildningsplanerare och hos 
sjukskötare.  

Jag tillämpar nu i diskussionen de analyslinser jag presenterat tidigare i metodkapitlet: 
kommunikativt handlande och governmentality. Utöver en resultatdiskussion med 
hjälp av dessa linser inleder jag varje nytt tema med en kort sammanfattande 
introduktion. Jag avslutar detta kapitel med att svara på mina forskningsfrågor.    

I tabell 7 diskussionssammanfattning på nästa uppslag presenterar jag vilka de 
kommunikativa handlingarna är beträffande de teman som avslutat föregående kapitel 
samt vilka styrningar som förekommer kring dessa. En förening av två så olika 
analyslinser gör det lättare att förstå skillnaderna och likheter samt ökar den kritiska 
medvetenheten om båda linserna. Tabellen fungerar som en översikt av den diskussion 
som följer.  
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5.1 Utlokalisering av fortbildning  

Tanken var att organisationen skulle utlokalisera fortbildningsverksamheten för 
sjukskötare. Ett gemensamt beslut för att flytta samtliga fortbildningsplanerare till 
utlokaliserad verksamhet gjordes, men allt gick inte som planerat. Nästan hälften av 
planerarna, tre stycken, flyttade ”ut ur” organisationen medan fyra av planerarna 
stannade kvar i organisationen. Orsaken till att inte alla flyttade var att 
avdelningsledarna för vissa enheter vägrade godta det allmänna beslutet och förklarade 
att de ”behöver sina” planerare inne i organisationen. Vilka planerare som flyttades ut 
och vilka som hölls kvar i organisationen följer inte något mönster. Som exempel: Två 
av planerarna arbetar med att skapa rätt så standardiserade fortbildningspaket. En av 
dem stannade kvar inne i organisation medan den andra flyttade(s) ut. Motiveringen 
till detta fann jag inte. Även om det handlar om endast sju anställda i en organisation 
med mer än 21 000 anställda är detta mikrodrama ett exempel på effekter av NPM. 
Dessutom blir det här ett utspel som visar maktrelationer som förekommer vad gäller 
fortbildning, något som inte fått primärt fokus i tidigare forskning (Collin, Sintonen, 
Paloniemi & Auvien 2011:301).  

Utlokaliserad fortbildning följer linjen om kund/beställare – försäljare/producent, ett 
klassiskt kännetecken för NPM (Eliassen & Sitter 2008:102). Utlokalisering av 
verksamhet bygger på idén om att organisationer behöver bevaka och bygga på sitt 
kärnkunnande samt skala bort all övrig verksamhet (Eliassen & Sitter 2008; 
Hasselbladh 2008). Organisationen som jag studerade var inget undantag. Även här 
uppfattade planerarna som flyttat eller flyttats ut ur organisationen att deras uppgift 
var att fokusera på det de var speciellt bra på. Det var inte helt lätt, den utlokaliserade 
fortbildningsplaneraren Erika berättade; det är nog jobbigt att inse att vi nu borde 
fungera enligt ”beställer-producerar-modellen”, vilket betyder att vi inte gör något 
utan en beställning. Anställda vid HNS har nog frågat var de kan läsa vår 
utbildningskalender, men inte har vi ju någon sådan färdig bara att läsa (skratt).  

Till detta med utbildningskalender (broschyr) återkommer även andra 
utbildningsplanerare. Bland utlokaliserade planerare uppstår snabbt tanken om en 
”produkt” och verksamhet som tidigare varit resultat av dialog och samarbete förändras 
till något klart avgränsat, utbytbart, jämförbart och framför allt prissatt (Målqvist, 
Åborg & Forsman 2011).  

5.1.1 Analyslinsen kommunikativt handlande 

Möjligheterna till ett kommunikativt handlande kring fortbildningen får ett mindre 
svängrum då fortbildning utlokaliseras. I teorin om det kommunikativa handlandet är 
en given byggsten för demokrati möjligheten till kommunikation i olika forum där var 
och en av de anställda som berörs har möjlighet att delta. Däremot är det möjligt att 
demokrati inte är något eftersträvansvärt i organisationer. Att utlokalisera fortbildning 
betyder en kolonisering av kommunikationen kring fortbildningen (Samra-Fredericks 
2003, 2005, Deetz 1992). Därtill visar mina resultat att handlingarna och 
verksamheten blir mer ojämn. En växlande verksamhet betyder att färre kopplingar 
görs mellan fortbildning och organisationens strategier (Gainey 2003). Mina 
informanter berättar om hur de skapar kurser ”från ett utifrån in-perspektiv” vilket inte 
står i linje med organisationens strategier. En intrarelation och en intern möjlighet till 
diskussion riskerar att gå förlorad då organisationer utlokaliserar sin fortbildning.  
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De kommunikativa handlingarna kring den utlokaliserade fortbildningen blir 
oförståeliga och påminner om leken ”den trasiga telefonen”12. Jag har i resultaten visat 
på hur kommunikativa handlingar både brustit eller blivit avklippta och på sina ställen 
kollapsar det kommunikativa handlandet helt och här har utlokaliseringen spelat en 
avgörande roll. Ett exempel på kommunikativa handlingar som kollapsat är när 
anställda inte använder sig av den utlokaliserade fortbildningen eftersom de upplever 
att den skapar en ”extra” kostnad för dem. De är omedvetna om att samma utgifter 
förekommit tidigare men då inbakade i större budgeter. När sedan kostnaden blir 
synlig blir den även än sätt att mer tydligt styra de anställda.   

En centralstyrd budgetering av fortbildningen blev lokalstyrd och tidigare hade 
personalavdelningen stått för fortbildningens kostnad. Personalavdelningen räknade 
med att alla avdelningar använde tjänsten fortbildning lika mycket och kostnaderna 
påfördes inte avdelningarnas budget. Men i och med att fortbildningen utlokaliserades 
blev det viktigare än tidigare att kostnaderna skulle påföras de enheter i vilka de 
uppstod. Det innebar att utlokaliserad fortbildning blev en direkt kostnad för 
avdelningarna, något de inte var vana vid. I och med denna förändring och förskjutning 
av budgetansvaret bröts kommunikationskedjan och kommunikationen kan sägas vara 
trasig, därav parallellen till den trasiga telefonen.  

Ett annat exempel över hur förståelsekedjor bryts då fortbildning utlokaliseras är då 
ledningen (sändaren) inte klarar av att förklara för sjukskötaren vilken fortbildning hon 
skall välja och varför. Budskapet till sjukskötaren varierar mycket och innehåller flera 
motstridigheter. Å ena sidan vill ledaren att sjukskötaren själv skall förstå att 
upprätthålla sin kompetens men å andra sidan vill ledaren kontrollera sjukskötarens 
deltagande eller icke-deltagande i olika fortbildningar. Detta är en bild av brutna 
kommunikativa handlingar då budskapet inte förstås eller uppfattas av mottagare 
såsom avsändaren har avsett. Fortbildning som tidigare varit en intern förhandling 
ändrar nu form och blir marknadsstyrd.  

Förändrade yrkesroller och en ökad känsla av alienation från beslutsprocesser för 
fortbildningsplanerarna kan har jag också diskuterat i mina resultat. Det är svårt för 
personalen att anpassa sig till nya arbetsroller, nya distinktioner mellan anställd och 
anställd (Hasselbladh & Kallinkos 2000:713). Att dessa två reflektioner hör ihop kan 
läsas speciellt klart i rapporten av Målqvist, Åborg och Forsman (2011) i vilken 
forskarna indicerar ett samband mellan NPM-förändringarna och personalens 
minskade välmående i arbetet. När arbetet inom sjukvården styrs av en allt mer ökad 
kostnadsmedvetenhet och en allt större arbetsbelastning ser forskarna en koppling till 
personalens ökade trötthet, ökad cynism samt flera psykosomatiska symtom (ibid.). 
Välmående och utlokaliserad verksamhet uppfattar jag också som två fenomen som är 
klart sammankopplade i den här organisationen. Dels beskrev informanter hur de inte 
längre visste vem som skulle sköta vad och dels upplevde de förvirring vad gällde deras 
egna arbetsroller.  

Förutom att roller och relationer förändras efter utlokalisering förstår även 
informanterna innebörden av olika begrepp på mycket olika sätt. Det som tidigare 
uppfattats på relativt samma sätt har fått olika betydelse för olika aktörer. Ett exempel 
är då fortbildare inne i organisationen berättar för mig att de inte känner till vad den 
utlokaliserade enheten sysslar med. Utlokaliserade fortbildare säger att de ibland ryser 
då de ser beställningarna de får från avdelningarna. Erika beskriver det så här: Vi står 
för skalet, det vill säga planeringen, men inte innehållet. Den andra enheten står för 
                                                        
12 Trasiga telefonen, eller viskleken, är en barnlek i vilken barnen uppmanas sitta i ring och viska ett ord 
eller en mening till varandra och poängen med leken är att inte ändra på några ord eller på innebörden.  
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innehållet, men nu funderade jag att hur ärlig vågar jag vara, deras kursinnehåll 
bestod bland annat av 20 minuters föreläsningar istället för någon diskussion alls. I 
diskussionen med Erika förtydligade hon att det ofta hände att avdelningar beställde 
fortbildningar som om det vore möjligt att rada upp föreläsning efter föreläsning utan 
tid för reflektion.  

Samförståndet kring fortbildning har rubbats och uppfattningen om fortbildningens 
sanning har förändrats. Att möta behov istället för att uttala behov är två helt skilda 
saker – en utmaning utlokaliserad fortbildning stöter på (Gainey 2003). En notering 
här är att ministeriet understryker tanken om uppföljning och anknytning till strategi 
(Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus, 2004:4), något som jag tolkar som att 
ministeriet motsätter sig tanken om utlokalisering. Organisationer och arbetsgivare 
driver behovet av fortbildning och sjukskötaren (medborgaren, deltagaren) har svårt 
att påverka innehållet (Jones et al. 2011:646). I den här granskningen har jag 
synliggjort hur fortbildningens innebörd för talaren, lyssnaren och i texten har 
förändrats.  

Sammanfattningsvis kunde jag inte i den här organisationen uppfatta ett klart syfte 
med att utlokalisera delar av fortbildningen. Tvärtom uppfattade jag det som att 
informanterna kände sig förvirrade och ovissa om sina uppgifter och i vissa fall även 
frustrerade över att beslutet om utlokalisering varit varken demokratiskt eller 
transparent. Att övergå till marknadslogik är inte oproblematiskt. Handlingar uppfattas 
som uttryck för olika rationalitetsformer som finns ”lagrade” i språket med kraft av 
giltighetskraven och alla har inte möjlighet att föra dialog kring fortbildning. I 
avhandlingen har jag visat på hur förändringen ”fortbildning som utlokaliserad 
verksamhet” gör att tidigare relationer förändras, den egna yrkesrollen ifrågasätts och 
det finns behov av nya dokument.  

5.1.2 Analyslinsen governmentality 

Utlokalisering av fortbildning kan med hjälp av governmentality förstås som 
ansvarsförskjutning (Besley 2007) – ett förlopp i vilket ansvaret för att delta i 
fortbildning genom olika tekniker förflyttas över till sjukskötaren själv (O´Malley 
2009). För det första sker detta genom att utlokaliserad fortbildning blir mer synlig. Av 
denna synlighet kan sjukskötaren tydligare än tidigare avläsa vikten av personlig 
utveckling med hjälp av fortbildning. Måhända serverade man tidigare fortbildningen 
mer lättsmält och färdigt paketerad för en sjukskötare men sådant förekommer inte 
längre i utlokaliserad fortbildning. Nu är det entreprenörskapstänkande (Simons, 
Masschelein 2008:52)som gäller både för utbildningsplanerarna och för sjukskötarna.  

För det andra medför denna ökade synlighet och medvetenhet en klar 
ansvarsförskjutning; det som tidigare varit en uppgörelse mellan avdelningsskötaren 
och fortbildningsplaneraren är nu en förhandling mellan planeraren och sjukskötaren 
– både sådan hon är och sådan hon borde vara. Frågan om kostnader som inte tidigare 
uppfattats som kostnader eftersom de ingått i en större budget är exempel på 
ansvarsförskjutning. Ett annat exempel är då den utlokaliserade planeraren förklarade 
vikten av attraktiva hemsidor handlade i förlängningen om att nå en ny målgrupp, 
sjukskötarna själva. För det tredje sker detta ansvarsförskjutande genom att man 
påpekar för sjukskötaren hur viktigt det är att hon registrerar all sin fortbildning för att 
på det sättet klara av självredovisningen. Vikt läggs således nu vid det individuella 
beslutet medan det tidigare handlade om mer kollektiva och kollegiala beslut. 
Fortbildning är något den rationella sjukskötaren väljer och hennes fortbildning är 
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förorsakad av klara val hon själv har gjort. På samma sätt kan den som inte sköter sin 
fortbildning anses ha förorsakat det själv. Större skyldighet flyttas till sjukskötaren själv 
och mindre ansvar blir kvar för arbetsteamet och dess ledare.   

Fortbildning som arrangeras utanför organisationen omfattas av mindre 
redovisningsskyldighet gentemot moderorganisationen. Det leder i sin tur till att 
sjukskötaren själv behöver sköta om bokföringen av kurser, men det leder också att 
sjukskötare kan känna sig mer fria i sina val.  Kopplingen mellan fortbildningen och 
arbetsplatsen blir därmed mindre (Felstead 2007). Sjukskötare som deltar i 
fortbildning blir deltagare i en kurs och då är det först och främst målsättningarna för 
kursen som avgör om deltagarna nått sitt mål, det vill säga huruvida de lyckats med 
utbildningen eller inte. Att utveckla arbetsplatsen tycks vara mindre viktigt. 
Sjuksköterskeförbundet säger att sjukskötaren själv skall ansvara för sin egen 
fortbildning, men var de gör det tar förbundet inte ställning till. Ur 
rekommendationerna framgår: fortbildning borde gradvis öka och speciellt självstyrt 
lärande borde öka (Laatuvaatimukset 2003:7). Fortbildningsplanerare säger att 
planering i sig inte är tillräckligt och medger att ett stort ansvar flyttas till sjukskötaren 
själv.  

Utlokaliserade utbildningsplanerare är nu ”businesstyrda” planerare, något de blev då 
utlokaliseringen ägde rum. Tidigare ansvarade utbildningsplanerande för kvalitativ 
fortbildning, nu ansvarar de främst för kostnadseffektiva fortbildningar vilket är en 
förändring.  

Utlokaliserad fortbildning gör att avståndet mellan planerare och sjukskötare växer. 
Gainey och Klaas (2003:209) föreslår att ”säljaren” och ”köparen” av fortbildning kan 
fördjupa och förbättra sina relationer. De låter förstå att samarbetet och kvaliteten 
förbättras med tiden. Mitt resultat tyder dock på motsatsen: Informanterna som säljer 
fortbildning beskriver hur de upplever att de behöver bli mera businessorienterade och 
informanter inne i organisationen beskriver hur de inte längre känner till villkoren för 
köp av fortbildning. Mitt resultat visar hur de olika parterna glider längre ifrån 
varandra. Enbart privatisering som förändring räcker inte till för att garantera nya 
arbetssätt och förändrad organisationskultur (Wright et al. 2012). Däremot räcker det 
till för att anställda skall uppleva sig själva som förändrade och som styrda under nya 
villkor.  

Utlokalisering av fortbildning kan liknas vid privatisering. Den följer ny logik och styr 
därför planerarna på ett annat sätt än tidigare, metoden liknas vid calculative 
technology (Miller & Rose 2008:67) Nya tekniker så som ekonomi styr planerare. Den 
här förskjutningen av styrtekniker över planerare i den utlokaliserade avdelningen är 
en effekt av det som vanligen förknippas med NPM (Dean 2007).    

Sammanfattningsvis är det möjligt att här dra paralleller till den diskussion jag förde 
tidigare om en förskjutning av budgetansvar. Samma fenomen kan med hjälp av 
governmentality-linsen beskrivas som en ansvarsförskjutning och som en ny teknik för 
styrning. Det som händer med fortbildarna är att de med hjälp av siffror får kalibrera 
var de är och sedan själva sätta det i relation till var de borde vara (Miller & Rose 
2008:67). 

En intressant paradox är att effekten av fortbildning inte granskas. Även om 
sjukskötare i allt högre grad skall känna att de borde fortbilda sig (bli styrda av 
fortbildning) finns det en mycket bristfällig styrning av själva fortbildningen. Minimal 
eller rättare sagt ingen ansträngning har gjorts för att bidra till någon annan form av 
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lärande, såsom till exempel en dialog om vilka problemen är eller frågor om varför olika 
uppmaningar uppstått. Reflektion står inte högt i kurs i den här organisationen trots att 
det handlar omfrågor och utbildningar som kan tillföra organisationen 
konkurrensfördelar (Alyahya 2012).  

5.2 Mätning av sjukskötarens kompetenser: NCS  

Mätinstrumentet NCS (Nurses Competence Scale) syftar till att kartlägga och ringa in 
sjukskötarens kompetenser. Det är ett mätinstrument med 72 frågor som sjukskötaren 
själv fyller i och därmed själv utvärderar sina styrkor och svagheter. Det här är ett 
instrument som flera av informanter talar om, och alla har någon form av relation till 
det. Mätinstrumentet är ett utvärderande verktyg som ledare använder sig av i den här 
organisationen. Flera fortbildningsplanerare berättar om hur effektivt instrumentet är 
för att ”kartlägga” eller ”ge en överblick av” kunskapsläget i organisationen.  

Det finns en tro på att mätinstrumentet kan mäta kompetenser, till exempel Salonen et 
al. (2007) skriver om att deras mätning (använde sig av NCS) av kompetenserna hos 
235 sjukskötare i Finland visade att sjukskötarna inom intensivvården på vissa 
områden hade den lägsta mätbara kompetensen (Salonen 2007). Det jag lyfter fram är 
inte huruvida en kompetens är bättre än någon annan utan i stället uppfattar jag 
mätandet av kompetenser som en ideologisk fråga.  Instrumentet skapades i en anda av 
NPM ideologi och då mätning av kompetenser uttrycktes som en central funktion för 
att säkra kvaliteten på vården (Meretoja 2004:125).  Självutvärderande testinstrument 
uppfattades som ett svar på rådande utvecklingsbehov.  

Att utvärdera, mäta och kategorisera är en följd av NPM. Redovisning uppfattas som 
vardag i dagens post-NPM-ideologi (Hasselbladh et al 2008). Fortbildningsplanerare 
berättar om hur viktigt det är att kartlägga och synliggöra sjukskötarnas kompetenser. 
Flera planerare gav mig rapporter vilka de själva varit med om att skriva. Rapporterna 
innefattade kartläggningar och sammanställningar av sjukskötarnas testade 
kompetenser och framför allt jämförelser mellan olika enheter för att identifiera svaga 
länkar och utvecklingsbehov. Ingen av rapporterna innehöll minsta kritiska röst mot 
detta instrument.  

Här vill jag understryka att okritiska röster gällde för en del av planerarna, dem jag 
skulle definiera som anhängare av mätinstrumentet. Det fanns även planerare i 
organisationen som inte ansåg detta verktyg speciellt relevant, några kände inte ens till 
det och en planerare frågade mig under själva intervjun: Har inte vi här på HNS slutat 
använda det här instrumentet?    

Mätinstrumentet, NCS, är en produkt av sin tid och har som andra liknande instrument 
som ska mäta kompetenser vissa betänkligheter. Kompetensmätningar vid HNS har 
som jag ser det tre generella svagheter, den första är att klar definition av vad 
kompetens är saknas. Det andra är att bedömningen av vad en kompetens är varken är 
transparent eller enhetlig. Sedan handlar det om att kompetensmätningarna sällan 
lyckas uttrycka nivåskillnader, vilket utgör den tredje generella svagheten.  

Klara definitioner av vad kompetenser är saknas och därtill förekommer också problem 
med synonyma användningar av begreppet kompetens: prestation, uträtta och utföra 
(Watson et al 2002:422). Länken mellan verkligt utfört arbete och en angiven 
kompetens saknas. I stället utgör kompetens potential för en handling, men är inte 
detsamma som en handling. Således kan man tänka sig att granskningar av 
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kompetenser kunde liknas vid rörelser på ett minfält eftersom utövande och träning av 
kompetenser är djupt rotade fenomen som tar sig i uttryck i relationer (Grugulis 2007). 

Bedömningen av en kompetens är varken transparent eller enhetlig. En förutsättning 
för att bedömningen skall lyckas är att det finns en skala. En skala innebär att det finns 
kriterier för vad som uppfattas som svagt, godtagbart eller utmärkt. Skillnaderna 
mellan punkterna på en skala behöver få innehåll. Mätinstrumentet för sjukskötarens 
kompetenser, NCS, har en självutvärderande skala för varje kompetens som mäts. 
Skalan går från noll till fem (0-5) och det förekommer inte någon beskrivning på vad 
som skiljer ett (1) från två (2). Skillnader mellan olika kompetenser uttrycks inte. 
Instrumentets mätbara kompetenser blir alla lika viktiga. Det här skulle troligen i sig 
inte vara ett problem om det inte var för att de olika instrumenten då de skapar 
variabler, kompetenser, väljer ett antal specifika kompetenser och därmed väljer bort 
andra kompetenser.  

Sammanfattningsvis kan man säga att mätinstrumentet NCS behandlar kompetenser 
som om de vore statiska, det vill säga möjliga att mäta. Kritik mot detta sätt att uppfatta 
kompetenser har att göra med att kompetenser också handlar om interaktion och 
möten med patienter, anhöriga och kolleger. Något som gör kompetenser till socialt 
konstruerade handlingar och därmed svåra, om inte omöjliga, att mäta. Dessutom kan 
man tänka sig att de kompetenser en sjukskötare har eller inte har även beror på 
hennes arbetsuppgifter och att ansvaret för vilka kompetenser hon utvecklar eller inte 
utvecklar lika mycket ligger på arbetsgivaren som på henne själv. Kompetenser är inte 
några överskjutande handlingar i det dagliga arbetet som kan lösgöras från sin kontext 
utan istället är de integrerade i det dagliga arbetslivet.       

5.2.1 Analyslinsen kommunikativt handlande 

Instrumentet för att mäta sjukskötarnas kompetenser leder till att vissa kompetenser 
blir inkluderade medan andra blir exkluderade och med hjälp av den här linsen för 
analys kan jag visa att mätinstrumentets giltighetsanspråk upplevs som mer 
förvirrande än handlingsorienterande. Att giltighetsanspråken upplevs som förvirrande 
beror främst på missförstånd och odemokratiska processer kring instrumentet. Det 
innebär samtidigt att kommunikationen kring instrumentet inte kan uppfattas som 
handlingsorienterat. En rigid tolkningsanalys av instrumentet med hjälp av teorin om 
kommunikativt handlande påvisar följande:  

Förstår informanterna vad detta mätinstrument är? Svaret är delvis nekande då 
mätning, kartläggning och utvärdering ”gör” mycket mer än enbart mäter, kartlägger 
och utvärderar. Mätinstrumentet visar fokus, ringar in, samtidigt som det exkluderar 
och skalar av genom att välja att mäta vissa kompetenser och inte andra. Ingen av de 
informanter som vurmar för instrumentet kan förstå hur någon skulle känna sig kränkt 
av denna mätning.  

Mätningen blottar något oäkta i det kommunikativa handlandet eftersom avsändaren 
och mottagaren genomgående kommer fram till olika svar på samma fråga. Resultatet 
visade att avdelningssköterskor återkommande betygsatte sina sjukskötare aningen 
bättre än vad denna själv betygsatte sig. Det här betyder att antingen ledarens eller 
sjukskötarens uttalande genomgående inte går att lita på. Speciellt intressant blir detta 
om man i enlighet med teorin om kommunikativt handlande antar att då 
informanterna använder instrumentet ger de uttryck för vad de verkligen själva 
upplever: de uttrycker sina subjektiva upplevelser om ett och samma ämne, men ändå 
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kommer de fram till olika resultat. Något som på sikt troligen leder till att både ledare 
och sjukskötare börjar ifrågasätta varandra och eventuellt även sig själva som 
kompetenta i att avgöra kompetenser.   

Därav framstår nästa giltighetsanspråk, om den sociala ordningen, som naturlig. Om 
ledare och sjukskötare inte kan acceptera frågan om sannfärdighet handlar frågan här 
om legitimitet och eftersom sjukskötaren tillåter att man mäter hennes kompetenser 
och ledare beordrar henne att göra detsamma skapar det sociala roller. 
Mätinstrumentet som kommunikativt handlande skapar alltså yrkesroller i vilka den 
ena skall följa direktiv och den andra skall granska den första. Samtidigt är det 
intressant att ställa frågan hur det kommer sig att så få sjukskötare vägrar delta.  

Då utvärdering utförs med hjälp av mätinstrumentet påbjuder det samtidigt deltagarna 
att träda in i olika sociala roller (legitimitet). En roll blir den som behöver mätas, en 
annan blir den som mäter och en tredje blir den som skapar mätinstrumentet. 
Mätinstrumentet som en kommunikativ handling blir även ett socialt utspel och gör 
gällande giltighetsanspråk om den sociala ordningen. Mätandet av sjukskötarens 
kompetenser blir samtidigt ett sätt för de som mäts att knyta an till varandra, ett sätt 
att skapa gemenskap och samband. I och med mätningen kan ledaren även meddela 
och delge vilka kompetenser ledningen uppfattar som viktiga (läs: viktigare än de som 
inte mäts). Ledningen kan genom mätningen skapa förbindelser mellan de som mäts, 
till sig själva och till statistiska resultatmodeller. 

Giltighetsanspråket om sanning ställas och frågan blir: På vilket sätt skapar och 
återskapar informanterna mönster av vad hon uppfattar världen vara? Att skapa och 
använda mätinstrumentet kan uppfattas som ett giltighetsanspråk om att detta 
instrument är pålitligt och användbart. Mätinstrumentet knyter inte bara an till andra 
liknande instrument (som jag diskuterade i det tidigare stycket) utan också till en viss 
form av resultatredovisningsalternativ. Instrumentet över sjukskötarens kompetenser 
redovisas med hjälp av kvantitativa resultatuträkningar. Kunskap och kompetens blir 
siffror och procenttal. (sanning) 

Mätinstrumentets validitetsproblem blir också ledarens problem och detta berör främst 
ett av giltighetsanspråken, nämligen sanning. Problem med subjektiv bedömning och 
socialiseringens betydelse uppträder vid kompetensmätningar och eftersom det inte 
finns kriterier för bedömningarna är risken överhängande att bedömningen på sätt 
eller annat blir partisk. Avdelningsskötaren berättade att hon slutade använda sig av 
instrumentet efter att en sjukskötare sökt upp henne och med linjal mätt den 
mätningen av sjukskötarens kompetens avdelningssköterskan gjort. Det visade sig att 
avdelningssköterskan hade bedömt sjukskötarens kompetens inom ett område som en 
centimeter kortare än året innan. Avdelningsskötaren beslöt att inte längre använda 
mätinstrumentet på sin avdelning. Validitetsproblemet kvarstår när det kommer till 
mätning av kompetenser. Det är inte detsamma som att säga att ett kompetensbaserat 
förhållningssätt skulle vara fel, men däremot betyder det att tillförlitliga och valida 
kompetensmätare fortfarande saknas (Watson et al. 2002:429). Likaså medför det att 
ledare på mellannivåer till följd av dessa mätinstrument upplever mindre rörelsefrihet i 
förhållande till sin personal, istället för att uppleva instrumentet som ändamålsenligt 
och viktigt (Patrick & Laschinger 2006). 

Sammanfattningsvis visar mätningen av kompetenser att det finns något oäkta i 
kommunikationen mellan avsändare och mottagare eftersom de på samma fråga 
kommer fram till olika svar. Diskussionen om mätinstrumentets giltighetsanspråk visar 
att mätningarna upplevs som mer förvirrande än handlingsorienterande, något som i 
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sin tur äventyrar informanternas inbördes strävan till samförstånd. Mätning av 
kompetenser är förutom teknisk mätning även sociala handlingar och utspel som får 
konsekvenser i hurudana sociala roller som skapas och tilldelas deltagare. Mina 
resultat visar att då det gäller mätinstrumentet undviker både sjukskötare och ledare 
att föra en dialog om mätningarna trots att de båda upplever sig missförstådda.  

5.2.2 Analyslinsen governmentality 

Instrumentet NCS fungerar som en examination i vilken sjukskötaren, den lärande 
individen, får träda fram och akten kan liknas vid styrande teknik. I organisationer 
behöver ledningen klara av att leda sin personal och det förutsätter att man känner 
personalen. De 21 000 anställda behöver bli hanterliga vilket kräver att de blir synliga 
och på något sätt numrerade för att bli hanterbara. Sjukskötare som avviker från det 
normala kan vara både riskfaktorer eller extra resurser och behöver upptäckas. 
Mätning av sjukskötarens kompetenser objektifierar hennes kunskap genom 
standardiserade handlingar, beskrivningar och mätning. Personal skiljs inte enbart 
ifrån varandra men det sker också en uppdelning av självet, det vill säga den enskilda 
individen skiljs från det hon är och det hon borde vara. Samtidigt som det är en 
handling som objektifierar de anställdas makt och kunskap är det en handling som 
konstituerar subjektet (Townley 1994:109).  

Studier om governmentality riktar fokus på maktrelationer samt på vilka uttryck 
maktutövande kan ta sig. I vårt moderna samhälle är maktuttryck sällan tvång eller hot, 
utan snarare tekniker, relationer, aktörer, processer samt upplevelser (Börjesson 
2009:29) och blir därmed svårare att identifiera. Att skapa tankar om ett önskvärt 
beteende hos en individ eller en grupp är ett exempel på hur makt också kan förstås. I 
dylika handlingar anges individen som både självständig och ansvarstagande (Rose 
1999) och det är intressant att fråga hur mätning av kompetenser styr sjukskötaren.   

Att upptäcka och uttala kompetenser hos sig själv, vilket arbetsgivarna uppfattar som 
viktigt, kan vara både förlösande och positivt och fungera som egenmakt. Sjukskötare 
arbetar mycket i direkt patientkontakt och det är inte alltid ledare har tid eller 
möjlighet att följa med hennes arbete. Kompetensmätare kan därför bli ett sporrande 
sätt att få positiv feedback vilket bidrar till att bygga en stark och sund yrkesidentitet. 
Fastställandet av kompetenser på en skala kan upplevas som ett påträngande 
beskådande av vad man dagligen arbetar med och känslan av att någon bryr sig kan 
infinna sig. NCS kan även aktiverar utveckling och till följd av instrumentet blir 
subjektet, sjukskötaren, ett produktivt subjekt som i en entreprenörsanda fortsätter att 
fortbilda sig.  

Samtidigt blir sjukskötaren genom denna typ av examination utvärderad och jämförd 
samt märkt för en längre tid. Hon blir någon som är villig att ständigt ifrågasätta sin 
egen kompetens och därtill offentligt redovisa för densamma. Att vara sjukskötare 
innebär nu att ständigt vara under uppbyggnad. Om det tidigare varit så att 
avdelningsskötare påpekat behov av fortbildning är det nu sjukskötaren själv som 
behöver redovisa för samt inse detta behov. Därtill behöver hon vara intresserad av sin 
egen utveckling och villig att förändra sig. Hon ska vara intresserad av att självständigt 
driva sin utveckling samt göra det väluppfostrat. Genom att fler anställda på en 
avdelning gör mätningen kan man sedan få ett medeltal. Mina informanter är extra 
stolta över det nya grafiska programmet som fördelade sjukskötarnas kompetenser 
mätta på en likertskala i färggranna statistiska kurvor. Här skapas tanken om 
normalfördelning och den normala uppsättningen av kompetenser en sjukskötare 
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behöver redogöra för. Budskapet om det normala förmedlas till sjukskötaren genom 
seminarier och olika rapporter. Sjukskötaren blir utöver detta också introducerad till 
ytterligare ett fält av dokumentation, något som är jämförbart med ytterligare 
övervakning. Genom egna anteckningar i NCS blir hon placerad i ett nätverk av 
dokument som alla finns till för att ringa in henne och för att göra henne hanterbar som 
anställd (Townley 1994:101).     

En av effekterna av NCS som examination är att den skapar skillnader mellan de 
anställda. Mätinstrumentet skiljer sjukskötare från varandra och det uppstår en 
hierarkisk observation då anställda jämförs och utvärderas i förhållande till varandra. 
Men inte bara inom professionen sker åtskillnad utan även mellan professionerna. 
Genom mätningen uttrycks nu vad som anses viktigt bland sjukskötarens kompetenser 
och det kan få följder även på hur närvårdare och läkare kommer att uppfatta sina 
kompetenser. Förändringar i vad som uppfattas vara sjukskötarens kärnkompetenser 
kan möjligen rubba även andra professioners uppfattning om vad som är viktigt i det 
dagliga arbetet (Nicoll 2008:168).     

Det som också sker då sjukskötarnas kompetenser mäts är att sjukskötaren i de 
självutvärderande handlingarna förväntas identifiera, formulera och uttala sin egen 
bild av sig själv. De här egna förväntningarna står sedan i relation till ledarens 
förväntningar om ett väl utfört arbete. Översskötare berättade hur hon önskar att fler 
sjukskötare skulle involvera sig i det förändringsarbete och uppbyggnadsarbete som 
ständigt pågår för att göra arbetsplatsen mer effektiva. Sjukskötare berättade för mig 
att de upplever sitt arbete som stressigt och att det hela tiden finns förväntningar på 
dem eller uppgifter de känner att de borde sköta. En stressfylld arbetssituation bland 
sjukskötare kännetecknas av att man inte möter förväntningar, en känsla av 
otillräcklighet, osäkerhet i arbetsuppgifterna och för lite kontakt med patienter (Hallin 
& Danielson 2007:1224). Att inte möta förväntningar och att känna sig otillräcklig är 
medvetet eller omedvetet effekter som mätinstrumentet både eftersträvar och skapar. 
Det finns en risk med att olika mätningar gör att sjukskötaren känner ökad stress, 
försämrad arbetstillfredsställelse, ökad byråkrati och ökad kontroll uppifrån (Målqvist, 
Åborg & Forsman 2011). Sjukskötarens vardag är stressig och speciellt strukturerad 
dokumentation är den handling som blir lidande. Det är inte ovanligt att sjukskötaren 
som under ett arbetspass har få möjligheter att sätta sig vid någon dator för att 
dokumentera, i stället får ty sig till egna handskrivna minneslappar med oklara 
anteckningar (Hallin & Danielson 2007).  

Mätinstrumentet NCS presenteras som en färdig produkt och sjukskötare vid HNS kan 
inte påverka utformningen av det. Samtidigt vet vi att förändringar i de anställdas 
beteende sker bäst då de upplever möjligheter till påverkan och delaktighet (Tummers, 
Steijn & Bekkers 2012:720). Det som ökar kreativiteten och arbetsvälmåendet bland de 
anställda är känslan av stöd, rättvisa och belöning (Patrick & Laschinger 2006) och 
mitt resultat visar att mellanledaren behöver stöd i att leda sin personal (Shanock 
2006). Ledningens intresse för mätinstrumentet gör sjukskötaren till ett objekt, 
samtidigt som sjukskötaren gör instrumentet till ett objekt. Här uppstår en intressant 
situation i vilken ledningens ursprungliga syfte att närma sig sjukskötaren i stället 
resulterar i ett avståndstagande. Det som gör oss utbrända är inte arbetet i sig utan 
snarare risken för att inte bli sedd och att inte få vara delaktig och situationer som 
kännetecknas av likgiltighet och blindhet (Altun 2002; Asplund 2010:147-148; 
Glasberg 2007).  

Lagstiftningen och ministeriets rekommendation över sjukskötarens fortbildning säger 
inget specifikt om att mäta sjukskötarens kompetenser. Därför är det omöjligt att 
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uppfatta mätningen som en statlig juridisk handling, men samtidigt är det klart att 
ministeriets juridiska reglerande mekanismer är mycket komplexa och fragmenterade 
(Miller & Rose 2008:109) och att det förekommer ett samband mellan vad ministeriet 
uttrycker och vad ledningen gör. Mätningarna kan liknas vid conduct of conduct 
handlingar eftersom syftet med mätningen är att väcka lusten och ansvarskänslan hos 
individen att fortsätta sköta sin egen fortbildning på bästa sätt.   

Mina informanter berättar att man på flera ställen använder resultatet av NCS som 
underlag för utvecklingssamtal och då kan man säga att instrumentet till sin natur även 
fungerar som en inkörsport till biktande handlingar, confessional practice. Bikt handlar 
mindre om att berätta något för att på det sättet bli frälst utan handlar mer om att 
berättandet utgör en inledning för självreglering, självförbättring och självutveckling av 
de områden där individen själv identifierat utvecklingsbehov (Edwards 2008:30. 
Utvecklingssamtal blir den således ett sätt för sjukskötaren att bikta sig – hon får 
möjlighet att själv ringa in sina utvecklingsbehov. Syftet med mätningen av 
kompetenser är att skapa en grund för förändring. Fortbildningsplanerare uttryckte 
fördelen som att man ser svaga punkter och man sedan kan stöda och uppmuntra 
sjukskötarna att utveckla sina svaga punkter. Samtidigt uppgav sjukskötarna att 
mätningen inte sporrade dem till fortsatt utbildning. Jag är medveten om att mina 
sjukskötarinformanter var för få för att det skulle kunna var möjligt att göra mer 
långtgående slutsatser.   

Sammanfattningsvis visar denna lins hur mätinstrumentet NCS fungerar som 
examination i vilken sjukskötare utvärderas och granskas. Mätinstrumentet kan 
uppfattas som maktutövande då sjukskötaren inte själv har möjlighet att påverka 
innehållet. När sedan instrumentet därtill kopplas till utvecklingssamtal påminner 
dessa handlingar om biktande handlingar.   

5.3 Fortbildning i hemlighet13   

I organisationen finns det sjukskötare som väljer att inte bokföra sitt deltagande i olika 
kurser. Det finns även sjukskötare som på sin egen tid kan gå rätt omfattande kurser 
utan att tala om det för någon. Av mina informanter var det två sjukskötare, fyra 
utbildningsplanerare och en ledare som vittnade om detta fenomen. Här handlar det 
om fortbildning i hemlighet och det utgör det tredje och sista temat i detta 
diskussionens kapitel. Tidigare forskning visar att kolleger anser det acceptabelt att inte 
alla deltar i möten och fortbildningar. Fortbildning uppfattas som en personlig 
angelägenhet och jag träffade fortbildningsplanerare som berättade om sjukskötare 
som ber om att deras deltagande i kurser inte skall föras in i några register.  

Hemligheter kan fylla olika funktioner och förklaringarna till dem kan variera (van 
Manen 1996: 11-13). En kan vara att sjukskötaren inte berättar om sin fortbildning för 
att i och med hennes hemlighet framträder hennes annanhet något som förstärker och 
bildar hennes personlighet. Det är också möjligt att hon behåller sin hemlighet därför 
att det inte finns något forum eller något språk där hon kunde formulera detta. Den 
tredje möjliga förklaringen till varför sjukskötaren väljer att fortbilda sig i hemlighet 
kan vara att det är ett medvetet val av henne att inte berätta. Vi kan anta att det är 
möjligt för henne att dela med sig av den här typen av hemligheter men att hon väljer 
att inte göra det. Orsakerna kan vara många olika, hon kan känna sig hotad, inte 

                                                        
13 Ordet hemlighet, på latin secretus, och betyder att skilja åt, separera (van Manen 1996:11). 
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intresserad eller inte mån om att dela med sig av denna typ av hemlighet. Däremot är 
det klart att en hemlighet alltid får någon form av konsekvens för interpersonliga 
relationer.  

Hemligheter fyller även funktioner då både vuxna och barn i pedagogiska aktiviteter 
växer och förändras (Van Manen 1996:8). Detta bekräftade mina informanter då de 
berättade om hur de med hjälp av fortbildning söker sig bort från den nuvarande 
arbetsplatsen. En arbetsplats som beskrivs som enformigt och tråkigt.  

NPM gör världen litet mindre, hemligheter gör den litet större och förklaringen är att 
hemligheter gör också att våra liv känns större, the secret produces an immense 
enlargement of life (van Manen 1996:7). Resonemanget handlar om att då man håller 
(och behåller) en hemlighet har man möjlighet att pendla mellan två världar, en värld 
med möjligheter och en värld som är manifesterad. Ur texter om NPM går det att dra 
slutsatsen att på grund av ökade krav om mätningar, effektiveringar och inbesparingar 
blir ”världen” för sjukskötaren lite mindre (Hasselbladh 2008). Det att ha tillgång till 
”två världar” blir även aktuellt för de sjukskötare som i den här organisationen väljer 
att hemlighålla sin egen fortbildning. Sjukskötaren kan arbeta i sin ”manifesterade” 
värld med dagliga rutiner och ”verklighet” samtidigt som hon kan delta i fortbildningar 
med helt andra sjukskötare, skapa nya kontakter, utmana sig själv och drömma sig in i 
nya arbetsuppgifter. De båda världarna påverkas ändå ständigt av varandra.  

I arbetsförhållanden under post-NPM-eran förekommer allt fler mätningar, vilket ökar 
risken för konflikter. Mätningar i likhet med den jag diskuterade tidigare (NCS) ökar i 
sin tur risken för fler konflikter eftersom motstridiga krav förekommer, det kan i sin tur 
leda till cynism och samvetsstress bland personalen (Målqvist, Åborg & Forsman 
2011:32). Att sjukskötarna vid HNS höll hemligheter om sina fortbildningar i 
förhållande till både kolleger och förmän kan tolkas som en etisk konflikt. Trots alla 
rapporteringsverktyg väljer sjukskötaren att hemlighålla sin fortbildning – även om det 
skapar samvetsstress hos henne.    

5.3.1 Analyslinsen kommunikativt handlande   

Oärlighet framträder mellan anställd och ledare. Fortbildning i hemlighet blir 
fascinerande speciellt i ljuset av den här analyslinsen vars ideal är ömsesidig förståelse 
av varandra i all kommunikation (Forester 2003).  Kommunikationen inom 
organisationer kanske inte är ämnad att vara demokratisk i den bemärkelsen teorin 
beskriver. Istället kanske det medvetet handlar om att förvränga demokratiska 
processer. Här förekommer inte någon demokratisk process, inte heller missförstånd 
och feltolkningar eftersom detta sker i hemlighet. Mellan anställd och ledare finns inte 
någon gemensam tolkningsram för vad arbete och fortbildning betyder.    

Gemensam förståelse av fortbildning saknas och sjukskötare och ledare skapar aldrig 
någon gemensam tolkningsram över vad fortbildning är. Avsaknaden av ett gemensamt 
språk skapar hemligheter. Om det inte finns språk eller ord om ett fenomen kan ingen 
diskussion kring fenomenet föras (van Manen 1996:12). Rapporten från Karolinska 
institutet (Målqvist, Åborg & Forsman 2011) visar i en sammanställning av artiklar om 
och kring NPM att kvantitativa och kvalitativa krav på personalen ökar, vilket leder till 
mindre självbestämmande och mindre inflytande. När det gäller organisationen jag 
studerade återkom ledare och planerare till att det störde dem att sjukskötare valde att 
fortbilda sig i hemlighet. Ändå fanns det inte någon rutin för att fånga upp dylika 
sjukskötare. Det fanns inte några direktiv eller möten i vilka man utgick från vad 
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sjukskötaren själv ville eller uttryckte. Mätningarna som gjordes skapades för att ge 
svar på det personer inom lednigen ville veta. Någon fråga till sjukskötaren om hon 
hade någon hemlighet förekom inte.    

Ett annat sätt att analysera detta på är att fästa uppmärksamhet vid om sjukskötare 
upplevde att de kunde lita på det som ledningen kommunicerade om fortbildning. Här 
kan man tänka sig att ledningens uttryck om fortbildning samtidigt är uttryck för vad 
ledningen egentligen är och vill och därför blir frågan om sjukskötaren svarar mot detta 
giltighetsanspråk.  

Jag har redan med resultaten visat på att ett gemensamt språk saknas vilket även 
påverkar detta giltighetsanspråk. Istället verkar ledningen ha svårt att uttrycka vad de 
egentligen vill med sjukskötarens fortbildning. I mina diskussioner med planerare och 
ledare (såsom översköterskor) blir det klart att alla har en åsikt om innehållet i 
fortbildningen. Några diskuterar med mig om vad fortbildning skall kosta, hur ofta 
deltagarna skall närvara och vad man skall göra med dem som inte alls vill gå på 
fortbildning. Men inte en enda person i ledande ställning (inklusive 
fortbildningsplanerare) berättar för mig hur fortbildning A skall kopplas samman med 
arbete A eller hur fortbildning A kunde kopplas samman med fortbildning B. Koppling 
till organisationens mission och vision saknades också.  

Inte heller forskning kan ge några direkta svar – även om det är lätt att ringa in brister 
(Salonen et al 2007:798) så ter det sig svårare att diskutera på vilket sätt mera 
fortbildning för sjukskötare kunde kopplas samman för att förbättra kompetenser 
(ibid.). På samma sätt har ledare svårt att göra en koppling mellan information och 
kunskap. Om information skall bli kunskap krävs en aktivitet, en reflektion eller båda 
(Nonaka 1995). Ledare i organisationer ser kunskapsöverföring som en av de viktigaste 
faktorerna för att skapa konkurrensfördelar, men lika väl saknar de allra flesta någon 
klar plan på hur denna kunskapsöverföring skall formas och styras (Blume 2010). 

Istället blir fortbildningen rätt ofta ett tomt skal och de korta reflektionssessioner i 
slutet av en kursdag når sällan sitt mål bland trötta deltagare. Planeringen av 
fortbildning är inte aktionsinriktad eller proaktiv till sin natur utan den är fortfarande 
mycket reaktiv (Blume 2010:1096). Det är skillnad mellan lärande för att anpassa sig 
eller för att utveckla något (Ellström P-E. 2001). Jag gör samma konklusion om olika 
förhållningssätt till lärande på basen av de diskussioner jag fört med olika 
fortbildningsplanerare och ledare. Fortbildningsplanerare vid HNS är mycket kunniga 
inom sitt eget respektive område, däremot kunde jag inte upptäcka proaktiva 
aktiviteter eller fortbildning som skapade tvärkunskap och nätverk över avdelningens 
geografiska gränser.         

Legitimitet i fortbildning för sjukskötare och ledare skapas genom två helt olika 
preferenser och när det sedan handlar om huruvida dialogen kring fortbildning är 
demokratisk eller inte blir resultatet om hemligheter fascinerande därför att 
giltighetsanspråket legitimitet just uttrycks så fullständigt olika av ledningen och 
sjukskötaren. Ledningen vill att sjukskötare skall fortbilda sig för att utveckla HNS 
vård, sjukskötaren vill fortbilda sig för att utveckla sig själv. Sjukskötaren gör anspråk 
om legitimitet kring fortbildning utifrån att hon (och hennes profession) själv bedömer 
vilken fortbildning som är väsentlig och det blir samtidigt ett sätt att behålla kontrollen 
över den professionella kunskapen (Sandahl 2010).  

Sammanfattningsvis kan man säga att varken ledningens eller sjukskötarnas 
kommunikativa handlingar är speciellt kommunikativa. Teorin om det kommunikativa 
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handlandet syftar till att i kommunikation med andra har var och en möjlighet att 
sträva efter en förståelse hos mottagaren. Representanter för ledningen i HNS hade 
möjlighet att göra sådana val i sina handlingar som kunde ha bidragit till att 
sjukskötaren kände sig delaktig och involverad i kommunikationen. I denna 
organisation skulle det ha betytt att sjukskötaren skulle ha haft möjlighet att säga nej 
och att ”diskussionen” sedan skulle ha fortsatt i syfte att nå en punkt då både sändare 
och mottagare skulle ha upplevt att de förstår varandra. Min uppfattning är att det i 
den här organisationen inte finns den här möjligheten till kommunikation gällande 
fortbildning. Samtidigt uppfattar jag att sjukskötaren inte enbart kan anses vara offer 
och exkluderad från kommunikativa arenor om fortbildning, men att hon istället valde 
att föra dialog om professionens och sin egen utveckling på en hemlig arena för att på 
det sättet eventuellt exkludera ledningen från en möjlighet att ifrågasätta och påverka.  

5.3.2 Analyslinsen governmentality   

Att sjukskötare hemlighåller sin fortbildning är ett avvikande och något oväntat 
resultat, men ändå inte helt ovanligt att en del vuxna lärande individer väljer att inte 
styra sig i den förväntade riktningen utan att de istället väljer egna rutter för hur de 
tänker kring fortbildning och använder sig av vuxen utbildning för att skapa berättelser 
i sina egna liv (Zackrisson & Assarsson 2008:123). Studier av vuxna på fortbildning 
visar att inte alla slutför sina studier, men att de istället avbryter utbildningen eller 
väljer att studera något annat. Dessa kan uppfattas som olydiga och svåra att hantera 
(ibid.). En förklaring till att sjukskötare i hemlighet fortbildar sig kunde vara att 
governmentality inte betyder att alla följer det förväntande, men mer i att 
governmentality som maktrelation istället är produktiv. Något som kan tolkas såsom 
att alla val och beslut en vuxen lärande individ gör, även de oväntade valen, är effekter 
av styrning.  

Förutom att tänka sig att hemlig fortbildning blir effekten av governmentality som 
något produktivt kan man även tänka sig att sjukskötarna upplever styrningen riktad 
mot dem som oönskad och att de försöker undgå den. Att fortbilda sig i hemlighet kan 
då liknas vid motstånd till governmentality och tyder på att styrningen inte fått 
förväntade effekter och samtidigt visar det på sjukskötarens självstyrning och care of 
the self. Governmentality fungerar inte så som den antas fungera, men istället styrs 
sjukskötaren själv och detta visar på hur maktrelationerna är rörliga, ostadiga och kan 
skifta rätt snabbt. Samtidigt visar detta på att makt alltid förekommer i relation till 
frihet, för så länge som sjukskötaren har friheten att välja alternativa strategier om 
fortbildningen kommer många av de praktiker kring fortbildning jag visat på att 
fungera som governmentality. Sjukskötaren väljer inte antingen eller utan väljer istället 
att ta kontroll över styrningen för att styra sig själv, care of the self.  

Fortbildning kan illustrera den arena på individer förhandlar om vad som anses vara 
normalt och vad skall uppfattas som avvikande då det gäller fortbildning. Det är 
samtidigt möjligt att se arenan för fortbildning som en skärningspunkt mellan det 
privata och det icke-privata. Om vi väljer att se fortbildning som en arena på vilken det 
privata och det icke-privata möts slås vi snabbt av hur motsägelsefull denna arena är. 
Dels skall sjukskötaren här styra sig själv (se tidigare diskussionen om 
ansvarsförskjutning) och dels skall hon samtidigt låta sig styras (se tidigare 
diskussionen om examination). För sjukskötare ter sig denna arena därför både 
motsägelsefylld och svår att hantera. Något som kan öka vår förståelse kring vad det är 
sjukskötaren försöker styra genom att behålla sin fortbildning hemlig. Därtill är 
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fortbildning nära kopplat med familjelivet (Patti 2001) vilket ytterligare försvårar 
balansgången mellan att lyckas eller misslyckas.   

En paradox blir här att sjukskötaren förväntas ta eget ansvar för sin fortbildning vilket 
hon gör men hon svarar inte mot de förväntningar som ställs på henne utan istället 
följer hon ett inre etos och en egen moral. Även om man kunde likna fortbildning vid en 
disciplinär åtgärd kan den anställda alltid välja på vilket sätt detta skall bemötas. 
Analyser av governmentality understryker att någon blir maktfull endast då det 
samtidigt förekommer möjlighet att vägra underkasta sig maktutövning.  

Fortbildning är både en offentlig och en privat investering och därför är analyslinsen 
governmentality användbar. Ministeriet och ledningen har lyckats öppna upp en 
tidigare privat sfär genom olika tekniker. Det har lett till att fortbildning uppfattas 
annorlunda, kalkyleras och värdesätts på ett nytt sätt och synliggör nu individen både 
’där hon är’ och ’där hon borde vara’ (Miller & Rose 2008:67) samt ber henne visa på 
hur hon planerar röra sig från den första punkten till den andra.  

Ett ytterligare resonemang kring vad det är hon styr genom att hemlighålla fortbildning 
kunde vara att inte heller hon vill blottas eller synas. Fortbildning anges som svar på 
många av våra samhälleliga och ekonomiska problem (Berglund 2008). Därmed blir 
den som inte vill fortbilda sig både orsaken till och lösningen på dessa problem (Ahl 
2008). Dessa antaganden är vedertagna men skaparen av dem förblir osynlig. Vi kan 
höra ”effektiv fortbildning ökar produktiviteten”, men vi kan inte identifiera rösten. På 
samma sätt är det möjligt att sjukskötare som hemlighåller sin fortbildning egentligen 
styr över sin synlighet, eller rättare sagt över sin osynlighet. Att hemliggöra 
fortbildningen betyder att inte stiga ut på den upplysta arenan där kompetenser och 
handlingar granskas utan att istället själv osynliggöra det som annars skulle utsättas för 
kalkylerad frihet (Miller & Rose 2008:68). 

Från argumentet om arenans skuggsida ter det sig intressant att fråga vem 
sjukskötaren blir då hemlighetsgörandet får styra? Varken staten eller ministeriet kan 
direkt styra den enskilda individens liv eller hennes familj, dels för att det finns en 
diskontinuitet mellan familjen och staten, dels för att välbetänkta stater måste styra 
genom och med hjälp av ekonomin (Dean 2010:151) Både relationen mellan familjen 
och staten och relationen mellan staten och ekonomin är juridiskt konstituerande som 
versioner av den offentliga och privata dikotomin (ibid.) När sjukskötaren hemlighåller 
fortbildning strävar hon till att bli ett subjekt i sitt eget liv, en process vilket förstås som 
self-government (Miller & Rose 2008:51). Det innebär att staten inte kan styra 
subjektet som sådant, men att staten, ministeriet och ledningen kan assistera 
sjukskötaren i att inse sitt eget potential genom att göra de rätta valen i sitt autonoma 
liv. Sjukskötaren hemlighåller fortbildning och ökar känslan av subjektivitet i sitt eget 
liv. Detta kan likna vid att hon blir mer sig själv genom att bli mindre som andra eller 
som den hon förväntas bli.  

När sjukskötaren väljer att hemlighålla fortbildning håller hon samtidigt fast vid ett 
löfte hon givit sig själv. Hon förbinder sig till sig själv och det hon tror om sig själv. En 
handling som förutsätter både god självkännedom och god självstyrning.  

Därför blir det också möjligt att tänka sig att hemliga fortbildningar inte enbart handlar 
om framtida nytta eller mål, men att det också kan förstås i ljuset av aktuella relationer 
och förhållningssätt. När sjukskötare engagerar sig i att ta hand om sig själv på det här 
sättet för det oss samtidigt bort från tanken om absoluta sanningar befästa i tid och 
rum. Istället blir sanning såsom sjukskötaren visar oss mycket individuell, 
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kontextualiserad samtidigt som den antar olika former (Foucault 1997). Därtill avslöjar 
dessa hemliga handlingar inte bara relationen till sjukskötaren själv, men även 
relationen och förståelsen av omgivningen och de relationer som omger henne. Det blir 
en reflektiv handling som är ständigt återkommande och genom vilken sjukskötaren 
ökar förståelsen av sig själv. Det blir också en handling genom vilket relationen mellan 
subjektivitet, sanning och frihet träder fram.  

Därmed kunde man säga att sjukskötaren strävar till ökat ansvar över sig själv genom 
att behålla sin hemlighet, eftersom hemligheten befäster avstånd. När vi delar en 
hemlighet med någon kommer vi denna människa nära, men då vi håller en hemlighet 
från någon växer avståndet mellan personerna. Det är också mycket lättare att avslöja 
en hemlighet för någon för vilken hemligheten inte betyder något än att berätta den för 
någon för vilken hemligheten i sig har ett stort värde. Detta kan ses som en förklaring 
till varför sjukskötare fann det lätt att för mig berätta om sina hemliga fortbildningar, 
och jag kan bara anta att berätta detta för någon som är beroende av dylik information 
är mycket svårare. På samma gång kan man tänka sig att sjukskötaren lever ett mer 
autentiskt liv då hon förmår handla med hjälp av inre övertygelse, egna ideal och egna 
värderingar. Konklusionen blir att genom att hålla andra på avstånd lyckas hon hålla 
sig själv nära och att denna självstyrning blir möjlig governmentality. För det är i med 
denna självstyrning sjukskötaren upptäcker kryphål i governmentality.      

Så vilka kan tänkas vara sjukskötarens mål med att styra sin fortbildning i hemlighet? 
Den här organisationen har inte någon klar karriärstig för sina anställda. Informanter 
berättar om hur de planerar att lämna avdelningen de arbetar på och att det är därför 
de fortbildar sig med egna pengar och under sin moderskapsledighet, något som även 
tidigare forskning understryker (Pool 2013; Josefsson, Sonde & Robins Wahlin 2007). 
Ledare (fortbildare) har inte någon plan över hur personal kunde flytta runt i 
organisationen (med 21 000 anställda) för att försörja sig kunskapsmässigt eller för att 
”belöna” sjukskötare som anstränger sig.  

Sammanfattningsvis kan man säga att fortbildning i hemlighet kan uppfattas som 
motstånd till styrning och visar att styrningen misslyckats. Hemlig fortbildning kan 
också förstås som care of self i vilken sjukskötaren förbinder sig till sina egna löften och 
den egna inre bilden om vad som är rätt att göra för att ta hand om sig själv på bästa 
sätt.   

5.4 Sammanfattning av diskussionen  

Här för jag samma resultatdiskussion och strukturen för den teoretiska referensramen, 
dvs jag demonstrerar hur de olika resultaten är uttryck för frågor på olika nivåer; 
samhällsnivå, ledarskapsnivå och personlig nivå. I figur 12 sammafattning av 
diskussionen illustrerar jag detta genom att båda analyslinserna riktas mot varje tema.  

Som en samhällsfråga har jag diskuterat att fortbildning vid den här organisationen 
leder till koloniseringen av kommunikationen kring fortbildning. Något som i sin tur 
gör att anställda känner sig alienerade från beslutsprocesserna kring fortbildning.  
Ytterligare har resultatdiskussionen handlat om att i takt med en global förändring i 
vilken individen blir allt mer ansvariga sker det även vid HNS en ansvarsförskjutning 
och ett entreprenörskapstänkande kring fortbildning.  

Fortbildning som ledarskapsfråga har handlat om hur fortbildning som handling 
skapat skillnader mellan eftersträvandsvärda kompetenser och kompetenser som inte 
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uppskattas. Något som tagit sig i uttryck av att vissa kompetenser inkluderas i 
mätningar medan andra exkluderas. Det här i sin tur har lett till att vissa sociala roller 
har skapats för de anställda.  Ledare i den här organisationen utövar därtill 
examinationer, hierarkiska observationer, inspektioner, jämförelser och utvärderingar 
av de anställdas prestationer i relation till fortbildning.     

Fortbildning som en personlig fråga har handlat om att anställda och ledare allt mindre 
förstår varandra och vad fortbildning är för den andra.  För den anställda kan 
fortbildning liknas vid care of the self och självutveckling som i sin tur kan av ledare 
uppfattas som motstånd till styrning. Speciellt rubbat är samförståndet kring vad 
fortbildning som professionell växt betyder för anställda och vad det betyder för ledare 
i den här organisationen.  

 

Figur 12 Sammafattning av diskussionen  

5.5 Svar på forskningsfrågorna    

Jag avslutar det här kapitlet med att svara på mina forskningsfrågor. Jag väljer här att 
placera den allmänna frågan (fråga 1) om vad fortbildning är sist i kapitlet eftersom 
svaret inte enbart omfattar den första frågan utan det blir också summan av de två 
övriga frågorna.  
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Således börjar jag med den jag angett som min andra forskningsfråga (fråga 2): Vilka är 
de kommunikativa handlingarna kring sjukskötarens fortbildning och vilka är 
effekterna av dessa? 

Ledningen uppfattar sällan kommunikation som annat än en teknik för att aktivera 
andra. Mina resultat visar att ledningen är intresserad av fortbildning och att stora 
summor pengar läggs ner på fortbildning; det finns många heltidsanställda vars 
primära uppgifter är att skapa fortbildning. Samtidigt visar mina resultat att 
fortbildning inte är helt genomtänkt om man ser det från ett sjukskötarperspektiv. Min 
tolkning är att ledningen föreställer sig att det ”räcker med” att kräva av sjukskötare att 
genomgå fortbildning samt att producera och arrangera den samt att dessa krav är 
respons på krav från regering och övervakande myndigheter.  

Ledningen erkänner alltså inte fortbildning som den komplexa sociala handling den 
enligt mina resultat är. Mina resultat bekräftar därmed behovet av mer forskning kring 
hur lärande aktiviteter interagerar med alla arbetsuppgifter som efterlysts av Alyahya 
(2012:612). Jag har kopplat samman lärande aktiviteter med det dagliga arbetet och 
därtill beaktat det politiska handlandet dessa aktiviteter gett upphov till. Mina resultat 
visar ”hur” deltagare agerar i spänningsfältet mellan lärandeprocesser/arbetsprocesser 
– ett fokus som enligt Alyahya (2012) måste föregå analyser av ”vad” deltagare bör lära 
sig.  

Mina resultat visar att det uppstår konkurrens kring fortbildning eftersom alla som vill 
inte kan delta i fortbildning (Berings 2008). Denna rivaliserande kultur är något som 
inte fortbildningsplanerare uppmärksammar och sjukskötare och avdelningsskötare 
måste själva på bästa sätt lösa problemet.  

Jag kan även skönja argument för att formellt lärande (fortbildning) är en rätt så 
ineffektiv handling eftersom varken timing, personliga faktorer, reflektion eller 
rapportering beaktas. Syftet med min avhandling har dock varit ett annat, så mina data 
har inte direkt kunnat bekräfta dennas slutsats. 

Min studie fångar även in det som inte kommuniceras, det vill säga vad ledningen 
kommunicerar genom att inte tala eller inte skriva eftersom det man inte talar om kan 
vara minst lika viktigt som det man talar om. Inga ledare och planerare nämner till 
exempel behovet av reflektion (Stewart 2008), eller att ålder skulle påverka 
sjukskötares fortbildningsintresse (Lammintakanen & Kivinen 2012). Inte heller 
nämner de att genus skulle ha betydelse då vi diskuterade fortbildning (Salminen-
Karlsson 2009, Hakojärvi, Salminen & Suhonen). Min studie tyder alltså på att 
ledningen ser fortbildning som något ”neutralt”, vilket ökar risken för blindhet, 
ignorans och feltolkningar. Å andra sidan är det kanske detta som stödjer subjektets 
(sjukskötarens) möjligheter att själv påverka den objektifiering av hennes kunskap som 
pågår i organisationen.  

Syftet med kommunikativa handlingar är enligt teorin att nå samförstånd för att bygga 
vidare på demokratiska processer. Jag menar att mitt resultat visar att dialogen, och 
speciellt en demokratisk dialog, försvåras på följande punkter:  

� Oförståelig kommunikation kring fortbildning. Inte bara det att själva 
svängrummet för kommunikativa handlingar förminskas men det sker även 
en kolonisering av fortbildningens kommunikation både vad gäller plats och 
deltagare. Fenomen som kan liknas vid trasig kommunikation gör att 
åhöraren kan få svårigheter i att förstå vad syftet med fortbildning är. Inte 
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minst genom utlokalisering av fortbildning och mätning av kompetenser 
skapas oförståelse för vad fortbildning egentligen betyder. En gemensam 
tolkningsram för hur fortbildning skall diskuteras inom organisationen 
saknas.  

� Oäkta kommunikation kring fortbildning pågår ständigt i organisationen och 
inte minst de resultat jag diskuterat kring mätinstrumentet visa detta. En 
situation i vilken saknas autenticitet uppstår då inte ledare och sjukskötare 
säger det som de verkligen menar om sina handlingar kring fortbildning. 
Ledarna säger inte vad de egentligen vill då de mäter kompetenser och 
sjukskötarna säger inte vad de faktiskt menar då de i hemlighet fortbildar sig. 
Det blir för såväl ledare, planerare och sjukskötare svårt att lita helt den andra 
då det kommer till fortbildning. Det tyder både kontroller och hemligheter på.  

� Oärlighet framträder i kommunikationen mellan ledare, utbildningsplanerare 
och sjukskötare i diskussionerna kring fortbildning. Den professionella 
legitimiteten genom vilken ledare, planerare och sjukskötare rättfärdigar sina 
val och handlingar styr mycket mer kommunikationen än jag först kunde 
anta. Professionella murar med hjälp av vilka man kan exkludera och 
inkludera andra byggs av unisona värderingar, normer och ideologier.     

� Manipulation och kommunikativa handlingar som är osanna kännetecknar 
delvis det jag funnit i denna organisation. Då man inte säger det man menar 
leder det till att åhöraren uppfattar talarens budskap som inte sant. 
Relationen till den objektiva världen är inte fixerad men tolkas ständig och det 
uppfattas som osant. Flera av handlingarna i organisationen avslöjar att det 
finns validitetsproblem och att uppfattningen om de omgivande villkoren för 
fortbildning upplevs på olika sätt.  

Talare och lyssnare i HNS når inte konsensus när det gäller fortbildning på grund av 
detta tvivlande. Istället visar mitt resultat att misstron mellan informanterna ökar 
vilket försvårar ett jämlikt samspel. Det förekommer dominans och en systematisk 
snedvridning i de kommunikativa handlingarna. Deltagare i kommunikationen kring 
fortbildning har inte samma möjlighet att agera kring, delta i samt skapa eller bevaka 
fortbildningen. Det sker snedvridningar i kommunikationen mellan aktörerna och 
styrning gör att missförstånd och strategiskt handlande hindrar ett kommunikativt 
handlande. I de konkreta situationerna är makt ständigt närvarande vilket inverkar på 
förmågan att förstå varandra.  

Min följande forskningsfråga är (fråga 3) hur styrs sjukskötaren i att fortbilda sig själv 
och vilka är effekterna av denna styrning?  

Frågan i sig visar på hur komplex temat makt och styrning i organisationer är. Det jag 
utforskat med hjälp av governmentality som analyslins erbjuder flerbottnade kritiska 
reflektioner över vad det är som händer mellan anställda i det dagliga arbetet.  

Först har jag uppmärksammat vilka framväxande sätt att styra som blivit aktuella då 
fortbildningen delvis utlokaliserades. Ansvarsförskjutning har satts i spel i denna 
organisation. Det har inneburit att inte enbart ansvaret flyttats från avdelningsskötare 
till sjukskötare själva, utan att också ansvaret flyttats från att ha varit ett mer kollektivt 
ansvar till att bli ett mer individuellt. Det har i sin tur lett till att sjukskötaren blivit mer 
av en entreprenör i skapandet av sin egen fortbildning.     
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Sedan har jag åskådliggjort hur sjukskötaren styrs till fortbildning genom att synliggöra 
hennes utvecklingsbehov genom mätning av kompetenser. En handling som kan liknas 
vid examination vars eftersträvade effekt är att sjukskötaren själv skall styra sig till 
förhållningssättet livslångt lärande, de vill säga normalisera sig. Mina resultat visar 
däremot att sjukskötarna inte känner till syftet med vare sig kompetenskartor eller de 
många interna kraven på fortbildningens form, utseende och mening. De uppfattar 
alltså inte ledningens styrtekniker, vilket i sig är ett intressant och beskrivande resultat. 
Ledningen vill att sjukskötare skall delta i fortbildning, även om de inte kan motivera 
varför (Elwyn, Hocking, Burtonwood, Harry & Turner 2002). Visserligen dyker 
sjukskötare i min organisation upp på fortbildningar de blivit tillsagda att delta i, men 
de har svårt att identifiera den ”som bestämmer”. Istället låter ledningen deltagarna i 
vaga ordalag förstå att fortbildning är det normala och att sjukskötaren förväntas vara 
normal (Fejes 2006; Fejes & Nicoll 2008). Effekten blir här att skillnaden mellan 
anställd-anställd och anställd-ledare ökar vilket försvårar lagarbete. Därtill blir 
sjukskötaren genom dessa mätningar placerad i det dokumenterade landskapet där 
markeringar och siffror blir ett sätt att göra personalen hanterbar. En tredje effekt av 
denna governmentality är att då kompetensmätning kombineras med 
utvecklingssamtal kan handlingarna liknas vid biktande som i sin tur visat sig öka 
arbetsstressen och känslan av att vara otillräcklig.    

Då governmentality genom strategier och teknologier som ansvarsförskjutning, 
examination och biktande strålar samman kring sjukskötarens fortbildning finns det 
resultat som tyder på att care of the self blir en motkraft som är både en effekt av och 
ett motstånd till governmentality. Resultaten visar att sjukskötare väljer att själva söka 
sig till den typ av fortbildning som intresserar dem och att en del av dem gör det i 
hemlighet. Det som styr dessa sjukskötares beslut är också hennes egna planer och 
drömmar för framtiden samt hennes familjesituation samt en önskan om att kvarstå 
som subjekt i sitt eget liv.   

För att till sist svara på den mer allmänna forskningsfrågan (fråga 1): Vad fortbildning 
är, summerar och jämför jag svaren på de två övriga frågorna. En vad-fråga är svårare 
att svara på än frågor som: varför finns fenomenet, vilka är implikationer av 
fenomenet, eller hur ofta förekommer det? (Asplund 1970) Intervjuer speglar inte 
verkligheten. I stället handlar de om hur informanterna beskriver sina värderingar och 
sitt förhållningssätt. Här kan jag därför inte komma längre än att redogöra för 
fenomenet fortbildning så som de olika informanterna beskrivit, upplevt och uppfattat 
fortbildningen vara i organisationen. Jag tänker mig inte ett svar med siffror eller 
förenklade påståenden, i stället svarar jag på frågan om vad fortbildning är för 
sjukskötaren genom att säga att det enkla men samtidigt komplicerade svaret är att 
fortbildning betyder olika saker för olika individer. Fortbildningens innebörd är 
varierande men likaväl har jag beskrivit den intressanta social praktik ur vilken dessa 
innebörder formuleras och riktas.  

Då fortbildningen delvis utlokaliserades betydde det ett ökat avstånd mellan utförare 
och deltagare och samtidigt ett mindre kommunikativt svängrum. Därför sattes nya 
former att styra igång för att engagera sjukskötaren i att sköta sin egen utveckling enligt 
det som förväntades av henne.  

Utmaningen i att svara på frågan handskas jag med genom att skilja mellan olika 
professionella roller och därefter ställa frågan till var och en av dem. Det jag gör är att 
skilja mellan ledare, planerare utanför organisationen, planerare inne i organisationen 
och sjukskötare.  
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Ledare i organisationen jag studerat förhåller sig till fortbildning som något 
”nödvändigt”. Med det menar jag att de anser det ”viktigt” att ordna fortbildning för 
sjukskötare samtidigt som de inte kan motivera varför. I detta avseende ser jag att 
ledarna är fångade i ett managementförhållningssätt där det är viktigare att aktivera 
andra än att reflektera över aktivitetens mening. Det förefaller som om ledare går en 
aning på ”auto-pilot” beträffande fortbildning. Svaren de ger mig blir cirkelargument: 
fortbildning är viktigt, därför är det viktigt att vi erbjuder/kräver fortbildning. Att 
kontinuerligt skapa fortbildning är att vara en bra ledare.  

Planerare utanför organisationen tillskriver fortbildning en annan betydelse och det 
har att göra med deras förändrade arbetssituation. Tidigare arbetade de inne i 
organisationen och deras mål och syfte med att planera fortbildning handlade om att 
svara på det behov deras egen organisation ställde på dem. De arbetar inte längre vid 
HNS och de har en ny moderorganisation. Det medför att de har ett nytt sätt att 
förhålla sig till vad fortbildning är. Nu är fortbildning för dem en produkt som har ett 
pris och som behöver säljas. Det finns en beställning på fortbildning och om planerare 
svarar på beställningen betyder det att de gjort ett bra jobb. För dem har bra 
fortbildning blivit detsamma som fullbokade kurser med stor efterfrågan. Beställare 
blir kunder som i värsta fall kan köpa fortbildning från en annan producent. 
Kvantiteten på fortbildning blir det viktiga.    

För planerare kvar inne i organsationen har arbetet med fortbildning som sådant inte 
radikalt förändrats. De här planerarna är mycket måna om att fånga upp behovet från 
fältet för att sedan möta det. Samtidigt finns det en viss instrumentalism i det här. På 
samma sätt som för planerare utanför organisationen försöker dessa planerare svara på 
efterfrågan. De svarar genom att arrangera kurserna utan att fråga sig varför denna 
efterfrågan finns. Delvis ser jag att planerare är omslutna av liknande förhållningssätt 
som ledare där svaret på frågan om vad fortbildning är endast resulterar i ett 
cirkelargument om att det är viktigt och så vidare. Sjukskötaren säger att det finns 
kurser hon deltar i för att hon blir skickad eller ombedd, men att hon inte får mycket ut 
av det. Här tänker jag på den unga sjukskötaren som fått till uppgift att känna till 
olycksfallsrapportering och således deltog en dag i en dylik fortbildning för att hon 
måste.  

Sjukskötaren fortbildar sig för att hon själv vill ta hand om sig själv, care of the self och 
hon anger att hon t.o.m. på egen tid och med egna pengar deltar i sådan fortbildning de 
själva vill delta i. Min tolkning här är att sjukskötaren agerar i sin professionella roll 
och följer sitt eget etos. Sjukskötare har blivit uppmanade att vara trogna sin egen 
utveckling och det är denna uppmaning följer fortfarande sjukskötare i Finland 200 år 
senare. Att vara en god sjukskötare betyder att själv driva sin egen fortbildning 
((Nightingale 2007, Nightingale 1954). Ledningens utmaning blir att se till att denna 
utveckling följer den riktning ledningen vill.  

Fortbildningens syfte och innehåll skapas ur ledningens perspektiv (styrning), medan 
sjukskötaren deltar i fortbildningen från ett sjukskötarperspektiv (professionellt 
förhållningssätt, eget etos). Att de här två perspektiven förekommer åtskilt och inte 
möts är ett generellt grundproblem när det gäller ledning av professionella byråkratier 
(Sveiby 1987). Min avhandling visar att det är ett problem även i den här 
organisationen. Mer eller mindre medvetna om varandra förekommer de två 
perspektiven alltid i organisationens vardag. Fortbildning är ett av de få tillfällen där de 
två perspektiven möts samtidigt på samma plats under former som bryter det 
vardagliga arbetet, något jag illustrerar i figur 13 fortbildning som potentiell 
mötesplats. 
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Fortbildning är alltså inte en serie kurser utan bör ses som en serie möjligheter att 
förstå varandras perspektiv. Klädd i denna avhandlings begreppsapparat kunde 
fortbildning utgöra både potential för informanterna att närma sig det kommunikativa 
kommunikationsidealet samt att potential för att uppmärksamma governmentality och 
framförallt dess effekter. Istället visar min avhandling att då kommunikativa 
handlingars svängrum krymper och när kommunikationen kolonialiseras leder det till 
att klassiskt motstånd till styrning och istället blir styrning av sig själv, något som är 
mycket svårare att identifiera och hantera.  

 

Figur 13 Fortbildning som potentiell mötesplats. 

När olika handlingar i HNS förtäcks i en strategisk språkdräkt förvirrar det 
kommunikationen och försvårar ett samförstånd. Detta kunde liknas vid manipulation 
eller vilseledande kommunikation. Aktörer inom organisationen vilseleder varandra 
både medvetet och omedvetet vilket resulterar i både påtagliga och dolda uppfattningar 
och handlingar. Styrning av varandra och sig själv kan vara positivt och välmenat och 
lätt att identifiera, medan de omedvetna styrningarna synliggörs först genom kritiskt 
ifrågasättande och detektivarbete (Asplund 1970, Alvesson & Spicer 2012). 
Vilseledande kommunikationen är därför den ena utmaningen HNS står inför. Den 
andra är att governmentality omvandlat till teknologier och strategier så som regler, 
direktiv, mätningar och normer finns inbyggda i det dagliga arbetet vid HNS och att 
effekterna av dessa inte till alla delar är kända. Tack vare de båda analyslinserna har jag 
alltså kunnat granska och beskriva kommunikativa handlingar och makt kring 
fortbildning för sjukskötaren i den här organisationen.  
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6 KONKLUSIONER: FORTBILDNING ÄR MER ”FORT” ÄN 
”BILDNING” 

Syftet med min avhandling har varit att genom ett kritiskt perspektiv granska och 
beskriva kommunikativa handlingar och makt kring fortbildning för sjukskötaren. Jag 
visar hur jag nått detta syfte genom att lägga fram mina konklusioner. Konklusionerna 
för detta arbete är att i den här organisationen:  

� Sjukskötarens fortbildning skapar murar och fästen 

� Sjukskötarens fortbildning skapas snabbt och i stunden 

� Sjukskötarens fortbildning beaktar sällan bildning eller utveckling 

6.1 Sjukskötarens fortbildning skapar murar och fästen 

Fortbildning i den här organisationen bidrar till att murar mellan aktörer framträder, 
det vill säga fortbildning är mer åtskiljande än samförande. Med detta menar jag att 
skapandet av fortbildning aktivt medverkar till att sjukskötare och ledning talar förbi 
varandra, vilket knappast kan vara av värde för någon. Den slutsats som kan härledas 
ur mitt empiriska material är att: Ledare bygger fortbildning ur sitt 
managementförhållningssätt medan sjukskötare deltar vid fortbildning ur sitt 
professionsförhållningssätt. För det mesta förekommer dessa två perspektiv åtskilda, 
men det finns stor potential för att de här två perspektiven möts. Organisationen bör 
därför ompröva sitt förhållningssätt till fortbildningen. 

Fortbildning skapar barriärer mellan sjukskötare och ledare men också mellan 
sjukskötare och sjukskötare. Jag kan i mina resultat se hur deltagare och planerare av 
fortbildning bygger professionella murar och befäster sin position med hjälp av 
fortbildning. Kompetensmätningarna skapar hierarkier som ytterligare framhäver 
skillnader framom likheter mellan anställda. Utöver detta skapas skillnader mellan 
vilken typ av kompetenser som uppmärksammas och belönas och vilka som inte gör 
det.   

Fortbildning som en personlig fråga visar att fortbildning kan bidra till att skapa en fast 
grund, ett fäste, i sig själv. Jag fick orsak att ompröva mina antaganden om hur 
ledningen styr och hur sjukskötaren blir styrd. Jag medger att jag tidigare uppfattade 
sjukskötaren som relativt maktlös och på sätt och vis ett offer för kontroll och styrning. 
Mina resultat visade däremot något annat. För mig är det överraskande att många 
sjukskötare har utvecklat tekniker för att undgå styrning och istället själva tar initiativ 
till alternativa lösningar. De verkar rotade i sig själva på ett kraftfullt sätt.     

Sjukskötarens inre motivation verkar starkare än ledarens förmåga att motivera 
sjukskötare till fortbildning. Med det syftar jag till mitt resultat om att det finns 
sjukskötare som trots hot och belöning av ledare ändå väljer att svara på sina egna 
behov och belönar sig själva. Detta kunde eventuell förklaras med sjukskötarens 
uppfattning om yrket som ett kall eller uppfattningen om ett professionellt 
förhållningssätt som sjukskötare. Båda grupperna, både planerare och sjukskötare, 
beskriver hur vissa sjukskötare offrar både egna pengar och egen tid för att delta i 
t.o.m. mycket omfattade fortbildningar. Det som driver dem till det här är deras egen 
vilja att styra över sina egna karriärval. Jag medger att jag har för lite empiriskt 
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material om dessa sjukskötare för att göra mer djupgående analyser om varför de själva 
väljer vilka fortbildningar de deltar i. Mina mycket försiktiga antaganden är att det även 
här handlar om att sjukskötaren själv vill välja inom vilket områden hon vill bli bra – 
hon vill skapa en egen mening med sina studier. Jag vill dock hävda att det här har 
betydelse. Min slutsats är att sjukskötarens egen inre motivation fungerar som en 
starkare drivkraft än ledningens olika tekniker för att bestämma över sjukskötarens 
fortbildning. Ledningens tekniker är belöning i form av klättrande på en 
kompetensstege eller bestraffning i form av att tvingas delta i fortbildning. Morot eller 
käpp har mindre betydelse – det som driver sjukskötaren till fortbildning är hon själv. 
Den här inre motivationen vill jag likna vid yrkesetiska koder: sjukskötaren fortbildar 
sig så som hon vill uppfylla det professionella kravet hon själv identifierar. 
Sjukskötarens perspektiv (ett inre, professionellt förhållningssätt) är starkare än 
fortbildning bunden till ledningsperspektiv (ett yttre, organisatoriskt förhållningssätt). 
Ändå är det intressant att sjukskötaren samtidigt går med på att sitta åtta timmar på 
fortbildning som hon uppfattar som mindre väsentlig. Det framstår nästan som om hon 
gör det för att vara ledningen till lags medan hon sedan går på egen fortbildning för att 
vara sig själv till lags.     

De här diskuterade konklusionerna av fortbildning kopplar jag samman med 
betydelsen av ordet ”fort”, där ”fort” syftar till ”mur” och permanent stödjepunkt eller 
”fäste”.  

6.2 Sjukskötarens fortbildning skapas snabbt och i stunden  

Fortbildning i den här organisationen sätts ihop snabbt och med kort varsel – ofta som 
en reaktion på något nytt, ny teknik eller en ny process. Ledningen kopplar sällan 
samman fortbildningar med varandra eller med strategin och reflektionstillfällen 
saknas ofta.  Resultaten visar att ledningen och speciellt planerarna för fortbildningen 
är fångade i en stillbild av vad fortbildningen är. Det sker en kolonialisering av 
kommunikationen kring vad fortbildning är och en äkta dialog mellan anställd, ledare 
och planerare uteblir.  Planerarna uppfattade ofta fortbildning som ett evenemang och 
flera planerare berättar om hur de bokar salar, skapar inbjudningar, registrerar 
närvaro, osv. Därtill försöker de bli goda anställda. Det ter sig som om ledarna är 
fångade i en bild av vad de tror de förväntas göra som ledare, det vill säga fångade i ett 
ledarskapsperspektiv som går ut på att arrangera fortbildning, för det är det ledare gör. 
De använder olika instrument för att identifiera och undersöka hur det står till med 
sjukskötarens fortbildning. Att fortbildning vid HNS oftare handlar om att snabbt sätta 
ihop program och kurser leder till en ökad segregering och minde gemenskap eller 
helhetssyn.  

Fortbildning som en personlig fråga pekar på, och i relation till det tidigare, att 
sjukskötare sällan får vara med och planera fortbildning som sätts ihop i stunden. Hon 
är alienerad från beslutsprocessen. Konsensus och en samstämmighet kring 
fortbildning skulle förmodligen ta lång tid, något ledningen tydligen inte ger sig tid till 
eller inte prioriterar. Genomgående diskuterar aktörerna vid HNS fortbildning, men 
diskussionen sker inom ett mycket isolerat maktfält och kommunikationen är både 
förvrängd och koloniserad. Dessutom förekommer både despotism och ömsesidiga 
missförstånd. Fortbildningens ideal framställs i regelverk och rapporter, men styrs i 
verkligheten av hierarkier och starka professionella identiteter. Varken ledare eller 
planerare uppmärksammar sedan den rivaliserade arbetskulturen som uppstår kring 
fortbildning och erkänner därmed inte fortbildning som den komplexa sociala handling 
den är.   
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Samtidigt visar mina resultat att inte heller ledningen har frihet i att forma och 
strukturera fortbildning. När jag påbörjade arbetet med min avhandling antog jag att 
ledningen styrde sina anställda. Jag hade deltagit i HRM-kurser och antog att 
fortbildning var ett strategiskt instrument med hjälp av vilket ledningen kunde forma 
och styra inte bara sina anställda utan även resultatet av de anställdas arbete. Med 
hjälp av min kritiska referensram kan jag ifrågasätta dessa antaganden.  

De här diskuterade konklusionerna av fortbildning kopplar jag samman med 
betydelsen av ordet ”fort”, där ”fort” syftar till ”snabbt” och ”i stunden”.  

6.3 Sjukskötarens fortbildning beaktar sällan bildning eller utveckling   

Fortbildning i den här organisationen visar tydligt att sjukskötarens fortbildning sällan 
beaktar vare sig bildning, utveckling, eller något som kan anses vara ett 
samhällsansvar.   

Bildning som ett samhällsansvar ignoreras i den här organisationen. Mina informanter, 
fortbildningsplanerarna, berättade om sjukskötare som väljer att endast sitta av 
fortbildningar. Här använder jag mig av en metafor, den Foucault gör om arbete och 
dressyr. Dressyr handlar om att tämja en häst så att den utför estetiska men 
oändamålsenliga rörelser. Till det här gör Jackson och Carter (1998:54) kopplingen om 
att även arbete kan för individen innehålla icke-produktiva rutiner som kräver både 
disciplin och tämjning. Jag tror att kopplingen mellan dressyr och fortbildning som 
rutin till en viss del kan ha något gemensamt. Ledare och planerare uppmärksammar 
inte betydelsen av reflektion för ett djupt lärande. Varken timing, personliga 
egenskaper eller rapportskrivning efter fortbildning uppfattas som viktiga. Samtidigt är 
det en anmärkningsvärd och stark kraft som ibland driver sjukskötaren att på egen tid 
och med egna pengar fortbilda sig. Här handlar det om styrkan i care of the self och det 
professionella förhållningssättet. När care of the self och professionell identitet 
utmanas av rutiner och icke-produktiva rutiner finns det risk för att hemligheterna 
ökar eller att sjukskötarna i allt större utsträckning lämnar sina arbeten eftersom de 
uppfattas som oetiska (Gallagher 2013) Jag oroar mig inte för att sjukskötaren förlorar 
sin autonomi på något sätt, tvärtom tolkar jag mitt empiriska material som att 
motstridiga förhållanden gör att sjukskötaren pendlar mellan alienerad passivitet och 
alienerat självstyre, och att det kan vara det här motstridiga förhållandet som gör det 
svårt för sjukskötaren att finna arbetsglädje och motivation. 

Utveckling som ett samhällsansvar beaktar inte heller HNS-ledningen då det gäller 
sjukskötarens fortbildning. Fortbildning kan metaforiskt liknas vid att gå igenom en 
passage, dvs. den som fortbildas lämnar en plats för att nå fram till en annan plats. Det 
är någon som skapat denna passage och denna ”någon” förblir ofta osynlig och 
ouppmärksammad. Passager, liksom fortbildningar kan leda till nya platser med 
möjlighet till nya bekantskaper och nya nätverk. Sjukskötare som lämnar arbetsplatsen 
för att delta i fortbildning väcker reaktioner både på fortbildningsplatsen där hon finns 
och på den arbetsplats där hon inte finns. Fortbildningsplanerare skapar passagerna 
men ansvarar sällan för vart dessa passager leder. Ofta behandlas fortbildning som 
”det”; som en passage som sjukskötare enbart vandrar på eller inte vandrar på. Man 
lägger inte vikt vid förbindelser eller syften mellan olika fortbildningar. Den fortbildade 
i sin tur behandlas ofta som ”den” som skall fortbildas och till exempel 
genusmedvetenhet saknas helt. Vad är det som gör att fortbildning kan jämföras med 
en passage? I ministeriets rekommendationer om sjukskötarens fortbildning 
(Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus, 2004) finns ett starkt fokus på 
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arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar för att å ena sidan erbjuda fortbildningar och 
å andra sidan delta i fortbildningar. Finländska social- och hälsovårdsministeriet 
reducerar frågan om sjukskötarens fortbildning till en ekvation om utbud–efterfrågan 
och det är redan här fortbildning blir passage. Mina resultat visar att det inte är så 
enkelt att sätta samman fortbildning. Jag har belyst hur fortbildningsplanerare har 
svårigheter i att skapa multiprofessionella utbildningsmodeller. Jag har också belyst 
hur sjukskötare själva kan uppfatta fortbildningen som orättvist och mycket privat och 
som något som inte angår organisationen i fråga. Konklusionen jag gör är att 
fortbildning i stor utsträckning kan liknas vid att gå igenom en passage, en port eller en 
färdväg med betydelse. Ett förhållningssätt till fortbildning vilket skapar utmaningar 
för den här organisationen.  

Därtill har jag visat att detta managementförhållningssätt är starkt influerad av NPM. 
Det är till och med möjligt att kalla det för post-NPM, med syften om att NPM som 
teknik och filosofi blivit integrerat så till den grad att det är svårt att urskilja när NPM 
blivit en trend (Hasselbladh 2008). Förhållningssätt kring management och NPM har 
medfört siffror och tabeller och samtidigt förminskat de utrymmen ledare tidigare hade 
för socialt utbyte. Jag är här frestad att ta till samma metafor Willmott (1993) tog till 
redan 1993 då han diskuterade sambandet mellan organisationskultur och Orwells 
(1984) beskrivning av hur det nya språket, ”newspeak” (i motsats till ”oldspeak”), 
kunde fungera bättre för ledningen om man reducerar antalet ord. Min parallell till 
detta Orwells verk är att det med färre finns mindre utrymme för tankar och idéer. Jag 
uppfattar att NPM på sätt och vis har avlägsnat ord för att ersätta dem med siffror. Det 
minskar i sin tur ledarens svängrum och sociala kontakyta. Siffror blir ett sätt på vilket 
individerna försöker nå fram till varandra, anställda placeras i det dokumenterade 
landskapet, och det som händer är att fokus styrs till vad man gör i stället för till vad 
man är eller kan bli. Fortbildning blir en ägodel som individen förvaltar och den åtskiljs 
på det sättet från vad individen är. Utmaningen här blir den här uppdelningen eftersom 
fortbildning hela tiden hör samman med värderingar, attityder och hela tiden befinner 
sig i sin sociala kontext. När den här organisationen väljer att kombinera 
kompetensmätningarna med utvecklingssamtal kan det liknas vid biktande handlingar. 
Fortbildning blir en fortgående process av förhandlingar, men inte förhandlingar 
mellan kognitiva utmaningar utan i stället förhandlingar mellan attityder, värderingar 
och makt. Pudelns kärna ligger i konstruktionen av verkligheten, i vilken management-
förhållningssätten inte möter de professionella förhållningssätten, vilket innebär att det 
inte är sjukvårdens säregna kultur som behöver uppmärksammas utan i stället dess 
konstruktion av verkligheten.  

De här diskuterade konklusionerna av fortbildning kopplar jag samman med de 
semantiska synonymerna ”bildning” och ”utveckling”.  

Avslutningsvis menar jag att fortbildning varken bidrar till att föra samman olika 
professioner eller att öka de anställdas förmåga till innovation och kreativitet. Istället 
visar resultaten att fortbildningens tyngdpunkt ligger på reaktiva processer, såsom att 
beskriva och förklara. Jag ser inte heller några tecken på att fortbildningen skulle 
sträva till att göra rättvisa mot något demokratiskt uppdrag i samhället. Det blir mot 
den här bakgrunden titeln för avhandlingen skapas – fortbildning är mer fort än 
bildning.  
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6.4 Avhandlingens bidrag  

Fortbildning studeras ofta för sitt innehåll, sin didaktik eller sitt pedagogiska uppdrag. 
Däremot finns inte mycket forskning som ser fortbildning som uttryck för 
sammanhang och helheter. Inte heller finns forskning som ser arrangemangen kring 
fortbildning som handlingar vilka skapar/fråntar anställda makt, eller forskning som 
ser fortbildning som uttryck för självreglerande handlingar. Det är till denna mindre 
uppmärksammade sida som jag riktar mitt vetenskapliga bidrag.  

Genom att analysera fortbildningsaktiviteter med hjälp av två olika teorier, 
kommunikativt handlande och governmentality, och från de tre viktigaste aktörernas 
perspektiv, försöker jag skapa en helhetsbild av fortbildning som fenomen. Mig 
veterligt är detta första gången som fortbildning granskas från tre aktörers perspektiv 
samtidigt och på en sådan detaljnivå med syftet att fånga en helhet. 

Mitt vetenskapliga bidrag är främst till kritiska organisationsstudier av HR verksamhet 
med fokus på fortbildning. Jag demonstrerar hur ledningens förväntningar och 
anställdas förväntningar kring fortbildning omöjligt kan mötas ifall det inte finns vilja, 
initiativ och plats för dem. Makt och positioner kan inte separeras från retoriska 
handlingar, något jag kunnat visa i avhandlingen. 

Nedan går jag igenom bidragen i mer detalj. Jag följer då samma struktur som i kapitel 
2.4. och arrangerar de vetenskapliga bidragen enligt samma upplägg. Det vill säga 
enligt nivåerna samhälls-, ledar- och personlig nivå för vad fortbildning är. Sedan 
avslutar jag det här kapitlet med det metodologiska bidraget. 

Jag har med den här avhandlingen bidragit till att uppmärksamma fortbildning som en 
samhällelig fråga genom att diskutera hur fortbildning exkluderar eller inkluderar och 
hur den genomförs med hjälp av både hot och krav. Sjukskötare måste delta i 
fortbildning och uppdatera sina kompetenser, det är på det här sättet organisationer 
utövar förändringstryck på de anställda (Rose 1999). Samtidigt förekommer långt mer 
subtila styrmekanismer än krav och hot, dessa visade sig i organisationen vara en 
utbredd diskussion om kompetensstegen som varje anställd angagerat borde klättra på. 
Bidraget blir här att jag identifierat mekanismen för det som bidrar till skapande av den 
”dugliga anställda”.  

Från att resonerat kring hur den duktiga anställda skapas övergår jag här till frågan om 
vilka effekter privatisering av fortbildning kan få. Utlokaliseringen av fortbildningen 
var på hälft i den studerade organisationen men följde mycket tydligt den allmänna 
privatiseringslinje offentliga sektorn genomgår (Eliassen & Sitter 2008). Vilket i sin tur 
har medfört förskjutningar inte enbart innehållsmässigt och praktiskt men även 
struktur mässigt med skiftande maktpositioner (Collin et al 2011). Jag har visat hur de 
planerare som arbetar utanför organisationen har svårigheter i att finna legitimitet för 
försäljning av fortbildning.  

Med fortbildning som en samhällsfråga har jag därtill bidragit med att beskriva hur 
professionella vidmakthåller och förstärker sina positioner med hjälp av fortbildning. 
Sjukskötare beskriver hur de inte vill fortbilda sig med närvårdare eller sjukskötare 
från öppna vården, specialsjukskötare vill helst fortbilda sig med gelike. Inte heller 
fortbildningsplanerare diskuterar organisatoriska lärprocesser ur ett mer 
mångprofessionellt perspektiv på det sättet som samhälle förväntar sig (Bennich 2012). 
Resultaten av avhandlingen har visat på praktiska brister i hur fortbildning arrangeras 
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eftersom professioner fortsättningsvis tillåts att i så stor utsträckning fortfarande styra 
över sin egen fortbildning.    

När jag sedan övergår till att visa vilka avhandlingens bidrag varit i fråga om 
fortbildning som en ledarskapsfråga stannar jag till först upp vid forskningsområdet 
som strävar till att koppla samman fortbildning och ökad lönsamhet och effektivitet 
(Aguinis 2009; Tharenou 2010; Tannenbaum 1992; Werner 1994; Russel 1984). I den 
studerade organisationen förekommer olika strategier för att försäkra säkerhet och 
effektivitet. Ett handlar om att kartlägga fortbildningsbehoven, men redan detta är 
svårt visar mina resultat. För vems behov skall man mäta?  I samtal med en ledare i 
organisationen berättar hon för mig på ett beskrivande sätt om att man inte kan börja 
fråga var och en för då kommer alla möjliga lustiga svar. Det här gör att jag på samma 
sätt som Wright (2011) fortfarande får hänvisa till den svarta lådan, den olösta gåtan, 
när det gäller sambandet mellan ökad lönsamhet och fortbildning. Det är därför jag 
medger att bidraget på den här punkten är blygsamt.  

Däremot har jag i avhandlingen uppmärksammat hur fortbildning kommuniceras i 
organisationen. Genom att studera ledarskapets kommunikativa strävanden i 
organisationen på detaljnivå har jag möjliggjort en analys som visar vilka oväntade och 
överraskande effekter ledarskapsaktiviteter kan få. Jag har strävat efter att på samma 
sätt som Samra-Fredericks (2005) visa hur strategiska handlingar kan uppfattas av 
ledare lägre ner i organisationen (ibid.). Inom forskningsfältet ”strategy as practice” 
kan denna typ av forskning utgör ett värdefullt bidrag för att förstå effekter av 
strategier genom hela organisationen (Phillips & Sadhvi 2009:425).  

Ett ytterligare bidrag om fortbildning som ledarskapsfråga handlar om frågan 
relationen mellan ledningen och personalavdelningen. Relationen kännetecknas av 
divergenta strävanden och tidvis stela positioneringar (Willmott 1997; Alvesson & 
Deetz 2000; Townley 1994) något som inte gagnar en effektiv och holistisk 
fortbildningsstrategi. Jag har med resultaten visat att det i den här organisationen inte 
är HR-avdelningen som styr fortbildningen. I stället är det fortbildningsplanerare eller 
avdelningsskötare som långt styr sjukskötarens fortbildning och ingendera av dem 
ingår i personalavdelningen. Det här resultatet förklarar varför det är svårt för HR-
avdelningen att koppla samman strategiarbete med fortbildning så som även Clarke 
(2006) hävdat.  

Här övergår jag nu till att lägga fram avhandlingens bidrag då det gäller forsking kring 
fortbildning som en personlig fråga.  

Med hjälp av avhandlingens perspektivrikedom har jag visat på vilka sätt individen 
justerar och bemöter de krav som ställs på henne då det gäller balansen mellan arbete 
och det privata livet. Att få ta del av individuella berättelser av vad fortbildning betyder 
för sjukskötaren är värdefullt med tanke på utvecklande av arbetshälsa, kollektivt 
lärande och arbetstrivsel. Det finns orsak att känna till mer om hur sjukskötaren 
handskas med kraven som ställs på henne beträffande fortbildning. Det handlar om på 
vilket sätt sjukskötaren sedan styr sig själv. Det handlar om hennes förhållningssätt och 
hennes attityder. Att känna till detta och att handla utgående från denna insikt gör det 
möjligt att skapa arbetsplatser med ökad känsla av förståelse, demokrati och 
transparens – det finns en efterfråga på denna typ av insikter (Sturges 2012).  

Mitt nästa bidrag kring fortbildning handlar om relationen mellan staten och 
arrangörer för fortbildning. Genom diverse direktiv styr ministeriet kraven på 
fortbildning och planerare blir sedan verkställare. Bidraget blir här att jag 
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demonstrerat på vilket sätt myndigheter skapas förväntningar och krav på ledningen 
för organisationen och hur sedan organisationen sedan styr dessa krav vidare till de 
anställda. Samtidigt har jag visat på att dessa krav inte kännetecknas av kongruens eller 
klar uppföljning något som resulterat i att styrning av den fria sjukskötaren delvis 
misslyckats och att hon i stället valt att styra sig själv.   

När det sedan gäller forskningsområdet kring effekter av fortbildning på personliga 
nivåer har jag visat på systematiskt förvrängda kommunikativa processer i 
organisationer (Hatch 2006); jag har demonstrerat hur de kommer till stånd. Inte bara 
vid ledarskapskurser skapas strukturer som gör ledare till ledare (Kaljunen 2011, 
Sambrook 2009) utan vardagliga handlingar såsom utvecklingssamtal och 
kompetensmätningar återskapar dessa strukturer, på ett kanske ännu kraftfullare sätt.   

Ytterligare visar jag hur en uppdelning av fortbildning med hälften av 
fortbildningsplanerarna inne i organisationen och andra hälften utanför försvårar 
samarbetet samtidigt som det är svårt att hålla en gemensam linje (Gainey 2003). 
Resultatet visar att personalen inte ser fortbildning som belöning så som (Aryee 2002) 
påstår. Tvärtom visar jag att sjukskötare finner egna vägar för att belöna sig, utan hjälp 
av personalavdelningen (HR). Sjukskötarna anser alltså att fortbildningen har stor 
betydelse, den är inte en mekanisk handling som enbart fyller efterfråga eller behov. Ur 
ett organisatoriskt perspektiv behöver därför fortbildning få ett strukturellt stöd (Elwyn 
& Hocking 2000) av ledningen för att skapa mervärde även för organisationen. Jag 
menar såsom Barnes (1999) att det är viktigt att förstå vad fortbildning betyder för 
sjukskötaren, och ledningen bör inte reducera fortbildning till enbart siffror och 
statistik kring deltagande (Barnes 1999). Sammanfattningsvis hävdar jag att mitt 
största praktiska bidrag är att studera fortbildning och icke-fortbildning i en och 
samma avhandling och på så sätt ta fram tidigare försummade samband och effekter.      

Avlutningsvis vill jag dryfta avhandlingens metodologiska bidrag. Jag har i min 
avhandling använt två mycket olika teorier: kommunikativt handlande och begreppet 
governmentality. Ett flertal forskare har tagit sig an en liknande kombination 
(Biebricher 2011, Brocklesby & Cummings 1996, King 2009). Mitt vetenskapliga bidrag 
är att jag inte ställer dessa två teorier mot varandra utan att jag istället låter dem båda 
ingå i en ram – för syntesskapande läsning (Johansson 2012:144) genom att använda 
dem som analyslinser.   

Mitt bidrag är att jag använder olika teori/begrepp som förtjäntfullt komplementerar 
varandra. På det sättet skapas en spännande och hållbar referensram som inte bara 
beskriver fenomenet fortbildning ur två olika ”läger”. Referensramen kan även belysa 
motsatser, till exempel att governmentality kan gälla ledare och att det förekommer 
kommunikativa handlingar av sjukskötaren.   

Jag hävdar att min referensram i sig är ett bidrag till emancipatorisk forskning. Genom 
att använda två så olika komplementerande teorier/begrepp har jag skapat och 
demonstrerat användbarheten av syntesskapande för det som en kritisk teoretisk 
referensram förväntas göra. Jag har ifrågasatt antaganden som kulturellt tagits för 
givna, jag har dissekerat olika ideologier och jag har beaktat makt i organisationen. 
(Alvesson & Sköldberg 2009:159).     

Genom att använda governmentality som analyslins har jag vetenskapligt kunna tillföra 
empiriskt material och svarat på den beställningen (McKee 2009). Det är också tack 
vare mitt empiriska material jag visat på att governmentality inte alltid fungerar och 
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har därmed ifrågasatt en befäst bild skapad av tidigare studier som låtit tyda på att 
governmentality fungerar.          

Jag har medvetet valt att inte enbart studera ett ”läger”. Istället har jag i min 
avhandling uppmärksammat olika läger såsom ledningen, planerare och sjukskötare. 
Det är vanligt att avhandlingar fokuserar på en yrkesgrupp, men i och med att jag 
fokuserat på tematik snarare än position skapas en bredare mer mångfacetterad bild. 
Jag besvarar därmed efterlysningen om pluralism och pluralitet i forskning 
(Gustavsson 2009:199, Alvesson & Spicer 2012:45) – grundbetingelser för ett 
demokratiskt samhälle. Det har för mig handlat om att låta en mångfald av röster 
komma till tals. Jag anser att fortbildning befinner sig mellan två olika förhållningssätt, 
något som gör att fortbildning får det divergenta effekten som mina informanter 
påvisat.    

6.5 Metodologiska val och konsekvenser, avhandlingens tillförlitlighet  

Min kritiska granskning om vad fortbildning är för sjukskötaren fungerar som ett 
perspektiv på hur fortbildning kan uppfattas. I komplexa sociala sammanhang, såsom 
jag uppfattar organisationer vara, är det inte möjligt att påstå att ett visst perspektiv är 
bättre än ett annat för att förklara vad fortbildning är. Däremot kan man säga att ett 
visst perspektiv kan vara bättre på att framhäva och synliggöra vissa aspekter, 
förhållanden eller fenomen. Inget perspektiv kan dock mätas mot ett annat eftersom de 
alla bygger på olika uppfattningar om vad som är viktigt (Contu & Willmott 2000:273). 
De aspekter jag anser att mitt valda perspektiv har bidragit till att belysa är hur 
maktrelationer om och kring fortbildning legitimerar en del och inte andra till att vara 
aktiva aktörer och delta i beslutsfattningar som berör fortbildning. Mitt perspektiv 
handlar även om att demonstrera hur reflexivitet i forskning kan skapa alternativa 
bilder av fortbildning.   

Jag är medveten om att arbetet krävt en känslig balansgång mellan 
ledarskapsperspektiv och/eller sjukskötarperspektiv. Men jag menar att det också 
handlar om en balans mellan (1) val av text, (2) de sociala, kulturella och historiska 
delarna som omger varje berättelse, (3) tolkningar av texter och varje del och (4) 
balansgång i att skapa en begreppsram med hjälp av vilken en rikare beskrivning och 
förståelse av fenomenet kan ske. Alvesson och Sköldberg (2009:204) återger Madisons 
(1988:9) lista av metodologiska principer som gäller vid hermeneutiska tolkningar för 
att garantera god kvalitet på arbetet. Jag presenter dem här och reflekterar över hur jag 
beaktat dem i min avhandling: 

Koherens, tolkningen bör vara logiskt konsistent. Jag strävar efter att hålla mig till 
tematiken fortbildning och väljer att svänga på den hellre än att tappa fokus. Med att 
svänga på den avser jag att jag försöker se vad fortbildning betyder ur andras 
perspektiv än enbart den intervjuades perspektiv.  

Omfattningen, ständig hänsyn bör ges till helheterna. Det här ser jag att hänger 
starkt samman med det förutnämnda. Det har inte varit nog för mig att endast från en 
utbildares perspektiv belysa fenomenet fortbildning. Jag har således valt flera olika 
individer (planerare, ledare och deltagare).    

Inträngande, att belysa det underliggande. Jag tror att mitt modersmål på denna 
punkt har varit en stödjande faktor i intervjuerna. Att få orsak att på nytt ställa en fråga 
eller att fråga ”Ja, men vad betyder det?” har för mig med svenska som modersmål varit 
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aningen lättare då de jag intervjuat främst varit finskspråkiga. Jag har också ständigt 
försökt ställa frågor som stimulerat till mer berättande, frågor i stil med ”Men hur?”, 
”Varför det?” eller ”Vad hände sen?” Det kan även här påpekas att många av de 
planerare jag talat med arbetar mycket självständigt och ensamt. Att de fått träffa mig 
och reservera en till två timmar för att beskriva sitt eget arbete har för dem 
genomgående varit en positiv upplevelse såsom jag uppfattat det. De har gärna pratat, 
och de har pratat mycket.  

Grundlighet, alla frågor som ställs i texten behöver besvaras. Jag anlände med frågor 
till de intervjuade och ställda samma frågor till alla informanter. Frågorna var 
allmänna till sin natur, men alla svarade på frågorna på sitt eget sätt. Vissa frågor 
väckte längre diskussioner och engagerade informanterna olika.   

Lämplighet, frågorna bör framgå ur texten, inte av uttolkaren. Jag nämnde nyss de 
frågor jag som uttolkare lagt fram flera gånger i reflektioner över mina möten med dem 
jag intervjuat. Jag vill ändå hävda att ingen fråga är icke-kontextuell utan att alla frågor 
förekommer i ett sammanhang. Med det avser jag att frågorna jag ställt kommer från 
texten. Med text menas här såväl skriven och talad text men även bildlig text, såsom 
sociala handlingar som kan uppfattas som meningsfyllda symboler för mer ingående 
resonemang om sociala handlingar. (Alvesson och Sköldberg 2009:205).  

Kontextualitet, texten bör sättas in i sitt historisk-kulturella sammanhang. Jag har 
haft en extra stor utmaning med detta. Jag tror att jag som sjukskötare (samt 
hälsovårdare) har haft en utmaning i att flytta texten ur sin kontext för att upptäcka nya 
nyanser snarare än det att alltid se den för den komplexa sammanfattning den är. Det 
kan ha hänt att jag för lätt godkänt och bekräftat frågor som kunde ha granskats 
närmare. Risken för att jag blivit för kontextuell är större än risken för alltför lite 
kontextualitet.   

Överenstämmelse, tolkningen bör överensstämma med det författaren verkligen 
säger. Här tror jag att jag ibland har valt att inte säga så mycket, utan jag har hellre 
beskrivit mina egna tankar och känslor. Jag har också strävat till att följa en tråd i mina 
egna argument och tolkningar.  

Uppslagsrikedom, tolkningarna behöver vara fruktbara och stimulera fantasin. Det 
tror jag kan vara lättare sagt än gjort. Den strategi jag själv använt mig av för att nå 
detta har inneburit att ibland tänka i termer av motsatser och med hjälp av metaforer.  

Potential, tillämpning av tolkningarna kan utsträckas vidare. När jag gjort tolkningar 
och reflektioner efter varje intervju har jag ibland uppmärksammat något sagt eller 
gjort som jag vill ta med till den andra eller den tredje rundan av resultatanalys. I 
materialet har funnits en ständig potential för att utvidga förståelsen för olika fenomen 
– min avsikt har varit att visa hur jag gjort det.  

Avhandlingens tillförlitlighet 

Jag reflekterar här kort över hur jag svarar på kriterierna för tillförlitlighet inom 
kvalitativ forskning. Kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011:352). Vad gäller trovärdighet har jag 
strävat till att skriva tillräckligt mycket av informanternas egna berättelser för att på 
det sättet ge läsarna möjlighet att själva avgöra om de tror på mina tolkningar eller inte. 
Kring överförbarhet anser jag att trots att min avhandling är en fallstudie belyser den 
frågor som är generella och som validerats i tidigare forskning. Jag har redan i min 
teoretiska referensram visat att flera internationella studier tyder på att oklarhet om 
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fortbildningens form och betydelse även förekommer i andra länder.  Det gör att jag 
vågar anta att resultaten av min avhandling har överförbarhet, speciellt till andra 
offentliga sektorer. Avhandlingens pålitlighet har jag försökt öka genom att under hela 
arbetets gång (problemformulering, intervjutranskriberingar, resultatanalys) föra en 
reflektiv forskningsdagbok och presentera avhandlingens olika delar inför 
medstudenter och handledare. Den sista punkten om avhandlingens tillförlitlighet 
handlar här om en möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär att forskaren 
utgår från insikten att det inte finns någon fullständig objektivitet i samhällsforskning 
(ibid. 355). Här menar jag att det varit viktigt att jag beskrivit mina egna tidigare 
arbetserfarenheter och på vilket sätt de kan tänkas påverka mina tolkningar.      

6.6 Implikationer 

Jag har inte med avhandlingen strävat till att finna slutliga lösningsmodeller, hellre har 
jag strävat att öppna upp för fler alternativa perspektiv för att kunna ställa nya frågor. 
Alternativa perspektiv och frågeställningar kan generera nya förhållningssätt och andra 
möjliga modeller för att förstå och arbeta med fortbildning. Det finns en beställning på 
dylika modeller inom social- och hälsovården idag, modeller som ökar förståelse för att 
förbättra kommunikationsprocesserna. De i sin tur skapar en ökad känsla av 
delaktighet samt ökad demokrati (Taylor 2010:9).  

Till sist gör jag sedan en indelning mellan implikationer för ledningen och för 
sjukskötaren och implikationer för fortsatt forskning.  

6.6.1 Implikationer för ledningen inom sjukvården 

Fortbildning behöver ha ett klart syfte. Med det här åsyftar jag att organisationer inte 
mekaniskt skall upprepa tidigare handlingar (som att arrangera kurser) om det inte 
finns ett klart syfte med dem. Jag har visat att fortbildning kan uppfattas som något 
som ökar kunnandet, bidrar till socialiseringar och/eller att deltagare blir subjekt i sina 
egna liv och strävanden. Uppmaningen till ledare blir här att diskutera dessa olika 
syften, många gånger och om igen. För jag tror att genom att bejaka olika aspekter och 
betydelser av fortbildning kan ledningen också skapa alternativa kurser som bättre 
svarar mot alla tre mål, kanske till och med samtidigt. Försök möta sjukskötarnas 
förhållningssätt och försök förstå deras professionella perspektiv!  

Frågan om styrning behöver diskuteras och jag menar att sjukskötaren i min 
avhandling har visat att hon själv kan driva sin egen utveckling, med eller utan 
styrningsförsök. Tyvärr upplever många idag att de behöver fortbilda sig i hemlighet. 
Det här upplever jag som ett alarmerande tecken på att fortbildning inte alls tjänar 
organisationens mål som bör leda till reflektioner och aktioner inom organisationen. 
När sjukskötaren får mera egenmakt över sina beslut om fortbildning behöver 
ledningen i samma takt uppmärksamma och omvärdera sitt inflytande och agerande. 
Jag föreslår att ledningen ökar sina reflektiva handlingar och skapar en moralisk 
kommunikativ praktik i vilken anställda uppmuntras till en öppen dialog, något jag ser 
att förhindrar dominanta handlingar eller förtryckande konflikter.  

Hot stänger av kreativitet och lust att lära. Utifrån mina resultat hävdar jag att 
kompetensmätningar inte tjänar sitt syfte, om ens något alls. Jag uppfattar att 
kompetensmätningarna förenklar, konformerar och gör övertramp på individens 
privata sfär (Hasselbladh 2008). I stället för mätningar behöver ledningen finna 
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alternativa lösningar som hjälper till att bringa fram mera lärande, mera sociala 
kontakter, en ökad känsla av välbefinnande. Framförallt behövs gemensamma 
lösningar skapade av förmän och anställda tillsammans (Nielsen 2013).          

För ministeriet vill jag framhålla att om ministeriet med sina rekommendationer är ute 
efter att skapa goda förutsättningar för sjukskötarens fortbildning tyder mina resultat 
på att det finns orsak att ombearbeta dessa rekommendationer med mer fokus på 
kollektiva och reflexiva handlingar. Fortbildning är mer än en ”privat produkt” och den 
skapar mervärde och effekter som inte enbart låter sig mätas i ekonomiska termer.  

6.6.2 Implikationer för sjukskötaren  

Mitt första förslag till sjukskötare är att agera för att skapa mer reflexiva handlingar 
både hos ledningen och hos sig själv. Sjukskötaren kan genom att synliggöra sina egna 
grundvärderingar föra kommunikationen in på nya spår. Om det är svårt att göra det i 
förhållande till ledare är det möjligt att börja med kolleger. Andra yrkesgrupper kunde 
med fördel fungera som möjliggörare, katalysatorer, för varandra lärande (Banks, 
Clifton, Purdy & Crawshaw 2012:5). Jag tror på att både intra- och interprofessionella 
diskussioner kunde föras mer aktivt för att inte tala om samhällsdiskussioner och 
diskussioner med patient- och anhörig-grupper för att förbättra utbytet av dagens 
fortbildningar.    

Med mitt andra förslag till sjukskötaren vill jag fästa uppmärksamhet vid att 
sjukskötare i organisationen inte passivt behöver acceptera olika mätningar. Istället 
borde hon reflektera och ifrågasätta. Ledningens handlingar är legitima endast så 
längre sjukskötaren själv erkänner dem som legitima. Värdet på fortbildning avgörs i 
sista hand genom sjukskötarens egna värderingar och inflytande. Det innebär, som jag 
visat, att en sjukskötare som ifrågasätter kan skapa förändrade rutiner. Här syftar jag 
på avdelningsskötarens berättelse om att hon slutade mäta kompetenser efter att ha 
blivit ifrågasatt av en sjukskötare. Vändningspunkter, kriser, uppstår då handlingarna 
inte förmår generera legitimitet för sitt innehåll. På valnatten är det inte ovanligt att 
man uttrycker ”Folket har talat”. Jag uppmanar sjukskötaren att tala – att fråga, 
diskutera och föreslå alternativ.   

Mitt tredje förslag och sista bidrag till sjukskötare är en uppmaning om att inte 
separera teori och praktik. Här hänvisar jag till mina resultat men jag bygger också på 
mina egna erfarenheter som lektor. Fortbildning uppfattas ibland som något avskilt och 
isolerat och som ett individuellt fenomen. Teorier och vetenskapliga texter blir avstamp 
för en examen eller en deltagaranmärkning. Jag uppmanar sjukskötare: Låt 
fortbildning vara mer. Låt fortbildning uppröra, engagera, väcka nya tankar och skapa 
nya nätverk. Om inte den fortbildning ni går på gör det, kräv att den skall göra det.   

6.6.3 Fortsatt forskning 

Alternativa metoder kunde skapa flera intressanta bilder av vad fortbildning är. Jag har 
intervjuat informanter och mina resultat och tolkningar bygger på deras svar. För 
fortsatt forskning vill jag rekommendera andra metoder. Ett sådant alternativt grepp 
kunde vara självbiografiska arbeten, en uppmaning till sjukskötare att skriva dagbok 
över sina fortbildningar för att sedan, reflektera över och publicera dem. Ett annat 
alternativt metodologiskt grepp kunde vara att göra aktionsforskning. Jag har med min 
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avhandling visat på utmaningar då det gäller fortbildning, ett nästa arbete kunde vara 
att försöka bemöta några av dem.   

Jag understryker betydelsen av mer empirisk forskning om maktfrågor kring 
fortbildning. Min avhandling handlar om en enda fallorganisation. Det behövs mer 
empirisk forskning för att förstå hur ledare uppfattar sitt ledarskap, hur ledare på 
mellannivå uppfattar sina möjligheter att påverka eller inte göra det och hur 
sjukskötare uppfattar fortbildning som styrning. Jag ser också gärna att fokus läggs vid 
de sjukskötare som fortbildar sig i hemlighet och de som inte alls vill gå på fortbildning. 
Att fortbilda sig i hemlighet eller att vägra gå på fortbildning kanske säger mer om 
styrning överlag än vad det säger om enskilda individer.  

Att använda min referensram i en annan kontext kunde vara ett annat sätt för fortsatt 
forskning. Det finns en beställning på vetenskapliga arbeten som strävar till att fånga 
komplexiteter i organisationer, samtidigt som det är svårt att göra det. Jag har med min 
teoretiska referensram visat hur ett tema kan illustreras från olika perspektiv med hjälp 
av sinsemellan helt olika analyslinser. Fruktbart kunde vara att använda sig av denna 
samma referensram i en annan kontext. Intressant vore även att forska i andra 
kontexter för att se om även där förekommer olika förhållningssätt mellan skapare och 
deltagare och vad det innebär. Det här kan sedan bygga på min teori eller utmana den.  

Fokus på genus, ålderskillnader och multiprofessionalism kunde vara en metod för 
fortsatt forskning inom detta område. Min avhandling har inte specifikt studerat dessa 
variabler. Det är möjligt att göra en ännu mer detaljrik studie än min; det beror främst 
på hur komplex man antar att fortbildning är.  

Den här avhandlingen har studerat fortbildning för anställda med hjälp av ett specifikt 
holistiskt perspektiv med vilket jag granskat ledare, fortbildningsplanerare och 
sjukskötares uppfattning om fortbildning. Jag har isolerat fenomenet och retoriken 
kring fortbildning i en mycket stor organisation, avslöjat olika aktörers agenda med 
hjälp av en rik referensram och hoppas att jag med denna avhandling kan inspirera 
dylik forskning för framtiden.   

6.7 Avslutande reflektioner  

Min summering är att fortbildning är individuella, ostrukturerade och olönsamma 
handlingar i denna organisation. Individuella handlingar eftersom fortbildningen inte 
använder sig av alternativ pedagogiska lösningar, till exempel en sociokulturell aspekt 
på lärande och lärande aktiviteter. Ostrukturerade därför att fortbildning varken följer 
pedagogiska riktlinjer eller HRM-riktlinjer och allra minst styrs av organisationens 
strategiarbete. Olönsamma därför att det inte finns någon påvisad effekt av 
fortbildningar som tyder på ökad effektivitet i organisationen eller större välbefinnande 
för individen.   

Fortbildning kunde kopplas samman med förhållningsättet om livslångt lärande och 
man kunde bygga på en tanke om fortlöpande, sammanhängande verksamheter. 
Istället visar jag att fortbildningen är splittrad och yrkesspecifik och att den hos 
sjukskötaren skapar uppfattningen om att hon aldrig är tillräckligt bra.  

Att delta i fortbildning och att inte delta i fortbildning är inte varandras motsats. 
Istället är de del av ett gemensamt fenomen: att vara anställd. Närvaro på fortbildning 
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betyder frånvaro från arbete på avdelning och närvaro på avdelning betyder frånvaro 
från fortbildning – fortbildning yttrar sig i närvaro som tar sig i uttryck i frånvaro.  

Det är viktigt att inte enbart ge ledningen förträde då det gäller formandet av 
fortbildning, något som gör att få alternativ beaktas. I stället är det av allas intresse att 
fortbildning förändras och ständigt söker nya former. Jag medger att det är omöjligt att 
ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt, men en reflexiv medvetenhet ökar möjligheter 
för att skapa fortbildningar som på en och samma gång för individer mer samman, gör 
dem mer självständiga och mer kunniga. Nightingale (1872) menade att sjukskötaren 
ständigt behöver lära sig. Jag föreslår att detsamma gäller sjukvårdsledningen och de 
som planerar fortbildningar. Genom att belysa fortbildning ur ett kritiskt perspektiv 
har jag bringat fram mindre självklara frågor som kan öppna upp för en ökad förståelse 
mellan anställda och ledare.  
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BILAGA 1 FINLÄNDSKA SJUKSKÖTERSKEFÖRBUNDETS TEXT OM 
FORTBILDNINGENS KVALITETSKRAV (2004) 

”Rekommendationer om fortbildning inom hälso- och sjukvården” (2004).  
 
Rekommendation 1: Planering av fortbildningen 

� Sker tillsammans med deltagare. 
� Hör till organisationens strategiarbete och utvecklande av verksamheten. 
� En bra utvärdering är praktisk, genomförbar, ekonomisk och kan utvärderas. 
� Utvecklingsdiskussioner, kartläggning av kunnandet och karriärplaner för 

personalen utnyttjas. 
� Systematisk utvärdering används när behov av kunnande och utbildning 

kartläggs. 
 
Rekommendation 2: Möjliggörande och genomförande av fortbildningen 

� Arbetsgivaren är skyldig att möjliggöra deltagande i utbildningen. 
� Det är varje arbetstagares skyldighet att delta. 
� Genomförs i regionalt samarbete (specialiserade sjukvården och primärvården). 
� Effektiva inlärningsmetoder används. 

 
Rekommendation 3: Uppföljning av fortbildningen 

� Rapportering om utbildning är en del av personalberättelsen. 
� Organisationerna utvecklar elektroniska fortbildningsregister. 
� Utvecklingsdiskussioner, utbildningskort, loggböcker och kompetensmappar 

utnyttjas på individuell nivå.  
 
Rekommendation 4: Utvärderingskriterier för fortbildningen 

� Kände deltagarna till målen med utbildningen på förhand? 
� Användes inom utbildningen undervisnings- och inlärningsmetoder som stöder 

inlärning hos vuxna? 
� Uppnåddes de arbetstagar- och organisationsorienterade målen? 
� Var deltagarna med och planerade utbildningen?  
� Var utbildarna tillräckligt kunniga och kompetenta? 
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BILAGA 2 ANALYSERADE DOKUMENT 

Det här är en presentation av dokument jag fått ta del av under forskningsprocessen. I 
tabellen framgår vem som gett mig dokumentet, vilken hennes titel varit samt kort 
vilket dokumentet varit.   
 
Vem som 
gett mig 
dokumentet 

Hennes titel Dokumentet 

Lena Utvecklingschef Forskningstillstånd 

 
Lenita Övergranskare på 

ministeriet 
Rekommendationer om fortbildning 
inom hälso- och sjukvården 

 
Linda Utbildningsplanerare Sairaanhoitajien osaamiskartoitukset 

HYKS-sairaanhoitoalueella 2007-
2008, Sjukskötarens 
kompetenskartering vid HYKS. 

Linda  Utbildningsplanerare Hoitajien täydennyskoulutus 
yliopistollisen keskussairaalan 
kirurgisissa työyksiköissä 

Elli  Utbildningsplanerare IV-skolningens rekommendationer 

Erika Utbildningsplanerare Direktiv om fortbildning  

Lisa Utbildningsplanerare Tidningsurklipp om hur sjukskötare 
anses ansvariga för vållande av 
patientens död 

 
Lahja Ledande översköterska Personalens uppfattning om att vara 

anställd 

Eira Utbildningsplanerare En månads vy av skolningskalendern  

Lucia Tidigare översköterska nu 
klinisk expert  

Inbjudningar till fortbildningar 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE 

Tematik och frågor 
Syfte och vetenskaplig förankring  
Introduktion  
Skapa en avslappnad atmosfär, presentera mig själv och forskningen. 

� Vad består en vanlig dag av?  
� Vad har du gjort idag?  
� Vad skulle du ha gjort ifall vi inte haft intervjun? 

 
Kontexten  
Rikta intervjutillfället mot sitt fokus, fortbildning för sjukskötare. 
 

� På vilket sätt arbetar du med fortbildning?  
� Vad betyder fortbildning för dig?  

 
Samhällets förväntningar och krav  
Om fortbildning är en samhällelig fråga, vad betyder det? 
 

� Vilka fortbildningar eller kurser ordnar ni/deltar du i?  
� Vilken betydelse anser ni att era kurser har?  
� På vilket sätt uppfattar ni Social- och hälsovårdsministeriets krav på 

fortbildning?  
� Vilken anser ni effekten av ministeriets rekommendationer om fortbildning 

vara?  
 

Ledning av fortbildning och fortbildning som ledning   
Om fortbildning för sjukskötare är en ledarskapsfråga, vad betyder det?   
 

� Vilken är din åsikt om de kurser som ordnas för personalen?  
� Vad anser du om de obligatoriska fortbildningar (IV-skolning) som ordnas?  
� Hur uppfattar du att valet av vem som skall delta i fortbildningarna går till? 
� Vilken är fortbildningens betydelse på HNS? 
� Vad anser du att fortbildning betyder för HNS?  
� Vad anser du om de obligatoriska fortbildningar (IV-skolning) som ordnas? 
� Hur uppfattar du att valet av vem som skall delta i fortbildningarna går till? 

 
Personliga förhållningssätt till fortbildning 
Om fortbildning för sjukskötare är en personlighetsfråga, vad betyder det?   

� Vilken är din roll i fortbildning? 
� Av vem får du stöd och råd när det gäller planering av fortbildning?  
� Vilken är din åsikt om de kurser som ordnas för personalen?  
� Vilken feedback får du i ditt arbete med fortbildning (förslag, åsikter, 

kommentarer, annat)? 
� På vilket sätt tar deltagare kontakt med dig? 
� Vem tar kontakt med dig om fortbildningar?  
� Samarbetar du med andra för att skapa kurser och fortbildningar? Vem? 
� Samarbetar du med andra (utanför organisationen) för att skapa kurser, vem 

och varför?  
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BILAGA 4 EXEMPEL PÅ RESULTATBEARBETNINGEN 

Denna bilaga är en detaljerad demonstration av hur bearbetningen av insamlade data 
har skett. Redovisningen hänger samman med kapitel 3.4 Metod för resultatanalysen 
där jag beskriver hur jag först läst informanternas transkriberade intervjuer. Det här 
utdraget har fångat en rik passage av intervjun och analysen är därmed rätt 
omfattande. Ordningsföljden för analysen är följande:  

1) Analyssteg 1. Jag har koncentrerat det empiriska materialet genom att beakta 
den sociala och historiska kontexten. Således har jag strävat efter att verkligen 
”förstå” den intervjuade så som den beskriver sitt arbete och sina strävanden. 
Samtidigt har jag försökt urskilja önskningar och strävanden som i stor grad 
påverkas och förutbestäms av sådana sociala faktorer som inte den enskilda rår 
på eller ens klart kan uttrycka. Denna del har utgjort grunden för kapitel 4. 

2) Analyssteg 2. Jag har fäst uppmärksamhet vid likheter och skillnader samt gjort 
en tematisering. Delar av texter med samma tematik har fogats samman och en 
nytolkning gjorts (detta steg är presenterat i kapitel 4).  

3) Analyssteg 3. Slutligen har jag gjort en begreppslig och teoretisk analys med 
hjälp av analyslinserna kommunikativt handlande och governmentality 
(analysen finns presenterad i kapitel 5).  
 

Exemplet nedan är hämtat ur en intervju med en fortbildningsplanerare och 
diskussionen fokuserar på mätinstrumentet NCS: 
 
Linda: För vårt arbete som fortbildningsplanerare har vi stor nytta av det här 
verktyget, det här mätinstrumentet (fi. tähän koulutuksen suunnittelutyöhön hyvänä 
aseena meillä on tää sairaanhoitajan osaamiskartotus). Vi har på alla mina enheter 
gjort en kartläggning av sjukskötarens kunnande med hjälp av NCS och har nyligen 
sammansställt en stor rapport om detta... det här är nämligen en bra rapport som är 
central för den berättar för oss på vilken nivå våra sjukskötares kunnande är. Lola 
som har skapat det här instrumentet har nog fixt tänkt till här [skratt].  
 
Linda förevisar rapporten och bläddrar i den för mig då hon fortsätter: Du ser här att 
de allra flesta sjukskötare har ett kunnande som är på minst medelnivå. Här kan du 
se olika enheter och i de här färgstaplarna ser du nivåerna. Det är nästan enklast att 
bara se på färgerna, du ser att det finns ganska lite rött på våra avdelningar och att 
gult och grönt som sen betyder medelmåttlig eller bra nivå har vi rätt mycket av. Så 
det här är ett helt strålande resultat dessutom blir det lättare att planera fortbildning 
när man ser på vilken nivå kunnande är och var det behövs mer skolning. Jag har på 
känn att vi bland förmännen har sådant gammalt garde som inte nödvändigtvis ser 
nyttan med att använda detta mätinstrument. Jag har sedan försökt lära personalen 
att själv be efter det, instrumentet är så lätt att marknadsföra, sjukskötarna förstår 
genast idén med detta.  
Analyssteg 1: Jag börjar med att ställa frågor som: Vad är det här? Varifrån kommer 
det? Vad betyder det och vad leder det till?  
 
Vad är det här? Det här är en beskrivning av ett mätinstrument av sjukskötarens 
kompetenser vilket användaren Linda uppfattar som förträffligt. Linda uppfattar ärligt 
och uppriktigt att hon gör nytta genom att använda instrumentet och att mätningarna i 
sig visar på områden av utvecklingsbehov. Att sammanställa mätningarna till den 
omfattande rapporten har inneburit mycket arbete och kodning av andras kunnande 
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med hjälp av färger har inspirerat henne. Det här är en fortbildningsplanerare som är 
nöjd med sitt arbete, som uppfattar det hon gör som viktigt. Samtidigt uppfattar jag att 
det finns en form av socialt nätverk kring användandet av mätinstrumentet som stärker 
Linda i hennes yrkesroll. Skaparen av instrumentet är en högt uppsatt förman (ledande 
översköterska) med vilken en yrkesmässig allians inte alls är fel. Den sociala 
ställningen befästs också då Linda pratar om hur vissa äldre förmän inte hänger med 
sin tid (gammalt garde) vilket framhäver Linda själv som någon som är mån om 
utveckling och framåtsträvande.   
 
Varifrån kommer det? Linda har själv arbetat som sjukskötare i många år och efter 
egen fortbildning har hon flyttat över till uppgiften som fortbildningsplanerare. Hon 
nämner i intervjun att det inte alltid är lätt att veta vilken typ av fortbildning som skall 
arrangeras, men att hon med hjälp av NCS har fått ett redskap för att identifiera 
utvecklingsbehov. Jag tolkar att den positiva inställningen till mätinstrumentet delvis 
uppstår då andras kunskap omvandlade till staplar och färger ger en form av 
kontrollerbarhet och trygghet.  
 
Vad betyder det och vad leder det till? När en fortbildningsplanerare med 
utbildningsansvar för en större enhet tillsammans med en ledande översköterska är 
övertygade om att mätinstrumentet är förträffligt blir användningen av det omfattande. 
Linda gör ingen kritisk gransking av instrumentet och uppfattar att orsaker till att det 
inte ännu används av några avdelningssköterskor främst beror på okunskap och inget 
annat. Dessa faktorer krymper möjligheten till dialog kring användningen av 
instrumentet. För sjukskötaren innebär den här utvecklingen att hennes kompetens 
med hjälp av instrumentet omvandlas till siffror och staplar i olika färger. 
Användningen av instrumentet har därför två följder: dels en uppdelning mellan 
kompetenta och mindre kompetenta sjukskötare, dels en uppdelning mellan dem som 
använder mätningarna och resultaten och dem som inte gör det.  
 
Analyssteg 2:  
I nästa steg har jag fäst uppmärksamhet vid likheter och skillnader samt gjort en 
tematisering. Det här blir dock något svårt att demonstrera i denna bilaga eftersom jag 
här endast redogör för en informants berättelse. Delar av texter från varje informant 
med samma tematik fogas samman och en nytolkning görs (presenterat i kapitel 4). 
Utdraget i den här bilagan innehåller minst följande teman:  
 

� Mätinstrumentet NCS  
� Mätbarhet, siffror, staplar i olika färger 
� Möjlighet att kartlägga sjukskötares kompetenser 
� Socialt nätverk, kontaktyta 
� Uppdelning mellan anställda, uppdelning mellan användare  
� Positiv inställning, okritisk hållning 
� Modernt och i tiden 

 
 
Dessa korta tematiska begrepp sammanförs sedan med resultatet av andra intervjuer. 
Kring många av begreppen uppstår kluster av teman samtidigt som skillnader och 
likheter framträder.   
 
Följande kärnfulla citat av Linda återges i sin helhet i kapitel 4: Jag har på känn att vi 
bland förmännen har sådant gammalt garde som inte nödvändigtvis ser nyttan med 
att använda detta mätinstrument. Jag har sedan försökt lära personalen att själv be 
efter det, instrumentet är så lätt att marknadsföra, sjukskötarna förstår genast idén 
med detta. 
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Analyssteg 3:  
Begreppslig och teoretisk analys med hjälp av analyslinserna kommunikativt 
handlande och governmentality (presenterat i kapitel 5).  
Flera av begreppen samt tematiken i analyssteg 2 uppmärksammas av båda 
analyslinserna, något jag illustrerar i följande tabell:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrepp identifierade i föregående analys-
steg: 

 
 

� Mätinstrumentet NCS  
� Mätbarhet, siffror, staplar i olika 

färger 
� Möjlighet att kartlägga 

sjukskötares kompetenser, rapport. 
� Socialt nätverk, kontaktyta 
� Uppdelning mellan anställda, 

uppdelning mellan användare  
� Positiv inställning, okritisk 

hållning 
� Modernt och i tiden 

 

Analyslinsen kommunikativt handlande:  
 
Förståelighet. Linda ger inte mycket 
plats för alternativa förståelser av vad 
mätinstrumentet skapar.  
Sanning handlar här om att Linda tror 
på mätbarheten och på möjligheten att 
fånga kompetenser i staplar och diagram. 
Legitimitet visar sig i detta avsnitt av 
intervjun i hur Lena allierar sig med 
skaparen av instrumentet och genom att 
mäta andras kompetenser skapar hon 
samtidigt en social ordning.  
Sanningsfärdighet. Här ser man att 
Linda målar upp bilden av sig själv som 
en modern och aktiv medarbetare.    
 
Analyslinsen governmentality: 
 
Mätningarna skapar uppfattningar och 
förväntningar för sjukskötaren själv och 
för hennes förman. Skillnader mellan de 
anställda uppstår och skapar hierarkiska 
observationer. Sjukskötare ombeds 
genom mätningarna att skapa en bild av 
sig själv och helst även identifiera sina 
egna utvecklingsbehov. Mätinstrumentet 
framställs som något positivt och modern 
och att ifrågasätta det eller att delta i 
skapandet av det är inte möjligt. 
Rapporten i tryckt format av 
sjukskötarens kompetensnivåer förstärker 
denna uppfattning.  
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