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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Professionell identitet tolkas utifrån tidigare studier som ett relativt inkonsekvent 

begrepp, vilket leder till att begreppet är svårt att konkret använda och tillämpa inom 

sjuksköterskeprofessionen. Det förefaller även finnas en kunskapslucka vad gäller professionell 

identitet i relation till specialistsjuksköterskor inom intensivvård samt hur professionell identitet 

kan ses ur ett livsvärldsperspektiv. Syfte: Belysa professionell identitet som begrepp för 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård i kontext till deras livsvärld. Metod: En 

begreppsanalys enligt Walker och Avant med avsikt att finna betydelsen av professionell 

identitet som begrepp. Resultat: Utifrån ett livsvärldsperspektiv består professionell identitet av 

specialistsjuksköterskans upplevelse av sig själv, i en omgivning eller situation, via mötet med 

andra livsvärldar. Professionell identitet formas utifrån specialistsjuksköterskans egna levda 

erfarenheter och har starkt samband till den personliga livsvärlden. Professionell identitet 

karaktäriseras utifrån fyra attribut. Dessa innebär att (1) specialistsjuksköterskan inom 

intensivvård har den kunskap som krävs för att vårda kritiskt sjuka, samt värnar om 

professionens kärnvärderingar i sitt arbete. Att (2) specialistsjuksköterskan identifierar sig 

personligen med rollen som specialistsjuksköterska och utifrån en god självbild agerar med 

självförtroende. Vidare innebär det att (3) specialistsjuksköterskan agerar autonomt och utför 

sina arbetsuppgifter på ett yrkesskickligt vis som inger förtroende i arbetsgruppen. Detta för att 

(4) till sist urskilja sig från andra professioner dock med intentionen att vara en god 

samarbetspartner i teamet kring patienten. Positiva konsekvenser efterföljer in i verkligheten om 

förutsättningarna för professionell identitet som begrepp existerar. Slutsats: Fördjupad insikt i 

vad professionell identitet innebär som begrepp kan bidra positivt till att specialistsjuksköterskan 

inom intensivvård upplever starkare känsla av professionell identitet.  
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ABSTRACT  

 

Background: Professional identity as a concept has previously been described without a clear 

definition. This makes the concept elusive and hard to apply for nursing as a profession. It seems 

like a gap exists in the knowledge about professional identity for critical care nurse specialists 

and professional identity in a life world perspective. Aim: To enhance professional identity as a 

concept for critical care nurse specialists in context of their life world. Method: A concept 

analysis model carried out in accordance to Walker and Avant with purpose to define 

professional identity as a concept. Results: Seen from a life world perception a critical care 

nurse specialists professional identity consists of the perception of oneself, the surroundings, 

situations or meetings with other types of life worlds. The critical care nurse specialists own 

professional identity is shaped by experience and is strongly linked to a personal life world. 

Professional identity is characterized by four attributes. These means that (1) the nurse specialist 

has the knowledge that is required to care for critically ill and has a strong sense and morale for 

the professions core values. That (2) the nurse specialist personally identifies herself with the 

role of specialist nurse and, based on a good self-image, acts with self-confidence. Furthermore, 

(3) the nurse specialist should act autonomously and perform the daily routines according to the 

profession’s high standard, which aids the interests of the whole workforce. Last of the four 

attributes is (4) to distinguish from other professions, with intent to be a good work partner in the 

team. If the prerequisites of professional identity exist it will enhance and give a positive 

consequence to the real world. Conclusion: Deeper insight of professional identity as a concept 

can contribute in a positive way that makes the nurse specialist experience a stronger sense of 

professional identity. 
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BAKGRUND  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Livsvärld är ett begrepp med ansats ur den filosofiska traditionen, med ontologisk och 

kunskapsteoretisk grund, som tillkommit i syfte att skildra en tydlig och absolut utgångspunkt för 

kunskapsutveckling (Bengtsson, 2005). Enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2017) är livsvärld 

ett av flera viktiga och centrala begrepp i ämnet vårdvetenskap. Livsvärld beskriver hur vi förstår 

oss själva, andra människor och situationer som omger oss och hur vi hanterar nya situationer 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Den utgörs av allt som är möjligt att uppleva eller göra och består 

av olika världar i vilka personen lever, till exempel familjen, arbetsplatsen eller umgänget med 

vänner (Bengtsson, 2013). 

 

Kärndimensionerna inom begreppet livsvärld beskrivs enligt Hemingway och medarbetare 

(2015) som temporalitet, rumslighet, förkroppsligande, intersubjektivitet och sinnesstämning 

Livsvärlden består således av tiden som den erfars av människor, den mänskliga omgivande 

kontexten och erfarenheter av att leva i den. Hur interaktionen med omgivningen sker och hur 

kvalitén på omgivningen är kan således påverka människans välbefinnande. Förkroppsligande 

innebär att se hur världen erfars genom våra kroppar och hur mänsklig kontext samt dess 

möjligheter och begränsningar upplevs (Hemingway, Norton & Aarts, 2015). Kropp och själ är 

ömsesidigt beroende av varandra. Där själen är f örkroppsligad och kroppen själfull benämns 

den som den ”levda kroppen” för att skiljas från den fysiska kroppen. Den levda kroppen är både 

fysisk och mental (Bengtsson, 2013). 

 

Genom intersubjektivitet kan den personliga världen, som delas med andra som har samma 

åsikter, förstås. Intersubjektivitet hjälper människor att navigera i kulturella och traditionella 

sammanhang vilka påverkar självuppfattningen och hur människor ser på varandra. Genom att 

tänka över vår intersubjektiva värld, eller hur vi är i vår sociala värld tillsammans med andra, 

förstår vi andra människors beteenden. Den levda erfarenheten påverkas även av 

sinnesstämningen vilken bidrar till att forma andra dimensioner av livsvärlden och påverkar vår 

förmåga att förstå vår potential (Hemingway et al., 2015). 

 

Sjuksköterskans professionella identitet är beroende av hennes upplevelse av personlig identitet 

(Öhlén & Segesten, 1998) och därmed av sin personliga livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden utgörs av personliga erfarenheter, av situationer och möten med andra människor. 
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Vi delar en och samma värld men har olika sätt att se och förstå den (Ekebergh, 2017). Liksom 

patientens egen erfarenhet och kännedom om sin hälsa och sitt vårdbehov (Asp, 2017) kan ses 

som en del av patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010), så kan specialistsjuksköterskans 

goda kunskaper i både basal och specifik omvårdnad (Asp, 2017) beskrivas som en del av 

hennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

För att utveckla sjuksköterskans kunskapsområde behövs ytterligare forskning som belyser 

begrepp och dess innebörd i relation till ett vårdande sammanhang (Wiklund Gustin & Bergbom, 

2017). Betydelsen av fenomenologiska studier har ökat inom omvårdnadsområdet. Många 

studier har inkluderat den levda erfarenheten av omvårdnad. Denna typ av kunskap, hur 

någonting kan uppfattas av andra, är särskilt användbar för sjuksköterskor för att utveckla empati 

som ligger till grund för etiska ställningstaganden i omvårdnaden (Todres & Holloway, 2010). 

Att tolka professionell identitet utifrån ett livsvärldsperspektiv syftar till att försöka förstå, 

beskriva och analysera begreppet såsom det erfars av människor för att förstå hur begreppet kan 

påverka sjuksköterskans arbete (Dahlberg & Segesten, 2010). När människor studeras hittas 

sällan gemensamma teman som är universella över alla kulturer och omständigheter. Snarare 

hittas teman som är typiska inom en viss kontext. Studier med livsvärld som grund presenterar 

därför ofta resultatet som flertalet teman vilka är relaterade till varandra och avser därmed den 

essentiella strukturen av fenomenet som studerats (Todres & Holloway, 2010). 

 

Professionell identitet 

Professionell identitet som begrepp har tidigare studerats och koppling finns till andra begrepp så 

som självbild, självförtroende, professionalitet, professionell självbild samt sjuksköterskans 

professionella roll (Öhlén &Segesten, 1998). Vidare forskning visar att professionell identitet har 

studerats med fokus på vetenskaplig förberedelse (Willetts & Clarke, 2014). Det beskrivs utifrån 

att den professionella identiteten är i konstant utveckling under sjuksköterskans karriär relaterat 

till ny teknik och nya arbetsroller (Johnson, Cowin, Wilson & Young, 2012). Även ansvar, 

kontinuerligt lärande och perfektion är väsentliga komponenter av professionell identitet 

(Deppoliti, 2008) som tillkommer under utveckling (MacIntosh, 2003; Willetts & Clarke, 2014). 

 

Intresse av att mäta professionell identitet existerar men av åtta samanställda mätmetoder hade 

samtliga bristande psykometriska resultat (Matthews, Bialocerkowski & Molineux, 2019). 

Istället kan professionell identitet antas i kategorier av fyra dominerande perspektiv. Dessa fyra 

perspektiv utgörs av situation- och arbetsrelaterade förhållanden, handledning, att vara 

teamledare och i att ha patienten i fokus (Fagerberg & Kihlgren, 2001). Även makt som 
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professionell vårdgivare (Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, Winskill & Stevens, 2005) samt 

känslan av att behöva göra allting har tillika associerats till sjuksköterskans professionella 

identitet. Känslan av att behöva göra allting har dock visat sig leda till en svagare professionell 

identitet då sjuksköterskorna distanserat sig från kärnan av sitt arbete och istället tagit sig an 

andra professioners ansvarsområde (Fernandes et al., 2018). 

 

Vidare forskning har beskrivit professionell identitet utifrån teorin om social identitet, vilket 

bidrar till fördjupad förståelse för hur socialt agerande kan påverka sjuksköterskans 

professionella identitet (Willetts & Clarke, 2014). Fler studier anser även att professionell 

identitet är relativt bestående ur en social identitet, som karaktäriseras utifrån hur medlemmar av 

en profession kategoriserar och särskiljer sig från andra professioner (Gutiérrez & Morais, 2017; 

McNeil, Mitchell & Parker, 2013) genom kompetens och arbetsuppgifter (Gutiérrez & Morais, 

2017). Det till trots samarbetar flera professioner mot ett gemensamt mål i att göra det allra bästa 

för patienten (Wackerhausen, 2009). 

 

Professionell identitet framställs även som ett komplext fenomen som uppträder efter individuell 

sekundär socialisering (Gutiérrez & Morais, 2017; Johnson et al., 2012), jämte identitet som 

beskrivs som en social konstruktion med syfte att ge förbättrad personlig insikt (Adamy, Zocche 

& Almeida, 2019). Professionell identitet skulle därtill kunna bistå med en samlad bild av 

viktiga aspekter som är sammanhängande med individens existens genom livet (Johnson et al., 

2012).  

 

Även känslan av att tillhöra en professionell grupp framhålls som en stark faktor för att individen 

ska befästa sig med en professionell identitet (Gutiérrez & Morais, 2017). Därpå även vilka 

faktorer sjuksköterskans professionella identitet influeras av, så som förebilder, social 

kollaboration med andra sjuksköterskor eller inre motivation till yrkesrollen (Zarshenas et al., 

2014). Det finns dock beskrivningar av hur sjuksköterskors professionella identitet även 

influerats av professionens låga sociala status (de Meis, de Almeia Souza & da Silva Filho, 

2007). Relationell grupptillhörighet och gemensamma värderingar förefaller däremot ha en 

direkt koppling till att individen såväl som gruppen skapar och befäster sig med en ansvarsfull 

professionell identitet (Gutiérrez & Morais, 2017). Värdet i att vara ansvarsfull kan relateras till 

både professionell- och personlig identitet (Dahl, Clancy & Andrews, 2014) som enligt Öhlén 

och Segesten (1998) är två integrerade begrepp.  
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Professionell identitet har även koppling till sjuksköterskans självkänsla. Utifall sjuksköterskan 

uppfattar sin offentliga självbild negativt kan det ge anledning till försämrad självkänsla. 

Däremot kan engagemang för professionell socialisering bidra till det motsatta (Takase, Kershaw 

& Burt, 2002). Professionell identitet kan även beskrivas utifrån en känsla som influeras av 

professionens normer, kännetecken och värderingar. Känslan av sitt jag i relation till andra 

vägleder därefter individen till att agera som sjuksköterska (Godfrey & Hite, 2019). 

Sjuksköterskans arbete anses vara av mångfacetterad natur (Willetts & Clarke, 2014) däremot 

fordrar professionell identitet att arbetet är specifikt för professionen och därmed särskiljer sig 

från andra professionella grupper (Gutiérrez & Morais, 2017). 

 

Perspektiv utifrån samhälle, vård och individ 

Ur ett samhällsperspektiv kan professionell identitet antas i en blandning av professionens 

officiella igenkänningsfaktorer så som skyldigheter, uppdrag och reglementen, samt 

allmänhetens uppfattning av sjuksköterskans profession så som status och kompetens 

(Wackerhausen, 2009). Mötet mellan dessa uppfattningar är intressant då det är i mötet mellan 

olika livsvärldar som erfarenheter kan omvandlas och komma till nytta som ny vetenskaplig 

kunskap (Asp, 2017).  

 

Vidare har sjuksköterskans kompetens, ur ett samhällsperspektiv, visat sig påverka vårdens 

möjligheter att säkerställa patientsäker vård med hög omvårdnadskvalitet. Det har beskrivits 

möjligt genom fler sjuksköterskor med hög kompetens vilket medfört färre vårddagar per 

patient, lägre kostnader och lägre dödlighet. Det är därför av betydelse att sjuksköterskan 

uppträder som förebild gentemot andra sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). 

 

Ur ett vårdperspektiv är begreppsanalys relevant för att skapa ett entydigt och distinkt språk som 

kan användas inom sjuksköterskeprofessionen för att utveckla vårdvetenskapen och 

omvårdnaden av patienten (Asp, 2017). Förtroendet för sjuksköterskeprofessionen påverkas av 

levererad omvårdnadskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Detta påverkar 

intensivvårdens specialistsjuksköterskor då de är ansvariga för att integrera god evidens i sitt 

dagliga arbete till syfte att utveckla patientvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2012a) samt 

erbjuda säker, kunskapsbaserad och effektiv vård utifrån patientens behov (Sveriges kommuner 

och regioner, 2020; Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Professionell identitet är även ett 

begrepp som kan ha inverkan på blivande sjuksköterskor och deras fortsatta arbete inom vården 

(Matthews et al., 2019). 
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Ur ett individperspektiv är det av vikt att sjuksköterskan tar har hand om sin egen hälsa så 

förmågan att ge vård inte riskeras (Svensk sjuksköterskeförening, 2012b). Det belyser 

sjuksköterskans professionella självbild som kan speglas mot sjuksköterskans professionella 

identitet (Öhlén & Segesten, 1998). Specialistsjuksköterskan inom intensivvård är ålagd att 

hantera komplexa situationer och agera utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt i sitt 

arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2012a). De bör även ta tillvara på sitt omvårdnadsansvar 

och sin kompetens för att driva arbetet för bättre personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) till förmån för patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Ekebergh, 2017). 
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Problemformulering 

Sjuksköterskans professionella identitet beskrivs i tidigare studier utifrån socialisering, olika 

känslor och i kontext av arbete. Det tyder dock på en viss inkonsekvens och oklar bredd i 

betydelsen av begreppet samt i vilket sammanhang begreppet bör användas. Det leder till att 

begreppet är svårt att konkret använda och tillämpa inom sjuksköterskeprofessionen. En 

identifierad kunskapslucka är dessutom att det saknas studier som beskriver professionell identitet 

ur perspektiv av specialistsjuksköterskor inom intensivvård samt studier som belyser 

professionell identitet ur ett livsvärldsperspektiv.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa professionell identitet som begrepp för specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård i kontext till deras livsvärld.   

 

Frågeställning 

Hur karaktäriseras begreppet professionell identitet för specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård?  
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METOD 

I detta examensarbete har information samlats in med ambition att finna information som kan 

beskriva professionell identitet som begrepp med avsikt att belysa innebörden av begreppet för 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård i kontext till deras livsvärld.  

 

Dataanalys 

Insamlat material har analyserats enligt Walker och Avants (2014) metod för begreppsanalys. 

Analysen består av åtta steg och stegen har processats utan inbördes ordning för att uppnå bästa 

resultat. Stegen presenteras nedan. 

1. Val av begrepp. I detta examensarbete har begreppet professionell identitet studerats. 

Författarna uppfattade förståelsen för begreppet som låg bland 

specialistsjuksköterskestudenter, inklusive dem själva. Det var därför av intresse att 

förtydliga begreppets innebörd och öka medvetenheten bland specialistutbildade 

sjuksköterskor. Begreppet beskrivs utförligare i bakgrunden.  

2. Identifiera syftet. Syftet med begreppsanalysen presenteras under rubrikerna syfte och 

problemformulering.  

3. Begreppets användningsområden. Genom att använda ordböcker, synonymer och annan 

tillgänglig facklitteratur har flera aspekter av begreppet inhämtats. Hur begreppet 

används i kontext till sjuksköterskans livsvärld har eftersökts i vetenskapliga artiklar. 

Utförligare beskrivning presenteras under datainsamling och urval. Betydelsen av 

professionell identitet som begrepp och hur begreppet används presenteras under 

rubriken resultat.  

4. Begreppets definierande attribut. Insamlat material har analyserats och bearbetats för att 

urskilja de attribut som med tydligast definition framträtt till professionell identitet som 

begrepp mot specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Alla egenskaper som beskriver 

professionell identitet har listats och granskats utifrån vilka som förekommit flest gånger 

och därefter kategoriserats i grupper. Utifrån detta har slutligen fyra definierande attribut 

utkristalliserats vilka finns beskrivna under rubriken resultat. 

5. Modellfall. I detta steg har ett fiktivt fall beskrivits, som demonstrerar alla begreppets 

definierande attribut, för att tydliggöra vad professionell identitet verkligen är. Fallet är 

skrivet utifrån en specialistsjuksköterskas livsvärld och presenteras under rubriken 

resultat. 

6. Andra beskrivande fall. I detta steg har två nya fiktiva fall beskrivits. Det första, 

motsatsfallet, innehåller inget av de definierande attributen och beskriver där med tydligt 

vad professionell identitet inte är. Det andra fallet är ett gränsfall som liknar modellfallet 
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men som tydligt saknar ett av attributen. Fallen har jämförts med varandra och med de 

definierande attributen för att fallen ska kunna delge djupare förståelse för begreppets 

attribut. Även dessa fall presenteras under rubriken resultat. 

7. Begreppets förutsättningar och konsekvenser. Tre förutsättningar har identifierats ur det 

insamlade materialet, som beskriver de faktorer som måste existera för att begreppet ska 

kunna uppträda. Dessa har urskilts genom upprepad analys av de definierade attributen 

samt tolkning av vad som krävs för att attributen ska kunna uppstå i verkligheten och 

vilka konsekvenser det skulle få. Identifierade förutsättningar och konsekvenser 

presenteras under rubriken resultat. 

8. Empiriska referenser. Empiriska referenser är beskrivande för hur professionell identitet 

kan vara igenkännbart i verkligheten. Detta steg bygger på tolkning och analys av 

insamlat material och beskriver vad som kännetecknar en specialistsjuksköterska med 

stark professionell identitet. Empiriska referenser presenteras under rubriken resultat. 

 

Datainsamling och urval  

 

Begreppets ursprung och språkliga innebörd 

Sökning av information började i ordböcker och lexikon för att ta reda på begreppets ursprung 

och språkliga betydelse. Samtliga ordböcker, synonymordböcker och lexikon som använts i 

denna begreppsanalys fanns tillgängliga på Uppsala stadsbibliotek. Elva böcker valdes efter 

rekommendation av bibliotekarie i syfte att finna djupare insikt och förståelse för begreppets 

innebörd. Begränsning gjordes enbart till böcker som var utgivna på svenska. För att se om 

begreppets beskrivning förändrats över tid gjordes ingen begränsning till utgivningsår. Orden 

professionell och identitet har granskats var för sig då det sammansatta begreppet inte fanns med 

i litteraturen. 

 

Facklitteratur har inhämtats från Uppsala universitetsbibliotek med assistans av bibliotekarie. 

Sökningen av facklitteratur begränsades till text skriven på svenska eller engelska som kunde ge 

ytterligare information om professionell identitet med begränsning till sjuksköterskans 

profession. 

 

Begreppets användning i den vetenskapliga litteraturen 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar skedde via databaserna PubMed och Cinahl. 

Litteratursökningen avgränsades till artiklar som Uppsala universitet hade tillgång till i fulltext 

eller som fanns tillgängliga publikt samt vara skrivna på engelska. Begränsning till utgivningsår 
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gjordes inte. Sökningarna genomfördes med fritext och ämnesord som sökts fram via Swedish 

MeSH (Karlsson, 2017). Sökord som har använts är Nurse, Professional identity, Intensive care 

nursing och Critical care nursing. Sökorden har kombinerats med en boolesk operator AND för 

att begränsa sökningen. Frassökning med citationstecken användes för att hålla ihop professional 

och identity till ”professional identity”, för att bilda ett begrepp och genom det ytterligare 

specificera sökningen (Karlsson, 2017). Sökningen var initialt inriktad på 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård, men breddades till alla sjuksköterskor då 

sökresultatet för den specifika inriktningen i kombination med professionell identitet var för litet. 

För detaljerad söktabell se Bilaga 1.  

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier   

Artiklar som inkluderats i resultatet valdes utifrån två kriterier. Artiklarna skulle vara 

originalstudier och bidra till förståelse och ingående information om professionell identitet för 

sjuksköterskor. Exkluderade artiklar utgjordes av artiklar som inte beskrivit professionell 

identitet i relation till sjuksköterskor samt artiklar som berört sjuksköterskor under 

grundutbildning.  

 

Projektets betydelse  

Begreppsanalys av professionell identitet är relevant då en definition av begreppet skulle kunna 

stärka specialistsjuksköterskans arbete inom intensivvården. Detta genom att definiera attribut 

till professionell identitet vilka skulle kunna förtydliga specialistsjuksköterskans roll och ansvar, 

till förmån för att kunna bedriva säker, kunskapsbaserad och effektiv vård. Detta skulle vara 

betydelsefullt för individ, vård och samhälle då sjuksköterskor med högre utbildning tenderar 

bidra med högre patientsäkerhet samt med positiv effekt på ekonomin i sjukvården. Positiva 

effekter på vården höjer sannolikt allmänhetens förtroende för specialistsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskans status i samhället, vilket kan leda till ökad attraktivitet för yrket och 

därmed bidra till ytterligare förbättrad vård med fler yrkesaktiva specialistutbildade 

sjuksköterskor. Det är därför av intresse att i examensarbetet lägga fokus på innebörden av 

professionell identitet som begrepp för specialistsjuksköterskan inom intensivvård utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Detta med hopp om att skänka ny kunskap till yrkesgruppen samt öka deras 

medvetenhet kring professionell identitet med önskan om att höja professionens status och på sikt 

förbättra vården. 
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Forskningsetiska överväganden  

Då detta examensarbete består av en begreppsanalys, vilken inte inkluderar människor, fanns 

inget behov av något etiskt godkännande för att genomföra arbetet. Alla artiklar som inkluderats 

i resultatet var dock antingen etiskt granskade eller förde ett etiskt resonemang.  

 

Examensarbetet har följt de regler och riktlinjer som finns för forskning (Vetenskapsrådet, 2017; 

Vetenskapsrådet, 2018) i syfte att uppnå vetenskaplig kvalité. Granskning av text har gjorts av 

båda författarna och därefter sammanställts och återgivits i omformulerad form för att undvika 

plagiat. All fakta som examensarbetets resultat grundar sig på är taget ur redovisade böcker och 

artiklar. Ingenting i resultatet har fabricerats för att bättre svara på syftet. Artiklarna som 

ursprungligen var skrivna på engelska har översats till svenska vilket kan ha inneburit viss 

feltolkning. Enligt författarnas vetskap har dock ingen text förfalskats. Den teoretiska 

utgångspunkten är, efter bästa förmåga, beskriven och metoden i examensarbetet är utförligt 

beskriven för att öka tillförlitligheten av resultatet. Mot denna bakgrund har resultatet av den 

lexikala och litterära analysen till sist granskats med hjälp av en vedertagen modell för 

begreppsanalyser. 

 

Principen om att göra gott behandlas i studien genom att besvara syftet och därmed bidra med 

viktig kunskap till vårdvetenskapen. Genom att förtydliga ett begrepp som har stor betydelse för 

specialistsjuksköterskans profession kommer det till nytta för individen. Då studien bara 

behandlar ord och begrepp kan principen om rättvisa i detta arbete innebära att vara öppen för all 

typ av fakta om begreppet och ge ordet rättvisa. Studien skulle möjligen kunna påverka 

principen om rättvisa indirekt då den potentiellt kan påverka specialistsjuksköterskans 

omvårdnadsarbete (Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 
 

Identifiera professionell identitet som begrepp  

 

Lexikal analys 

Begreppet professionell identitet består av två ord och orden tillsammans stod inte att finna i 

någon av de ordböcker eller lexikon som använts i denna begreppsanalys. Sökning efter ordens 

betydelse och ursprung har därför gjorts till båda orden separat.  

 

Etymologisk kartläggning 

Ordet professionell kan härledas till profession som omnämns i litteraturen första gången under 

1600-talet. Professionell omnämns första gången år 1839 och beskrivs i litteraturen som ett 

adjektiv med initialt syftade att beskriva något som tillhör ett yrke, en person som är 

yrkesutövande eller något idrottsrelaterat. Ordet stavades (-el) på slutet, mellan år 1871–1904, 

därefter började ordet stavas (-ell) på slutet som det initialt gjort. Professionell översätts till 

Professional på engelska och Professionel på franska (Svenska akademin, 1954).  

 

Identitet eller identität som det tidigare stavades är ett substantiv som härstammar från 

senlatinets identitas och är besläktat med engelska identity och franska identité. Ordet är en 

avledningsstam till latinets idem vilket betyder densamme. Identitet nämndes första gången i 

skrift år 1642, då i samband med växters utbredning och släkten (Svenska akademin, 1954).  

  

Semantisk kartläggning 

Professionell definieras av någonting som utgör eller hör samman med ett yrke och en 

professionell person beskrivs som utövare av ett yrke eller en sport/idrottsgren (Svenska 

akademien, 1954; Malmström, Györki & Sjögren, 2002). I slutet av 1900-talet används 

yrkesmässig och yrkesskicklig som yrkesman till att beskriva ordet professionell (Svenska 

akademien, 1998) och i senare beskrivningar påträffas även tillägg av yrkesskicklig som utövare 

(Svenska akademien, 2015). Svenska språknämnden (1999) nämner även yrkesmässig, men 

lägger till att det kan beröra både yrkespersoner, idrottsaktiva och musiker. Allén och Malmgren 

(2006) beskriver istället professionell som någonting som utförs på ett fackmässigt godtagbart 

sätt.  

 

Likt tidigare publikationer fortsätter professionell definieras av någon som utför en syssla inom 

sitt yrke på ett fackmässigt, yrkesskickligt och kompetent vis (Oreström, 2013). Däremot finns 
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det flera ordböcker som beskriver motsatsen till professionell som amatör/ amatörmässigt (Allén 

& Malmgren, 2006; Blomqvist & Swedenborg, 1992; Gerhardsen, 2009; Walter, 2011).  

 

Identitet beskrivs som någon eller någonting som är absolut det samma som någon eller 

någonting annat (Svenska akademien, 1954; Svenska språknämnden, 1999) och den/det man 

utger sig för att vara (Svenska akademien, 1954; Svenska språknämnden, 1999; Svenska 

akademien, 1998). Identitet beskrivs även som fullkomlig överensstämmelse (Malmström et al., 

2002) och någon eller någonting som är den-/detsamma vid olika tillfällen och under växlande 

omständigheter (Svenska språknämnden, 1999). 

 

I den modernare upplagan av Svenska akademien (2015) sätts begreppet i sammanhang av att 

styrka sin identitet. En viss, entydigt bestämd person som är markerad av namn eller 

personnummer vars identitet överensstämmer i fråga om varje detalj, egenskap (Allén & 

Malmgren, 2006) och likhet med personen (Oreström, 2013). Identitet omnämns även med 

särprägel och egenart (Svenska akademien, 2015) där medvetenhet till sin egen existens och 

särart (Allén & Malmgren, 2006) tillhör identiteten.  

 

Synonymer 

I tabellerna nedan redovisas de synonymer som förekommit flest antal gånger i de fyra 

synonymordböcker som användes i denna begreppsanalys. Synonymerna i tabellerna har 

förekommit i två eller fler ordböcker. 

 

Tabell 1. Synonymer till professionell 

Synonymer till 

professionell   

Ord för ord: svenska 

synonymer och uttryck 

(1992) 

Stora 

synonymordboken 

(1998) 

Norstedts svenska 

synonymordbok 

(2009) 

Bonniers 

synonymordbok 

(2011) 

Yrkesmässig   * * * * 

Yrkesskicklig  *  * 

Fackmässig    * * 

Expert   *  * 

Skicklig    * * 

Proffsig   * * * 
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Tabell 2. Synonymer till identitet  

Synonymer till 

identitet  

Ord för ord: svenska 

synonymer och uttryck 

(1992) 

Stora 

synonymordboken 

(1998) 

Norstedts svenska 

synonymordbok 

(2009) 

Bonniers 

synonymordbok 

(2011) 

Fullkomlig 

överenstämmelse  

*  * * 

Likstämmighet *  *  

Absolut likhet *  *  

Kongruens *  *  

Enahanda beskaffenhet *  *  

Jag    * * 

Personlighet    * * 

 

Sammanfattning av lexikal analys  

Professionell har sedan 1800-talet definierats av liknande innebörd precis som idag. Ordet 

används primärt för att beskriva hur en handling utförs relaterat till ett yrke eller en sport. 

Yrkesmässig, yrkesskicklig och proffsig är några synonymer som kan användas för att beskriva 

en professionell handling.  

 

Innebörden av identitet har förändrats från 1600-talets beskrivning av växters utbredning till att 

idag beskriva vad en person utger sig för att vara eller identifierar sig som. Identitet kan 

användas synonymt med fullkomlig överenstämmelse, likstämmig och personlighet.  

 

Professionell identitet som begrepp påträffades inte i den lexikala analysen. Tillsammans skulle 

dock professionell och identitet kunna innebära att en person identifierar sig med utförandet av 

en yrkesmässig handling, på ett yrkesskickligt vis.  

 

Litterär analys 

 

Facklitteratur 

Att vara professionell kan relateras till hur någon utför ett arbete och är inte detsamma som att ha 

eller tillhöra ett yrke, utan mer en form av kvalitetsbenämning. Att vara professionell innebär 

även att sjuksköterskan tar ansvar för samhället och har kännedom om regler som kommer med 

legitimationen (Bentling, 2013). 

 

Identitet skapas i sociala sammanhang och formas genom interaktion med omgivningen (Pingel 

& Robertsson, 1998; Solvoll, 1997). Det är även en form av uttryck för hur individen balanserar 

kontextuella komponenter så som grupptillhörighet med värderingar. Ur begreppsbildning kring 



 

18  

identitet har jagutveckling och yrkesidentitet vuxit fram. Jagutveckling bygger på att det ska 

finnas en uppfattning om att omvärlden och relationen till omvärlden är stabil. Identitet beskrivs 

som ett resultat av fungerande socialisation, där god känsla av identitet leder till välbefinnande. 

Yrkesidentitet kan däremot beskrivas utifrån tre dimensioner. Kärnan med innehåll av självet, 

subidentiteten med innehåll av jaget och persona med innehåll av attityder som yttrar sig i olika 

situationer (Pingel & Robertsson, 1998). 

 

Vetenskapliga artiklar 

Professionell identitet skapas utifrån professionella värderingar (Fagermoen, 1997; Gregg & 

Magilvy, 2001; Yazdannik, Yekta & Soltani, 2012), kunskaper och arbetserfarenheter (Gregg & 

Magilvy, 2001; Fagermoen, 1997; Frechette, Bitzas, Kilpatrick, Aubry & Lavoie-Tremblay, 

2020; Piil, Kolbæk, Ottmann & Rasmussen, 2012). Sjuksköterskan delar värderingar med andra 

sjuksköterskor inom professionen (Yazdannik et al., 2012) och mänsklig värdighet beskrivs vara 

en av sjuksköterskans kärnvärderingar (Fagermoen, 1997). 

 

Att identifiera sig med sjuksköterskerollen skapar professionell identitet. Antingen genom att 

identifiera sig personligen som sjuksköterska eller genom att vara inkännande till sitt 

professionella jag. Sjuksköterskans professionella identitet formas genom en process. Processen 

beskrivs som en komplex utveckling i flera steg igenom socialisering in i professionen (Aagaard, 

Sorensen, Rasmussen & Schantz Laursen, 2016; Gregg & Magilvy, 2001). 

 

Den professionella identiteten formas av andras syn på sjuksköterskans professionella roll 

(Aagaard et al., 2016; Gregg & Magilvy, 2001; Landis, Severtsen, Shaw & Holliday, 2020; 

Mousazadeh, Yektatalad, Momennasab & Parvizy, 2018) och status i samhället (Mousazadeh et 

al., 2018). Andra professioner som erkänner sjuksköterskan som en specialist inom sitt 

kunskapsområde och visar förtroende för sjuksköterskans bedömningar bidrar positivt till 

sjuksköterskans professionella identitet (Landis et al., 2020; Mousazadeh et al., 2018) och status 

i samhället (Mousazadeh et al., 2018). Även sjuksköterskans egen syn på sin professionella roll 

formar sjuksköterskans professionell identiteteten (Fagermoen, 1997; Gregg & Magilvy, 2001; 

Landis et al., 2020; Tinkler, Smith, Yiannakou & Robinson, 2017). 

 

Sjuksköterskans professionella identitet förstärks av känslan att vara autonom (Aagaard et al., 

2016; Piil et al., 2012) och av respekt från andra grupper (Landis et al., 2020; Mousazadeh et al., 

2018). Förtroende för sin egen kompetens förbättrar sjuksköterskans organiserade arbete och 

teaminsatts (Aagaard et al., 2016). 



 

19  

 

Sjuksköterskans professionella identitet påverkas även av självförtroende samt av sin uppfattade 

självbild (Aagaard et al., 2016; Gregg & Magilvy, 2001; Piil et al., 2012). 

Specialistsjuksköterskor uppger att deras utbildning lett till starkare självförtroende och bättre 

självkänsla (Piil et al., 2012).  

 

Tabell 3. Översikt av vetenskapliga artiklar i den litterära analysen  

Författare, land och 

år  

 

Artikelnamn Metod  Beskrivning av professionell identitet 

Aagaard, Sørensen, 
Rasmussen & 

Laursen 

 
Danmark (2017)  

 

Identifying nurse 
anesthetists’ professional 

identity 

Kvalitativ 
studie 

Professionell identitet är en komplex process som bygger på att 
vara inkännande av sitt professionella jag.  

Fagermoen 
 

Norge (1997) 

Professional identity: values 
embedded in meaningful 

nursing practice 

 

Kvalitativ 
studie  

Mänsklig värdighet uttrycks vara sjuksköterskans kärnvärdering 
och grund till professionell identitet.   

Frechette, Bitzas, 
Kilpatrick, Aubry & 

Lavoie-Tremblay 

 
Kanada (2020) 

A hermeneutic-
phenomenological study of 

pediatric intensive care unit 

nurses’ professional identity 
following hospital re-design: 

lessons learned for managers 

 

Kvalitativ 
studie 

Specialistsjuksköterska inom intensivvård uttrycker professionell 
identitet genom specialiserad omvårdnad, strävan efter att bevara 

livskvalitet, ständigt lärande, arbete i en intensiv miljö och 

kunskap av högteknologisk apparatur och monitorering. 

Gregg & Magilvy 

 

Japan (2001) 

Professional identity of 

Japanese nurses: bonding 

into nursing  

Kvalitativ 

studie 

Professionell identitet beskrivs som en socialisering in i 

professionen genom utbildning, kunskap, värderingar och 

erfarenheter för att till sist identifiera sig personligen som en 
sjuksköterska. 

 

Landis, Severtsen, 
Shaw & Holliday 

 

USA (2020) 

Professional identity and 
hospital-based registered 

nurses: a phenomenological 

study 
 

Kvalitativ 
studie 

Professionell identitet definieras av sjuksköterskans syn på sin 
expertis, kunskap, del i teamarbete och förhållande till patienten 

och de närstående. 

Mousazadeh, 

Yektatalab, 

Momennasab & 
Parvizy 

 

Iran (2019) 
 

Impediments to the 

formation of intensive care 

nurses professional identity  
 

Kvalitativ 

studie 

Professionell identitet definieras av professionens status i 

samhället och sättet andra professioner ser på och respekterar 

sjuksköterskans profession, kunskap och professionella 
agerande. 

 

Piil, Kolbæk, 

Ottmann & 
Rasmussen 

 

Danmark (2012) 
 

The impact of the expanded 

nursing practice on 
professional identity in 

Denmark 

Kvalitativ 

studie 

Professionell identitet definieras av graden autonomi, självkänsla 

och självförtroende som sjuksköterskan upplever och de 
åtaganden sjuksköterskan har inom sitt yrke. Högre utbildning 

påverkar den professionella identiteten positivt. 

Tinkler, Smith, 

Yiannakou & 

Robinson 
 

England (2017) 

Professional identity and the 

clinical research nurse: A 

qualitative study exploring 
issues having an impact on 

participant recruitment in 
research 

 

Kvalitativ 

studie 

Professionella identiteten påverkas av sjuksköterskors syn på 

varandra och yttre faktorer i yrkesrollen, så som nya 

arbetsuppgifter, med mera.  

Yazdannik, Yekta & 

Soltani 

 

Iran (2012)  

 

Nursing professional 

identity: an infant or one 

with alzheimer 

Kvalitativ 

studie 

Professionell identitet beskrivs som en form av social identitet 

som delar ideal och värderingar med andra inom sin profession.  
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Sammanfattning av litterär analys  

Sjuksköterskan bildar en professionell identitet genom interaktion, kunskap och professionella 

värderingar, samt utvecklas genom en socialiserande process för att till sist se sig själv som 

sjuksköterska eller identifiera sig med sitt professionella jag. Utifrån den självbilden kan 

sjuksköterskan agera autonomt i sin yrkesroll och se sin professionella identitet stärkas. 

Sjuksköterskans professionella status och andra professioners syn på sjuksköterskan som en 

pålitlig aktör inom hälso- och sjukvården formar sjuksköterskans professionella identitet i både 

positiv och negativ bemärkelse.  

 

Definierande attribut  

 

Kunskap och professionella värderingar  

Sjuksköterskans professionella värderingar utgör basen för den professionella identiteten 

(Yazdannik et al., 2012). En kärnvärdering i sjuksköterskans professionella identitet är 

värdighet. Förutom värdighet värnar sjuksköterskan om att förmedla medmänsklighet och 

ömsesidigt förtroende genom personcentrerad vård (Fagermoen, 1997). Den vårdande relationen, 

sjuksköterska gentemot patient framhålls vara essentiell (Fagermoen, 1997; Frechette et al., 

2020; Gregg & Magilvy, 2001; Landis et al., 2020; Tinkler et al., 2017). 

 

För specialistsjuksköterskan inom intensivvård beskrivs kontinuerlig monitorering av patienten 

vara en central del i arbetet och den professionella identiteten, då det bidrar till reflektion över 

den kunskap som krävs för att vårda en person som är kritiskt sjuk (Frechette et al., 2020). 

Sjuksköterskan beskriver även hur professionellt agerande i omvårdnadsarbetet av patienten med 

hänsyn till grundläggande värderingar och etik som reglerar professionen påverkar 

sjuksköterskans professionella identitet (Mousazadeh et al., 2018).  

 

Självförtroende och självbild  

Professionell identitet uppnås genom mognad vars mål är att integrera sjuksköterskerollen till sitt 

jag (Gregg & Magilvy, 2001) eller professionella jag (Aagaard et al., 2016). Jag, personlig 

(Gerhardsen, 2009; Walter, 2011), fullkomlig överensstämmelse (Gerhardsen, 2009; Holmqvist 

& Swedenborg, 1992; Walter, 2011) och absolut likhet (Gerhardsen, 2009; Holmqvist & 

Swedenborg, 1992) är synonymer till identitet. Identiteten beskrivs som medvetenhet kring sin 

egen existens som person och överensstämmelse i fråga om varje detalj och egenskap (Allén & 

Malmgren, 2006; Oreström, 2013). Sjuksköterskans interaktion med kollegor och patienter 

bidrar till större förståelse av professionens kunskapsområde och den egna självbilden om hur 
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det är att vara sjuksköterska. Att se sig själv och att identifiera sig som sjuksköterska har 

inverkan på hur man uppfattar sin personlighet och existens, vilket stärker sjuksköterskans 

professionella identitet (Gregg & Magilvy, 2001).  

 

Ny arbetsroll (Piil et al., 2012; Tinkler et al., 2017) eller oaktsamt bemötande från andra 

sjuksköterskor kan skapa osäkerhet hos sjuksköterskan och då osäkerhet i den professionella 

identiteten (Tinkler et al., 2017). När andra sjuksköterskor inom professionen avsiktligt inte står 

upp för sina kollegor, sin profession och sig själva, sjunker deras professionella status. För att 

inte försumma sin status inom hälso- och sjukvården behöver sjuksköterskan sträva efter en god 

självbild där professionen och kollegorna respekteras och värderas högt (Mousazadeh et al., 

2018). 

 

Kärnan till professionell identitet kommer ur professionens värderingar och avbildar 

professionen i form av medmänsklighet och god moral (Fagermoen, 1997). Ytterligare aspekter 

utgörs av visionen om en ideal sjuksköterska och konkret kunskap som hjälper sjuksköterskan i 

sitt arbete. Kunskap och arbetserfarenhet skapar förståelse för viktiga delar av arbetet och leder 

till ökat självförtroende när sjuksköterskan närmar sig sitt ideal (Gregg & Magilvy, 2001). 

Specialistsjuksköterskor uppger att de vunnit en ny självbild i och med högre utbildning, då det 

givit dem bättre självkänsla och starkare självförtroende (Piil et al., 2012). 

 

Autonom och yrkesskicklig 

Att vara professionell är beskrivande för någon som har en viss syssla i sitt yrke, som gör 

någonting fackmässigt eller är yrkesskicklig inom sitt område (Oreström, 2013). En professionell 

person utövar ett yrke (Bentling, 2013; Malmström et al., 2002; Svenska akademien, 1954) och 

syftar till en form av kvalitetsbenämning, snarare än någon som tillhör ett yrke (Bentling, 2013).  

 

Expert återges som synonymt till professionell (Strömberg, 1998; Walter, 2011) och genom 

kontinuerligt lärande i kliniska situationer får specialistsjuksköterskan stimulans till utveckling 

och underhåll av sin expertkunskap (Frechette et al., 2020). Känslan av att vara professionell 

uppträder även i samband med att sjuksköterskan agerar autonomt i sin yrkesroll (Landis et al., 

2020). 

 

Specialistsjuksköterskor uttrycker ökad autonomi efter sin fortbildning (Aagaard et al., 2016; Piil 

et al., 2012) och även om sjuksköterskan behöver samarbeta med andra professioner är 

sjuksköterskan i grunden teoretiskt och professionellt bra tränad för sitt eget arbete (Aagaard et 
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al., 2016). Den autonoma skickligheten i arbetet uttrycks därefter som en del i sjuksköterskans 

professionella identitet (Aagaard et al., 2016; Piil et al., 2012).  

 

Motsatsen till professionell beskrivs som amatör (Allén & Malmgren, 2006; Blomqvist & 

Swedenborg, 1992; Gerhardsen, 2009; Walter, 2011) medan proffsig (Gerhardsen, 2009; 

Strömberg, 1998; Walter, 2011) och skicklig (Gerhardsen, 2009; Walter, 2011) återges som 

synonymer till professionell.  

 

Kontext  

Enligt Svenska akademien (1998) är identitet överensstämmande med någonting personen utger 

sig för att vara. Sjuksköterskan ser samarbete inom ett team med fler sjuksköterskor och andra 

professioner som värdefullt. Det är i tillfällen när sjuksköterskans professionella bedömningar 

blivit hörsammade och teamarbetet fungerat bra som sjuksköterskan känt sig särskilt 

professionell (Landis et al., 2020). Kunskap om hela teamets kompetens förbättrar dynamiken 

när sjuksköterskan och de andra professionerna kan dela ett ömsesidigt förtroende för varandras 

förmågor (Aagaard et al., 2016). 

 

Identitet beskrivs även som någon eller någonting som är den-/detsamma vid olika tillfällen och 

under växlande omständigheter (Svenska språknämnden, 1999) men identitet kan tillika 

utvecklas i ett socialt sammanhang, där identiteten formas genom interaktion med omgivningen 

(Solvoll, 1997; Pingel & Robertsson, 1998). En professionell grupp eller individ, behöver 

definierad identitet, för att ha möjlighet att särskilja sig och samarbeta med andra (Yazdannik et 

al., 2012).  

 

Patientens vetskap kring sjuksköterskans professionella kunskaper påverkar förtroendet till 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan beskriver värdet av att andra professioner inom hälso- och 

sjukvården ser sjuksköterskan som specialist inom sitt kunskapsområde och att de visar respekt, 

som en del i att upprätthålla professionens status och sjuksköterskans professionella identitet 

gentemot andra professioner och samhället (Mousazadeh et al., 2018). 

 

Sammanfattning av attribut 

Attributen består av fyra delar i en helhet vilka karaktäriserar professionell identitet som begrepp. 

Dessa fyra delar utgörs av kunskap och professionella värderingar, autonomi och 

yrkesskicklighet, självförtroende och självbild, och kontext. Varje del är beroende av de andra för 

att skapa en helhet.  
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Attributen speglar de delar som specialistsjuksköterskan inom intensivvård behöver förhålla sig 

till i syfte att ha och upprätthålla professionell identitet. Insikt i dessa delar ger även 

specialistsjuksköterskan inom intensivvård möjlighet att aktivt stärka sin professionella identitet 

gentemot samhället och andra professioner.  

 

Fallbeskrivningar  

 

Modellfall  

Annie jobbar på en intensivvårdsavdelning som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Hon 

har precis kommit till avdelningen för att jobba ett kvällspass och tar rapport från överlämnade 

kollega. Annie får rapport om en patient, Henrik, som nyligen blivit inlagd på grund av 

andningssvikt. Efter avslutad rapport börjar Annie sitt arbetspass med att presentera sig för 

Henrik och hans hustru Lena. Annie frågar hur de mår och lyssnar till dem när de berättar om 

när Henrik blev sjuk. Under samtalet observerar Annie hur Henrik andas, att han har högt 

syrgasbehov och att han börjar bli påtagligt trött. Vidare kontrollerar Annie insamlade värden 

från övervakningsutrustningen och inser att Henriks tillstånd börjar bli allvarligt. Annie känner 

sig säker i hur hon ska gå tillväga och påbörjar omvårdnadsåtgärder för att optimera Henriks 

andning. Efter utebliven förbättring ringer Annie upp jourläkaren på avdelningen för att 

förmedla sin bild och oro över Henriks försämring och önskar att jourläkaren kommer inom kort 

och gör en bedömning. Under tiden kommunicerar Annie med sina kollegor för att göra dem 

införstådda med att hon har en patient i försämrat tillstånd och delegerar förberedelser inför 

eventuell intubering till en kollega. Annie kan då vara närvarande hos Henrik och Lena. Efter ny 

bedömning av Henrik tar läkaren beslut om att de måste intubera för att hjälpa honom med 

andningsarbetet. Annie berättar att allt är förberett och teamet kan snabbt därefter hjälpa 

Henrik. Efteråt tackar Annie och de andra i teamet varandra för gott samarbete i situationen.  

 

Motsatsfall  

Annie jobbar på en intensivvårdsavdelning som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Hon 

har precis kommit till avdelningen för att jobba ett kvällspass och tar rapport från överlämnade 

kollega. Annie får rapport om en patient, Henrik, som nyligen blivit inlagd på grund av 

andningssvikt. Annie känner sig inte nöjd efter rapporten utan vill läsa på mer i journalen innan 

hon lämnar expeditionen men avbryts då det larmar hos Henrik. Annie går ut och hälsar kort på 

Henrik och Lena medan hon tystar larmet genom en snabb justering av syrgasflödet. Därefter 

går hon tillbaka till expeditionen. En stund senare kommer John, Annies undersköterskekollega 
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för kvällen, som vill påkalla hennes uppmärksamhet om att Henrik upplevs slö och behöver 

undersökas av läkare. Annie ringer upp jourläkaren och ber efter hjälp innan hon går ut till 

Henrik, Lena och John. Kort inpå hinner jourläkaren komma och gör en bedömning av Henrik, 

som måste få hjälp med sitt andningsarbete. Jourläkaren bestämmer att Henrik måste intuberas 

och ber Annie förbereda för detta. Annie känner sig stressad och glömmer bort vilka läkemedel 

som behövs. Hon frågar en kollega, som hastigast hänvisar till ett dokument innan hen lämnar 

läkemedelsrummet. Annie känner sig fumlig på grund av stressen och osäker på vilket dokument 

som kollegan hänvisat till men hittar det tillslut och iordningställer läkemedlen. När Annie 

kommer tillbaka till salen ger läkaren sken av irritation och ställer flera frågor om Henrik, 

frågor som Annie inte kan svara på. Hustrun Lena som är kvar på salen och är mycket orolig 

över den snabba händelseutvecklingen blir upprörd och svarar på frågorna istället för Annie. 

Intubering och omhändertagande av Henrik går därefter bra men Annie känner sig illa till mods 

och osäker i sin roll.  

 

Gränsfall 

Annie jobbar på en intensivvårdsavdelning som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Hon 

har precis kommit till avdelningen för att jobba ett kvällspass och tar rapport från överlämnade 

kollega. Annie får rapport om en patient, Henrik, som nyligen blivit inlagd på grund av 

andningssvikt. Efter avslutad rapport börjar Annie sitt arbetspass med att presentera sig för 

Henrik och hans hustru Lena. Annie frågar hur de mår och lyssnar till dem när de berättar om 

när Henrik blev sjuk. Under samtalet observerar Annie hur Henrik andas, att han har högt 

syrgasbehov och att han börjar bli påtagligt trött. Vidare kontrollerar Annie insamlade värden 

från övervakningsutrustningen och inser att Henriks tillstånd börjar bli allvarligt. Annie känner 

sig inte trygg i situationen och är orolig för att Henrik ska försämras ytterligare. Hon ringer 

därför upp jourläkaren med en gång och ber om hjälp. I väntan på läkaren påbörjar Annie 

omvårdnadsåtgärder för att optimera Henriks andning samtidigt som hon informerar dem om att 

hon ringt efter en läkare som ska komma och göra en bedömning. Under tiden kommunicerar 

Annie även med sina kollegor för att göra dem införstådda med att hon har en patient i 

försämrat tillstånd och önskar få hjälp av dem om det blir aktuellt med intubation. Efter 

bedömning av Henrik tar läkaren beslut om att de måste intubera för att kunna hjälpa honom 

med andningsarbetet. Annie tror hon har rätt kunskap men känner sig osäker och dubbelkollar 

med andra kollegor och vägledande dokument så hon inte missar någonting viktigt inför 

proceduren. Efteråt känner sig Annie lättad över att proceduren gick bra och teamet tackar 

varandra för gott samarbete.  
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Begreppets förutsättningar och konsekvenser 

  

Förutsättningar  

Möjligheten att agera som sjuksköterska ses som en förutsättning för professionell identitet, 

vilket innebär att ha förutsättningarna att utföra och fullfölja sjuksköterskans arbetsuppgifter 

självständigt (Mousazadeh et al., 2018; Piil et al., 2012) och kunna ta ansvar för att de utförs 

(Piil et al., 2012) inom professionens ramar (Mousazadeh et al., 2018). Sjuksköterskan ska 

dessutom kunna agera förebild för andra (Gregg & Magilvy, 2001) samt agera ansvarsfullt i 

form av att värdera och respektera den egna professionen (Mousazadeh et al., 2018). 

 

Teoretisk kompetens utgör nästa identifierade förutsättning. Utbildning ger sjuksköterskan 

möjlighet att utvecklas inom professionen (Gregg & Magilvy, 2001) och bidrar till ökat intresse 

för att fördjupa sina teoretiska kunskaper (Piil et al., 2012). Efter sjuksköterskans 

grundutbildning byggs kompetensen vidare och utvecklas inom en holistisk- och human 

människosyn (Piil et al., 2012), i kritiskt tänkande och intuition (Landis et al., 2020). 

Sjuksköterskan besitter därför enastående kompetens i att bedöma patientens tillstånd (Landis et 

al., 2020) relaterat till bra utbildning och teoretisk kompetens (Aagaard et al., 2016) och behöver 

bli värderad därefter (Landis et al., 2020).  

 

Sista förutsättningen utgörs av att identifiera en social roll genom att identifiera sig gentemot 

andra professioner, kollegor, samhälle och patient. I sjuksköterskans arbete ingår relationer och 

det ses som en viktig del i sjuksköterskans roll att skapa dessa relationer till patienter, anhöriga 

och kollegor (Landis et al., 2020). Medkänsla, engagemang, trygghet och mod framhävs som 

viktiga egenskaper (Yazdannik et al., 2012) utöver sjuksköterskans egen tilltro till sitt arbete 

(Tinkler et al., 2017). 

 

Konsekvenser  

Negativa konsekvenser följer om förutsättningarna inte existerar och resulterar då i utebliven 

eller svag professionell identitet. Positiva konsekvenser efterföljer in i verkligheten om 

förutsättningarna för professionell identitet som begrepp existerar.  

 

Stark professionell identitet kan bidra till att sjuksköterskan får högre status i samhället och att 

synen på sjuksköterskan och värdet av professionen förbättras (Mousazadeh et al., 2018). Det 

leder dessutom till att sjuksköterskor trivs bättre i sitt arbete (Mousazadeh et al., 2018; Piil et al., 

2012; Tinkler et al., 2017) och att personlig utveckling och tillfredställelse får sjuksköterskan att 
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värdesätta sin egen existens högre (Gregg & Magilvy, 2001). 

 

En stark professionell identitet leder även till bättre omvårdnadskvalitet (Piil et al., 2012) samt 

högre patientsäkerhet då sjuksköterskan har kunskap att agera autonomt och försäkra sig om att 

patienten får den vård som krävs (Landis et al., 2020). 

 

Empiriska referenser  

Empiriska referenser till professionell identitet beskrivs utifrån författarnas förståelse av 

begreppsanalysen i steg ett till sju enligt Walker och Avants (2014) metod. Professionell 

identitet som begrepp för specialistsjuksköterskan inom intensivvård kan uppfattas genom 

handlingar och uttryck. Framträdande empiriska referenser till dessa utgörs därmed av ömsesidig 

tillit, gott samarbete, hög omvårdnadskvalitet, effektivitet, trygghet och allmänt förtroende för 

specialistsjuksköterskans arbete. 

 

Professionell identitet och livsvärld 

Utifrån ett livsvärldsperspektiv ses specialistsjuksköterskans vardagliga liv utifrån dess 

kvalitativa karaktär. Enligt Dahlberg, Todres & Galvin (2009) är det känslomässiga och andliga 

livet inte skilt från det kroppsliga, varför sjuksköterskans självförtroende och syn på sig själv i 

rollen som sjuksköterska har stor inverkan på den professionella identiteten (Aagaard et al., 

2016; Gregg & Magilvy, 2001; Piil et al., 2012).  

 

Sjuksköterskans professionella identitet formas genom en komplex process i flera steg (Aagaard 

et al., 2016) vilket kan förklaras av ett livsvärldsperspektiv där sjuksköterskor ses som 

människor i ständig process av utveckling (Dahlberg et al., 2009). Professionell identitet som är 

en form av social identitet som delas med andra inom samma profession (Yazdannik et al., 

2012), kan förstås genom livsvärldens intersubjektivitet, vilken skapar förståelse för den 

personliga världen som delas med andra som har samma åsikter (Hemingway et al., 2015). 

 

Det finns ett generellt behov av att ytterligare involvera patienten i sin vård och särskilt 

involvera dem i beslutsfattande som gäller dem. Människor är inte bara objekt utan de har en 

existentiell frihet som gör det meningsfullt att kunna göra egna val och känna makt inom vissa 

gränser. Livsvärldsperspektivet ger sjuksköterskan den kunskap som kan behövas för att ge 

patienten en vård som rymmer både makt och sårbarhet (Dahlberg et al., 2009). 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

Professionell identitet karaktäriseras utifrån fyra attribut. Dessa innebär att 

specialistsjuksköterskan inom intensivvård har den kunskap som krävs för att vårda kritiskt sjuka 

samt värnar om professionens kärnvärderingar i sitt arbete. Att specialistsjuksköterskan 

identifierar sig personligen med rollen som specialistsjuksköterska och utifrån en god självbild 

agerar med självförtroende. Vidare innebär det att specialistsjuksköterskan agerar autonomt och 

utför sina arbetsuppgifter på ett yrkesskickligt vis som inger förtroende i arbetsgruppen. Detta 

för att till sist urskilja sig från andra professioner, dock med intentionen att vara en god 

samarbetspartner i teamet kring patienten.  

 

Utifrån ett livsvärldsperspektiv består professionell identitet av specialistsjuksköterskans 

upplevelse av sig själv, i en omgivning eller situation, via mötet med andra livsvärldar. 

Professionell identitet formas utifrån specialistsjuksköterskans egna levda erfarenheter och har 

ett starkt samband till den personliga livsvärlden.  

 

Kunskap och professionella värderingar  

Professionens grundläggande värderingar utgör en fundamental del av sjuksköterskans 

professionella identitet (Mousazadeh et al., 2018; Yazdannik et al., 2012). I likhet med det 

beskriver Godfrey & Hite (2019) professionell identitet i egenskap av en känsla som influeras av 

värderingar, men även normer och kännetecken inom professionen. Värdet av professionens 

grundläggande värderingar kan även förtydligas utifrån Fernandes och medarbetares (2018) 

beskrivning om att distansering från professionens kärna leder till en svag professionell identitet. 

Denna del av examensarbetets resultat styrks även i en begreppsanalys av Fitzgerald (2020) som 

menar att värderingar och etiska överväganden definierar professionen. Införlivande av 

grundläggande och etiska värderingar inom professionen skapar professionell identitet, vilket ger 

styrka för att stå emot det som hotar professionaliteten. Det har i sin tur betydelse för 

specialistsjuksköterskan som individ och professionell aktör.  

 

Kunskap för att vårda kritiskt sjuka patienter framkommer också som en del av 

specialistsjuksköterskans professionella identitet (Frechette et al., 2020). Det kan reflekteras till 

ett livsvärldsperspektiv, då goda kunskaper inom både basal och specifik omvårdnad (Asp, 

2017) beskrivs som en del av sjuksköterskans livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Även 

relationen mellan patienten och sjuksköterskan framhålls som essentiell (Fagermoen, 1997; 



 

28  

Frechette et al., 2020; Gregg & Magilvy, 2001; Landis et al., 2020; Tinkler et al., 2017), vilket 

stärks av Fagerberg och Kihlgren (2001) som beskriver fyra dominerande perspektiv av 

professionell identitet, varav att ha patienten i fokus är ett av dem. Det karaktäriserar 

specialistsjuksköterskans professionella identitet ur ett etiskt perspektiv, då de är utbildade till att 

vårda kritiskt sjuka patienter enligt personcentrerad vård med särskild precision som utmärker 

deras specialitet. Detta beskrivs även i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor 

inom intensivvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2012a). 

 

Självförtroende och självbild  

Tidigare begreppsanalys av Öhlén och Segesten (1998) har funnit att professionell identitet kan 

kopplas till sjuksköterskans självbild och självförtroende. Samma resultat återfinns i denna 

begreppsanalys. I sjuksköterskans livsvärld är kropp och själ ömsesidigt beroende av varandra 

(Bengtsson, 2013), vilket kan förklara varför det är så viktigt att sjuksköterskor inom 

professionen står upp för varandra och professionen. För att inte förringa sin status inom hälso- 

och sjukvården måste sjuksköterskor respektera sina kollegor och värdera professionen högt 

(Mousazadeh et al., 2018). Att ha en bild av den perfekta sjuksköterskan och sedan kunna 

identifiera sig själv med den, ger ett ökat självförtroende som stärker den professionella 

identiteteten (Gregg & Magilvy, 2001). Resultatet skulle kunna innebära att nyexaminerade 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård har lägre professionell identitet då de initialt inte har 

samma självförtroende i rollen, något som en erfaren specialistsjuksköterska förväntas ha. Detta 

beskriver examensarbetets relevans för individen och vården då djupare förståelse av begreppet 

kan motivera till att snabbare befästa sig med självförtroende i yrkesrollen. 

 

Sjuksköterskans personliga livsvärld delas med andra som har samma åsikter. Denna 

intersubjektivitet hjälper till att navigera i kulturella och traditionella sammanhang vilka i sin tur 

påverkar sjuksköterskans självuppfattning (Hemingway et al., 2015). Det speglas i resultatet då 

sjuksköterskans interaktion med kollegor och patienter bidrar till större förståelse för den egna 

självbilden och hur det är att vara sjuksköterska (Gregg & Magilvy, 2001). Vidare förklarar 

Hemingway och medarbetare (2015) att sinnesstämningen är en annan faktor som påverkar hur 

sjuksköterskan är som människa och ser på sin potential. Låg tro på sin egen förmåga och 

osäkerhet skapar en annan livsvärld (Hemingway et al., 2015). Det återkopplar till det kollegiala 

ansvaret inom professionen och hur en negativ livsvärld kan karaktärisera 

specialistsjuksköterskan inom intensivvård, något som tyvärr kan resultera i osäkerhet och 

avbruten tjänstgöring.  
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Autonom och yrkesskicklig  

För sjuksköterskan är den autonoma arbetsrollen samt känslan av att utföra autonoma 

arbetsuppgifter med skicklighet framträdande för professionell identitet (Aagaard et al., 2016; 

Landis et al., 2020; Piil et al., 2012). Något som kan jämföras med ansvar, kontinuerligt lärande 

och perfektion som anses vara väsentliga komponenter av professionell identitet (Deppoliti, 

2008). Det visar sig även att utbildning och nya utmaningar leder till ökad autonomi (Aagaard et 

al., 2016; Piil et al., 2012), vilket styrks av Willetts & Clarke (2014) som menar att professionell 

identitet tillkommer under utveckling och formas genom utbildning, erfarenheter och nya 

arbetsroller. Det kan även jämföras med en studie som menar att erfarna sjuksköterskor 

omarbetat sin professionella identitet under sin professionella utveckling (MacIntosh, 2003). 

Professionell identitet som begrepp karaktäriserar då specialistsjuksköterskan inom intensivvård 

relaterat till utförd vidareutbildning och nya utmaningar i tjänsten vilket enligt resultatet leder till 

ökad autonomi.  

 

Kontext  

Kontext utgör ett socialt sammanhang som formar sjuksköterskans professionella identitet 

genom interaktion med omgivningen (Solvoll, 1997; Pingel & Robertsson, 1998). Något som 

kan jämföras med känslan av att tillhöra en professionell grupp, som framhålls vara en stark 

faktor för att individen ska befästa sig med en professionell identitet (Gutiérrez & Morais, 2017). 

Dock innebär interaktion med omgivningen, sett ur ett livsvärldsperspektiv, även inverkan på 

individens välbefinnande (Hemingway et al., 2015). Det styrks i en annan studie som menar att 

kontext utgörs av de faktorer sjuksköterskans professionella identitet influeras av, så som 

förebilder, social kollaboration med andra sjuksköterskor eller inre motivation till yrkesrollen 

(Zarshenas et al., 2014). Likaså bekräftar Fitzgerald (2020) att professionell identitet utvecklas i 

interaktiva relationer och påverkas av professionell kontext.  

 

Trots betydelsen av socialt sammanhang framhålls vikten av att särskilja sig från andra 

professioner som särskilt angeläget för sjuksköterskans professionella identitet (Yazdannik et al., 

2012). Ytterligare studier styrker att professionell identitet är relativt bestående ur en social 

identitet, som karaktäriseras utifrån hur medlemmar av en profession kategoriserar och särskiljer 

sig från andra professioner (Gutiérrez & Morais, 2017; McNeil et al., 2013). Distanseringen från 

andra grupper ger professionen en distinkt identitet och sjuksköterskorna i gruppen en betydelse 

av professionell identitet (Fitzgerald, 2020). Det kan ses som viktigt för specialistsjuksköterskan 

inom intensivvård då insikten kan stärka sjuksköterskan i att fokusera på sin arbetsroll. Vidare är 
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det relevant då en tidigare studie menar att sjuksköterskans professionella identitet påverkas 

negativt av känslan att behöva göra allting (Fernandes et al., 2018). 

 

Förutsättningar 

Livsvärlden består av olika världar som en person lever i (Bengtsson, 2013). För en 

sjuksköterska kan en av dem utgöras av arbetsplatsen. En förutsättning som identifierats för att 

professionell identitet ska kunna uppstå hos specialistsjuksköterskan, är just det att hon har ett 

arbete och att hon där befinner sig i en kontext av omvårdnad. Specialistsjuksköterskan behöver 

rätt förutsättningar för att kunna utföra och fullfölja sina arbetsuppgifter (Mousazadeh et al., 

2018; Piil et al., 2012).  

 

För att kunna arbeta som specialistsjuksköterska krävs även teoretisk kompetens vilket 

framkommit vara ytterligare en förutsättning för att professionell identitet ska kunna uppstå 

(Aagaard et al., 2016; Gregg & Magilvy, 2001; Landis et al., 2020; Piil et al., 2012). Detta 

härledas till att det krävs en legitimation som sjuksköterska och en 

specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård på avancerad nivå för att ha rätten att arbeta 

samt titulera sig som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. 

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom intensivvård tydliggör den 

professionella rollen och säkerställer att sjuksköterskan har den kompetens som behövs för att 

bedriva god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening 2012a).  

 

En tredje förutsättning för att professionell identitet ska uppstå är att specialistsjuksköterskan 

identifierar sig med rollen som sjuksköterska i en social kontext (Landis et al., 2020; Tinkler et 

al., 2017). Det framhålls även av Fitzgerald (2020) som menar att om sjuksköterskan själv 

identifierar sig som en del av en profession, uppstår professionell identitet.  

 

Konsekvenser, empiriska referenser och klinisk relevans 

Det är troligt att insikt i begreppets innebörd bidrar till en starkare professionell identitet. Det i 

sin tur leder till att specialistsjuksköterskan inom intensivvård kan bidra till bättre 

omvårdnadskvalitet och högre patientsäkerhet, vilket skulle kunna bidra till att stärka 

allmänhetens förtroende för sjuksköterskeprofessionen och ge professionen högre status i 

samhället (Landis et al., 2020; Mousazadeh et al., 2018; Piil et al., 2012). Det har klinisk 

relevans då det överensstämmer med tidigare kunskap som påvisar att sjuksköterskor med hög 

kompetens påverkar individen, vården och samhället genom säkrare vård och högre 

omvårdnadskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). Professionell identitet som begrepp 
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kan även ha inverkan på blivande sjuksköterskor och deras arbete inom vården (Matthews et al., 

2019), vilket ytterligare belyser begreppets kliniska relevans för hälso- och sjukvården och 

professionens utveckling. Att förtydliga begreppet professionell identitet kan även vara ett sätt 

för att utveckla alla sjuksköterskors etiska medvetenhet, vilket är en del av sjuksköterskans 

professionsetiska ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2012b).  

 

Professionell identitet som begrepp har tolkats utifrån ett livsvärldsperspektiv med syfte att 

förstå, beskriva och analysera begreppet såsom det erfars av människor för att förtydliga hur 

begreppet kan påverka specialistsjuksköterskans arbete (Dahlberg & Segesten, 2010). På angivet 

sätt belyser det begreppets empiriska referenser genom ömsesidig tillit, gott samarbete, hög 

omvårdnadskvalitet, effektivitet, trygghet och allmänt förtroende för specialistsjuksköterskans 

arbete. 

 

Önskvärt är att vidare utforska professionell identitet som begrepp genom empiriska studier. Hur 

begreppet används och tolkas av specialistsjuksköterskor inom intensivvård, samt hur 

specialistsjuksköterskor själva uppfattar begreppet utifrån ett livsvärldsperspektiv då det skulle 

kunna ge en ännu djupare förståelse för begreppet.  

 

Metoddiskussion  

 

Design  

För att besvara examensarbetets syfte valdes en begreppsanalys som design för att få insikt i 

begreppets betydelse. Ett deduktivt förhållningssätt valdes då intentionen var att ha den teoretisk 

utgångspunkten som röd tråd genom examensarbetets alla delar. Begreppsanalys sågs som den 

bäst lämpade metoden för att verkligen få förståelse för ett begrepps innebörd. Alternativet hade 

varit att göra en litteraturstudie men då hade den lexikala betydelsen av begreppet inte 

innefattats.  

 

Datainsamling och urval 

Begreppet som studerats i detta examensarbete består av två ord vilka båda har en individuell 

innebörd. Detta medförde att analysen av professionell identitet som begrepp blev mer 

komplicerad än om begreppet bara bestått av ett ord. Professionell identitet som begrepp kunde 

inte återfinnas i någon av de ordböcker eller lexikon som använts, vilket inneburit att författarna 

till viss del tolkat innebörden av begreppet utifrån var ords betydelse. För att få förståelse för om 

begreppets betydelse förändrats över tid gjordes ingen begränsning till utgivningsår i den 
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lexikala analysen. Huruvida professionell identitet är ett modernt begrepp eller inte går dock inte 

att säga utifrån den delen av analysen då begreppet som helhet inte gick att finna. 

 

Sökningen av vetenskapliga artiklar inriktades till en början på artiklar som beskrev 

professionell identitet för specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Ämnet är dock mindre 

studerat varvid sökningen breddades till att inkludera artiklar som beskriver andra typer av 

specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Författarna är medvetna om att viss 

information om professionell identitet kan ha förbisetts genom att begränsa sökningen till 

sjuksköterskans kontext men anser att mängden resultat annars skulle ha blivit för stort för att 

granska inom given tidsram om ingen begränsning valts. Det kan även vara så att innebörden av 

professionell identitet inte är exakt densamma för specialistsjuksköterskor som för andra 

professioner varför resultatet av denna studie hade kunnat bli felaktig med en bredare sökning. 

Detta innebär dock att resultatet inte är rakt överförbart till andra grupper än sjuksköterskor 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I den litterära analysen har det heller inte gjorts någon 

begränsning till utgivningsår vilket kan spegla hur länge begreppet varit av intresse för 

sjuksköterskor och deras profession. Ingen av de artiklar som inkluderats i detta examensarbete 

har använt livsvärld som teoretisk referensram. Vid sökning på begreppet livsvärld återfinns 

många studier som tittat på patienter av olika slag utifrån ett livsvärldsperspektiv men inga som 

tittat på sjuksköterskan i sitt yrke. Utifall sådan artikel hade påträffats hade den givetvis 

inkluderats i examensarbetet. 

 

Dataanalys 

Denna begreppsanalys är gjord utifrån en väl beprövad modell av Walker och Avant (2014). 

Författarna är medvetna om att det finns andra modeller för begreppsanalys, men huruvida 

någon annan modell skulle varit ett bättre val för att svara på syftet kan vi inte uttala oss om. 

Intentionen har varit att göra en bred analys av begreppets innebörd och använda så få 

begränsningar som möjligt men inom ramen för sjuksköterskans profession, vilket Walker och 

Avant förespråkar i sin modell. Modellen är fritt översatt från engelska till svenska vilket kan ha 

givit utrymme för feltolkning av processen. Stegen i modellen är även kortfattat beskrivna vilket 

lämnat utrymme för att göra egna tolkningar av hur stegen förväntats utföras vilket i sin tur kan 

ha lämnat ytterligare utrymme för feltolkning. För att på bästa sätt förstå hur modellen används 

har inte bara boken av Walker och Avant (2014) studerats utan även flera andra 

begreppsanalyser som använt sig av samma modell. Författarna hade inga tidigare erfarenheter 

av att göra en begreppsanalys men anser ändå att modellen använts på ett korrekt sätt utifrån 

jämförelse med andra begreppsanalyser som referens. Analysprocessen har beskrivits enligt 
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bästa förmåga utifrån de åtta stegen i modellen med förhoppning om att andra ska förstå hur 

författarna kommit fram till sitt resultat. Detta borde bidra till en hög bekräftelsebarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Resultatet i detta examensarbete anses vara rimligt utifrån givna 

instruktioner och given tidsbegränsning. Ett större resultat hade troligen gått att finna med en 

mer gedigen sökning av vetenskaplig litteratur i andra databaser men hade då krävt långt mer tid 

än den som stod till förfogande. Sökorden som använts i litteratursökningen valdes delvis med 

hjälp av Svensk MeSH för att få så relevanta träffar som möjligt. Däremot fanns inget ämnesord 

för begreppen livsvärld och professionell identitet, som därför översatts med hjälp av lexikon till 

engelska. Sökningen gjordes i två databaser som båda har fokus på omvårdnad vilket stärker 

studiens trovärdighet enligt Henricson (2017). Artiklarna som inkluderats i den litterära analysen 

är skrivna i olika länder. Sjuksköterskans arbete och ställning i sjukvårdssystemet ser troligen 

mycket olika ut i olika länder. Att fynden i resultatet av denna begreppsanalys trots detta 

sammanträffar stärker resultatet.  

 

Examensarbetets trovärdighet kan tolkas som låg då ingen sekundär person granskat de 

insamlade materialet, dock har båda författarna granskat materialet vilket istället kan anses 

stärka trovärdigheten. Författarnas tidigare kännedom om specialistsjuksköterskors 

professionella identitet var låg vilket var en av anledningarna till att begreppet valdes. 

Okunskapen har bidragit till att materialet har analyserats utan större förförståelse, vilket kan ha 

ökat examensarbetets pålitlighet enligt Mårtensson & Fridlund (2017). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Examensarbetet bygger i stort på vetenskaplig litteratur som i sig inte är kvalitetsgranskad av 

författarna men samtliga artiklar för ett etiskt resonemang vilket styrker examensarbetets etiska 

övervägande. I examensarbetet har även hänsyn tagits till de regler och riktlinjer som finns för 

forskning (Vetenskapsrådet, 2017; Vetenskapsrådet, 2018). 
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Slutsats  

Fördjupad insikt i vad professionell identitet innebär som begrepp, vilka förutsättningar som 

behöver existera och hur begreppets konsekvenser påverkar det dagliga arbetet kring patienten 

kan bidra positivt till att specialistsjuksköterskan inom intensivvård upplever starkare känsla av 

professionell identitet. Det har klinisk relevans då stark professionell identitet har visat sig leda 

till bättre omvårdnadskvalitet och högre arbetstrivsel. Det i sin tur kan leda till ökad attraktivitet 

för yrket och därmed bidra till ytterligare förbättrad vård genom fler yrkesaktiva 

specialistutbildade sjuksköterskor, vilket sedan tidigare bevisats bidra till högre patientsäkerhet 

samt positiva effekter på hälso- och sjukvårdens ekonomi.  

 

Självständighetsdeklaration  

Sofi Appring och Vera Nilsson har i lika stor omfattning bidragit till alla delar i denna uppsats.  
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