
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänsjuksköterskans upplevelse av ledarskap i 
omvårdnadsarbetet på äldreboende. 

 

 
 
 

Linda Jonsson-Fernquist och Marie Mårtensson 
 
 

 

2012 

Examensarbete, Grundnivå, 15 hp 
Omvårdnadsvetenskap 

Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap 
Sjuksköterskeprogrammet 

 

Handledare: Eva Hellström-Hyson 
Examinator: Magnus Lindberg  



  

Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva allmänsjuksköterskans syn på sitt ledarskap 

och dess påverkande faktorer i omvårdnadsarbetet på särskilt boende. 

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ beskrivande intervjustudie. Sex 

legitimerade sjuksköterskor utan specialistutbildning i en kommun i Mellansverige 

intervjuades under digital inspelning utifrån semistrukturerade intervjufrågor. Med en 

induktiv ansats transkriberades och analyserades intervjumaterialet av författarna. Fem 

kategorier med ett övergripande tema växte fram under analysen. 

Resultat: Resultatet presenterades som ett övergripande tema: Svårt att leda utan stöd 

och förtroende från ledning och medarbetare. Temat utgick ifrån fem huvudkategorier 

som analyserades fram utifrån intervjumaterialet: Stöd i den arbetsledande rollen, 

Kommunikation och samarbete, Förtroende att leda, Motarbetad i ledarskapet och 

Förutsättningar från verksamheten. 

Slutsats: Ledningen behövde ge sjuksköterskan förtroendet att leda omvårdnadsarbetet 

genom att stötta och framhäva sjuksköterskans ledarroll samt se till att ekonomiska och 

tidsmässiga resurser finns tillgängliga. De deltagande sjuksköterskorna ansåg även att 

de behövde stöd och förtroende från sina medarbetare att leda omvårdnadsarbetet.   

 

Nyckelord: sjuksköterska, ledarskap, kommunikation, samarbete, upplevelse, 

stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

Objective: The aim of this study was to describe the general approach to nursing 

leadership and its influencing factors in nursing, in assisted living. 

Method: The study was conducted as a qualitative descriptive interview. Six registered 

nurses without specialist training in a municipality, in central Sweden were interviewed 

during digital recording based, on semi-structured interview questions. Using an 

inductive approach, the authors transcribed and analyzed the interviews. In the end, five 

categories with an overall theme emerged during the analysis. 

Results: The results were presented as an overarching theme: Difficulties to manage 

without the proper support and trust from management and employees. The theme was 

based on five main categories that were analyzed on the basis of the interview material: 

Lack of support in the supervisor role, communication and cooperation, confidence to 

lead, Oppose Revision of leadership and Preconditions of business. 

Conclusion: The management needs to give nurses the confidence and strength to lead 

nursing by support and urge the nursing leadership role and ensure that financial as well 

as time resources are available. The participating nurses also felt that they need support 

and trust from their employees to lead nursing. 

 

Keywords: Nurse, leadership, communication, cooperation, experience, support. 
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Inledning 

Ledarskap 

Ledarskap är enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) ett beteende som handlar om att 

påverka andra människors inställning, tankesätt och beteende.  

Genom att påverka, motivera och leda medarbetaren kan ledaren upprätthålla ett väl 

fungerande samarbete för att sedan i samverkan med medarbetaren kunna skapa en 

målinriktad verksamhet (Flach, 2006). En ledare måste kunna kommunicera, fatta 

beslut, komma sätta upp mål och arbeta på ett sätt som beskrivs som personalinriktat 

och uppgiftsinriktat. Ett formellt ledarskap innebär enligt Nationalencyklopedin (2012) 

att särskilda uppgifter ska lösas och att särskilda mål ska uppnås. Kihlgren, Engström 

och Johansson (2009) menar att det i ledarskapsforskningen råder delade meningar om 

hur ledarskap och chefskap överlappar varandra. Nilsson och Waldermarsson (2005) 

och Kihlgren et al. (2009) är tydliga med att chefen är en formell ledare som är utsedd 

av organisationen att leda verksamheten. En chef är ansvarig för enhetens resurser och 

för att verksamhetsmålen ska uppnås. Även ledaren kan vara en formell ledare som 

genom utbildning får en ledande position på arbetsplatsen men har då ingen 

chefsposition. Ledaren kan också vara en informell ledare som genom kunskap och 

kompetens har fått medarbetarnas förtroende att leda gruppen. Ledarskapet behöver 

därför inte vara kopplat till någon särskild verksamhet och befattning.  

 

Sjuksköterskans ledarskap i omvårdnad 

I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) finns tre 

huvudsakliga arbetsområden beskrivna, där ett utav dem är ledarskap. Sjuksköterskan 

ska enligt kompetensbeskrivningen ha förmåga till arbetsledning och samverkan i 

vårdkedjan. När det kommer till kunskapsområdet omvårdnad är det sjuksköterskan 

som ska fungera och verka som en professionell ledare. Det innebär att sjuksköterskan 

har ett ansvar för både sin egen yrkeskompetens och även bedömandet av andras 

kompetens när det kommer till delegeringar och ansvar. Sjuksköterskan ska etiskt kunna 

bedöma och fatta beslut, men också kunna skapa en miljö där all personal i vårdlaget 

utvecklar gemensamma strategier för att lösa komplexa situationer (Kihlgren et al. 

2000). Sjuksköterskans ledarskapsroll innebär att utifrån patientens behov systematiskt 

och organiserat leda, prioritera, samordna och fördela omvårdnadsarbetet i teamet 

utifrån personalens olika kompetens (Davidson, Elliot, & Daly, 2006). Enligt en studie 
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av de Melo och Schiindwein (2011) så var kommunikation en viktig del för ett gott 

ledarskap. Sjuksköterskan kunde enligt studien använda kommunikation som resurs för 

att nå framgång i ledarskapet. Sjuksköterskor som hade en bra kommunikation med 

patient, tvärprofessionellt team och omvårdnadspersonal hade goda förutsättningar att 

arbeta aktivt med brister och problem för att kunna förbättra vårdkvaliteten.  

Under 1960-talet utvecklades en teori som kom att kallas systemteori av en 

forskargrupp under ledning av Gregory Bateson och Paul Watzlawick. Inom 

omvårdnadsteorier har denna riktning haft stort inflytande på omvårdnadsorienterat 

tänkande kring kommunikation. Forskarna menar att den enskilda aktören kan påverka 

helheten, en hel grupp kan påverkas av en enskild persons handlingar. Aktören har 

därför möjlighet att påverka gruppen både positivt och negativt. Denna teori kan 

användas på t ex. en sjukhusavdelning eller en vårdcentral eller vården som helhet (Eide 

& Eide, 2009).  

 

Sjuksköterskans utbildning och erfarenhet ger omfattad kompetens inom omvårdnad. 

Sjuksköterskan har också som uppgift att leda det dagliga omvårdnadsarbetet (Kihlgren, 

Johansson & Engström, 2009; Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Sjuksköterskan 

har inte en formell chefsposition, men har i sin yrkesroll en ledarfunktion. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin roll som ledare och vad det innebär att 

leda omvårdnadsarbetet (Kihlgren et al. 2009). Eftersom hälso- och sjukvården ofta är 

en hektisk och föränderlig miljö krävs en god ledare som bidrar till att upprätthålla en 

bra vårdkvalitet (Curtis & O’Connell, 2011; Josefsson & Hansson, 2011). 

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1995:15) betonar de höga krav som ställs 

på sjuksköterskan i samband med hälso- och sjukvårdens ständiga utveckling.  

Sjuksköterskan bör ha egenskaper som främjar delaktighet och motivation hos 

omvårdnadspersonalen som i sin tur ska gynna både vårdmiljön och vårdkvaliteten 

(Curtis & O’Connell 2011). Detta innebär också enligt Kihlgren et al. (2000) att 

sjuksköterskan måste kunna förmedla sina kunskaper till andra medarbetare och stödja 

dem i deras egen kompetensutveckling, det för att kunna ge bästa möjliga vård till 

patienten. Mycket har hänt sedan Ädelreformen år 1992, då kommunerna fick ta över en 

stor del av sjukvårdsinsatserna genom särskilda boenden vilket har gett den kommunala 

hälso- och sjukvården allt mer omfattade uppgifter (Kristoffersen et al. 2006). Eftersom 

en stor del av ansvaret har förskjutits från sjukhusen till kommunerna, menar 

Kristoffersen et al. (2006) att den kommunalt arbetande sjuksköterskan har ett 

betydelsefullt ledaransvar, både administrativt och omvårdnadsdirekt.  
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Sjuksköterskans egen uppfattning om ledarskapet 

Sjuksköterskan måste vara klar över vad hon har för ledarroll i omvårdnadsarbetet och 

även veta skillnaden på att vara chef och att vara ledare (Kihlgren et al. 2000). Enligt 

Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) såg den kommunalt arbetande sjuksköterskan 

hinder i sitt ledarskap med tanke på att hon inte har en formel chefsposition. 

Svårigheterna kunde uppstå i samband med beslutsfattande kring patienten, eftersom 

sjuksköterskan inte har befogenhet att fatta vissa beslut. Dessa problem kunde uppstå 

om inte verksamhetschef eller läkare fanns tillgänglig på plats. Josefsson och Hansson 

(2011) har i sin studie presenterat sjuksköterskors upplevelser av ledarskap i kommunalt 

äldreboende. Sjuksköterskorna upplevde att deras ledarkompetens var otillräcklig och 

att en viss procent inte såg sig själva som en ledare över huvud taget. Studien visade 

också att de flesta sjuksköterskor kände sig motiverade till att investera i sin 

kompetensutveckling, då med betoning på att bli mer kapabla att kunna fatta viktiga 

beslut. Sjuksköterskorna ansåg dock inte att de fick någon möjlighet ifrån sin 

arbetsgivare att kunna utvecklas som ledare. Linton och Farrell (2009) lät intervjua 

sjuksköterskor som arbetade på en intensivvårdsavdelning om synen på ledarskap. I 

studien kunde författarna identifiera fem olika teman som beskrev ett gott ledarskap. 

Utifrån intervjuerna framkom; god kommunikation, föregå med gott exempel, förmåga 

att tänka utanför ramarna, att känna sin omvårdnadspersonal och att arbeta systematiskt 

under en pressad situation. Det framkom att ingen utav sjuksköterskorna hade 

genomgått någon form av utbildning eller kurs inom ledarskap, trots att de uttryckt att 

ledarskapet i en intensivvårdsmiljö är mycket viktigt. Författarna konstaterade att 

ledarskapsutbildningen i omvårdnad bland sjuksköterskorna måste förbättras. 

 

Teoretisk anknytning 

Theresa Bondas har utvecklat en teori om det karitativa ledarskapet som utgår ifrån 

Katie Erikssons teori om karitativ vård. Teorin innebär att ledarskapet utgår ifrån ett 

delat intresse av patienten. Detta delade intresse finns mellan ledare och medarbetare 

och är till för att ge patienten den bästa vården. En ledare måste ha en verklig förståelse 

för vad det är som ska ledas. Sjuksköterskor som tillämpar denna typ av ledarskap 

måste ha förståelse för människan som helhet. Bondas menar att det huvudsakliga 

motivet i den karitativa vården är värdighet, relationer i vårdkulturen och en mening 

med vården (Kihlgren et al. 2009). 
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Problemformulering  

Sjuksköterskan som ledare är en betydelsefull och bärande del i omvårdnadsarbetet och 

blir allt viktigare i dagens kommunala hälso- och sjukvård. Den kommunalt arbetande 

sjuksköterskans ledarroll har blivit allt viktigare efter att kommunerna fått tagit allt 

större ansvar i sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter (Kristoffersen et al. 2006). Enligt 

Kihlgren et al. (2000) är sjuksköterskor dåligt representerade inom ledningsgrupper för 

hälso- och sjukvård, det kan leda till problem inom omvårdnadsprofessionen, eftersom 

det då finns en risk för att sjuksköterskans ledarroll inte ses som viktig. Enligt en studie 

av Downey, Parslow och Smart (2011) är sjuksköterskan en underutnyttjad tillgång i 

vården. Författarna kom fram till att om dessa sjuksköterskor identifierades tidigt så kan 

deras ledarskap påverka vårdorganisationen på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att 

belysa sjuksköterskans perspektiv på att utöva ledarskap och vilka förutsättningar och 

hinder som påverkar förmågan att leda.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av sitt ledarskap 

och dess påverkande faktorer i omvårdnadsarbetet på äldreboende.  

 

Frågeställningar  

Hur upplever allmänsjuksköterskan sitt ledarskap i omvårdnadsarbetet på äldreboende?  

Vilka faktorer främjar allmänsjuksköterskans förmåga att utöva ledarskap?  

Vilka faktorer hindrar allmänsjuksköterskans förmåga att utöva ledarskap?  

 

Metod  

Design 

Studien var av en kvalitativ ansats med beskrivande design (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval och undersökningsgrupp  

Ett strategiskt urval gjordes, där deltagare med särskilda egenskaper valdes ut för att 

kunna besvara studiens syfte. Ett strategiskt urval syftar till att deltagare med mest 

kunskap inom det specifika området väljs ut och kan ge mer djupare inblick kring ett 

fenomen. (Forsberg & Wengström, 2008). Deltagande allmänsjuksköterskor kommer 

hädanefter att benämnas som sjuksköterska/-or. Undersökningsgruppen bestod av sex 

stycken sjuksköterskor fördelat på fyra särskilda boenden i en kommun i mellersta 

Sverige. Tabell 1. Inklusionskriterierna för sjuksköterskorna var legitimerad 

allmänsjuksköterska med tillsvidareanställning eller visstidsanställning i kommunen. 

Exklusionskriterierna var sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor 
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med särskilt ledningsansvar. Dessa exlusionskriterier gjorde att sjuksköterskorna som 

ingick i studien hade liknande förutsättningar utbildningsmässigt, de hade även liknande 

ledningsansvar för sina respektive områden. Detta ansåg författarna vara nödvändigt för 

att få ett så trovärdigt resultat som möjligt (Polit & Beck, 2012) Nio sjuksköterskor 

tillfrågades om deltagande i studien. Det kom att bli tre bortfall på grund av att en 

sjuksköterska tackade nej till studien, en annan blev sjukskriven och en sjuksköterska 

exkluderades under studiens gång pga. genomförd specialistutbildning som framkom 

under intervjun. Författarnas mål var att inkludera minst fem sjuksköterskor i studien 

och skickade därför en förfrågan till samtliga nio sjuksköterskor under 

inklusionskriterierna som arbetade i kommunen om deltagande. Detta för att öka 

möjligheterna för att studien skulle hålla sig inom kvalitetskraven vid eventuella 

bortfall. De tre konstaterade bortfall kunde därför uteslutas utan att hamna under 

kvalitetsgränsen i examensarbetet. Om samtliga nio sjuksköterskor hade tackat ja och 

fallit under kriterierna skulle dessa nio sjuksköterskor ha ingått i studien. 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation av undersökningsgrupp. 

Leg. 

sjuksköterska*, 

antal 

Kön, antal Ålder, år År i yrket, antal Anställning, typ Sjuksköterskor 

på arbetsplatsen, 

antal  

6 Kvinnor 5 

Män 1 

26-66 3 månader – 21 år Fast anställning 5 

Visstidsanställning 1 

2-5 

 

*Legitimerade allmänsjuksköterskor utan specialistutbildning eller särskilt ledningsansvar. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom digitalt inspelade intervjuer där semistrukturerade 

intervjufrågor ställdes som skulle besvara studiens syfte. Intervjuerna inleddes med 

bakgrundfrågor om ålder, kön, vilken utbildning, hur många år inom yrket, tidigare 

arbetsplatser och hur många sjuksköterskor det fanns på arbetsplatsen. Sedan berättade 

författarna vilka områden som skulle komma att belysas under intervjun. Intervjun 

innehöll 11 frågor som belyste frågeställningen, där det ställdes frågor om hur 

sjuksköterskan ser på sitt ledarskap, vad sjuksköterskan behöver för att utöva gott 

ledarskap, vilka faktorer som kan hindra gott ledarskap, samarbete med andra 

personalgrupper och hur attityder påverkar ledarskapet. Till dessa frågor kunde 

följdfrågor eller probes som ”på vilket sätt”, ”varför inte”, ”varför då” och ”kan du 

utveckla” ställas. Intervjufrågorna gav sjuksköterskorna möjlighet att berätta relativt 

fritt och med egna ord utifrån ämnet (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 

2012). Författarna strävade efter att inte påverka resultatet av intervjun med exempelvis 
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ledande frågor, detta för att få ett resultat som belyser det sjuksköterskorna själva 

berättade om vad de tyckte var viktigt under varje fråga (Polit & Beck, 2012).  En 

testintervju genomfördes för att testa intervjuguidens trovärdighet. Eftersom 

testintervjun fick den kvalitet som författarna hade önskat så inkluderades denna 

intervju i studien. Intervjuerna avslutades med att författarna frågade sjuksköterskorna 

om det var något mer som de ville ta upp rörande ämnet eller om det var några andra 

frågor som sjuksköterskorna tyckte borde tagits upp under intervjun. Detta gav 

sjuksköterskan möjlighet att tillägga viktig information till studien. (Polit & Beck, 

2008).  

 

Tillvägagångssätt 

En skriftlig förfrågan till verksamhetschefen i kommunen skickades. Efter att fått ett 

godkännande från kommunens verksamhetschef för studiens genomförande så letade 

författarna genom kommunens telefonkatalog upp telefonnummer till samtliga 

sjuksköterskor på de olika äldreboendena i den aktuella kommunen. Genom 

telefonsamtal informerar författarna sjuksköterskorna om studiens syfte, genomförande 

och hur intervjuerna skulle gå till. Därefter frågade författarna sjuksköterskorna vilken 

utbildning och vilken befattning de hade för att förvissa sig om att de föll in under 

inklusionskriterierna. De sjuksköterskor som angav att de arbetade som 

omvårdnadssjuksköterska på äldreboendet och inte hade en specialistutbildning fick en 

förfrågan om de ville delta i studien. De sjuksköterskor som tackade ja till studien fick 

ett missivbrev via post några veckor innan intervjuerna påbörjades, sjuksköterskan som 

deltog i testintervjun fick sitt missivbrev elektroniskt. I missivbrevet framkom studiens 

syfte, hur intervjun skulle gå till väga, att sjuksköterskornas information skulle 

behandlas konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt. Sjuksköterskorna fick själva 

bestämma vilken tidpunkt, inom ramen för författarnas tidsplan, då intervjun skulle äga 

rum. Sjuksköterskorna fick också i samråd med författarna utse ett rum på arbetsplatsen 

där intervjun kunde genomföras så ostört som möjligt. Sjuksköterskorna informerades 

innan intervjun påbörjades om att mobiltelefonerna fick överlämnas eller vidarekopplas 

till en kollega. Målet var att intervjun skulle kunna genomföras utan störande moment 

eller avbrott, för att öka reliabiliteten och undvika informationsförlust (Polit & Beck, 

2012). Intervjuerna tog mellan 8-21 minuter och genomfördes med båda författarna 

närvarande, detta för att optimera att intervjuerna skedde så lika som möjligt.  

Författarna turades om att ha huvudansvaret för varje intervju, dvs. genomförandet av 

intervjun. Författarna hade då möjlighet att bistå varandra med kompletterande frågor 

som vid behov ledde tillbaka samtalet till det som var studiens syfte (Polit & Beck, 

2012). 
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 Dataanalys 

För att få en ökad förståelse av hur sjuksköterskor upplevde ledarskap i äldreboende 

valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär enligt 

Graneheim och Lundman (2004) att författaren analyserar textmaterialet och lyfter fram 

kategorier och begrepp ur undersökningsmaterialet. Analysenheten lästes igenom ett 

flertal gånger av båda författarna för att få en helhetsbild av textens innehåll. Hela 

analysprocessen gjordes tillsammans av författarna för att kunna diskutera olika 

tolkningar av materialet (Polit & Beck, 2012). Alla intervjuer transkriberades och 

kodades så att ingen information kunde identifiera sjuksköterskorna som deltog. De 

färdigtranskriberade intervjuerna tilldelades en egen färgkod, (ex. ”Intervju RÖD”), där 

hela det transkriberade dokumentets teckensnitt färgades i respektive färg, detta för att 

författarna enkelt kunde skilja de olika intervjuerna åt.  

Det transkriberade materialet lästes flera gånger av författarna för att förstå och tolka 

innehållet (Polit & Beck, 2012). Ur det transkriberade materialet plockades 

meningsbärande enheter ut. Dessa meningar valdes ut av författarna för att kunna 

besvara syftet och för att de lyfte fram, enligt författarnas bedömning, intressanta 

resonemang. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan, där författarna tog 

bort överflödiga ord och gjorde meningen mer läsvänlig, medan innehållet var det 

samma. Kondenseringen följdes sedan av en kod, som skulle beskriva kärnan i det som 

sagts mer kortfattat. Koderna jämfördes sedan utifrån likheter respektive olikheter och 

grupperades i underkategorier som gav en överblick på det centrala innehållet i 

intervjuerna. De underkategorier som hade liknande innehåll placerades sedan under 

särskilda kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet tillät även författarna 

att göra en tolkning där det latenta innehållet i intervjuerna kom fram. Tolkningen av 

innehållet presenteras som ett tema. Graneheim & Lundman (2004) menar att ett tema 

kopplar samman de underliggande betydelserna i kategorierna. Ett tema skapas därför 

efter författarens egen tolkning av de kondenserade meningarna, koderna och 

kategorierna. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocess  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna skickade en skriftlig förfrågan om studien till verksamhetschefen som 

godkände att studien kunde genomföras. Deltagarna fick ett missivbrev som innehöll 

information om studiens syfte, frivilligt deltagande samt konfidentiellitet dessutom fick 

sjuksköterskorna muntlig information om frivilligt deltagande och att de närhelst kunde 

avbryta sitt deltagande. All information som sjuksköterskan delgav författarna 

behandlades konfidentiellt enligt Helsingforsdeklarationen (2004). Sjuksköterskorna 

fick information om att intervjun spelades in på ljudfil. De fick också information om 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad Kod Underkategori Kategori Tema 

det är viktigt att de 
[enhetschef och 
verksamhetschef] 
får fram att 
sjuksköterskans 
roll är viktig. 

Viktigt att 
enhetschefen och 
verksamhetschefen 
får fram att 
sjuksköterskans 
roll är viktig. 

Viktigt med 
stöd från 
enhetschef och 
verksamhetsch
ef. 

Stöd från 
ledningen 
behövs för att 
vara trygg i sin 
roll. 

Stöd i den 
arbetsledande 
rollen. 

Svårt att leda 
utan stöd och 
förtroende 
från ledning 
och 
medarbetare. 
 

jag försöker ju 
vara en ledare 
men det är ju svårt 
att leda någon som 
inte vill bli ledd. 
 

Jag försöker att 
vara en ledare men 
det är svårt att leda 
någon som inte vill 
bli ledd. 

Svårt att vara 
ledare för 
någon som inte 
vill. 

Motsättning i 
omvårdnads- 
teamet skapar 
problem i 
ledarskapet. 

Motarbetad i 
ledarskapet. 

Svårt att leda 
utan stöd och 
förtroende 
från ledning 
och 
medarbetare. 
 

Har man för 
mycket att göra 
sjukvårdsmässigt 
så att man äts upp 
utav praktiska 
saker, alltså, blir 
nog den 
arbetsledande 
biten kanske lite 
lidande. 

Den arbetsledande 
biten blir lidande 
om det finns för 
mycket praktiska 
saker att göra. 

Arbetsledning 
blir lidande av 
för mycket 
praktiska 
uppgifter. 

Tiden räcker inte 
till. 

Förutsättningar 
från 
verksamheten. 

Svårt att leda 
utan stöd och 
förtroende 
från ledning 
och 
medarbetare. 
 

Det krävs väl att 
de, 
[omvårdnadsperso
nalen] att de litar 
på mig och 
respekterar de 
åtgärder jag 
bedömer vara 
nödvändig… och 
att de liksom 
förstår att det är ju 
jag som är ytterst 
ansvarig och 
därför så måste ju 
jag ta besluten när 
det gäller sådana 
saker. 

Omvårdnadsperson
alen måste förstå 
att jag är ytterst 
ansvarig vid 
omvårdnadsbeslut 
och lita på och 
respektera de 
åtgärder jag 
bedömer vara 
nödvändig. 

Omvårdnadspe
rsonalen måste 
respektera och 
lita på mig vid 
beslut om 
omvårdnadsåtg
ärder. 

Att lita på 
sjuksköterskans 
kompetens. 

Förtroende att 
leda. 

Svårt att leda 
utan stöd och 
förtroende 
från ledning 
och 
medarbetare. 
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att det endast var författarna, handledaren och examinatorn som skulle ha tillgång till 

det inspelade materialet och att intervjuerna kodades så ingen utav sjuksköterskorna 

kunde identifieras. Det inspelade materialet har under studiens gång förvarats inlåst och 

kommer efter studiens genomförande att raderas från röstinspelarens minne. Författarna 

erbjöd också de deltagande sjuksköterskorna samt verksamhetschefen att ta del av det 

färdiga examensarbetet. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras som ett tema med fem underliggande huvudkategorier. Se figur 1. 

Det tema som författarna kommit fram till bygger på tolkningen av det innehåll som 

resultatet pekar på och sammanfattar de fem huvudkategorierna. Resultatet redovisas i 

löpande text med varje huvudkategori som en övergripande rubrik för innehållet. 

Resultatet stärks med citat tagna från intervjuerna för att exemplifiera och stärka 

författarnas tolkning.  

 
Figur 1. Tema med underliggande kategorier 

 

Stöd i den arbetsledande rollen 

Flertalet av sjuksköterskorna ansåg att personligt stöd i deras arbetsroll från 

medarbetare och enhetschef var viktig. De uttryckte ett behov av att träffa andra 

sjuksköterskor för att få stöttning och kunna reflektera problem och idéer. 

Sjuksköterskorna nämnde även att stöd från ledningen d.v.s. verksamhetschef och 

enhetschef var viktigt för att kunna vara goda ledare. De ansåg att det var viktigt att 

ledningen var insatt i deras arbete både för att föra fram sjuksköterskans roll gentemot 

omvårdnadspersonalen men också för att få förståelse för sin arbetssituation. En 

 
Svårt att leda utan 

stöd och förtroende 
från ledning och 

medarbetare 

 
 
 

Stöd i den 
arbetsledade rollen 

 
 
 

Kommunikation och 
samarbete 

 
 
 

Förtroende att leda 

 
 
 

Motarbetad i 
ledarskapet 

 
 
 

Förutsättningar från 
verksamheten 
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sjuksköterska menade att stöd från omvårdnadspersonalen var en förutsättning för att 

utöva ledarskap, eftersom det måste finnas en sorts bekräftelse från gruppen som ska 

ledas innan ett ledarskap kan etableras. En annan sjuksköterska såg det som en fördel att 

enhetschefen för äldreboendet hade utbildning inom hälso- och sjukvård som gjorde att 

förståelsen för sjuksköterskerollen blev mer påtaglig.  

 

"Man dels kan stötta varandra i arbetsledarprofessioner om man är flera på ett ställe 

då, att man kan gå ihop i en fråga." (Deltagare 6) 

 

"Man kan utbyta tankar och funderingar och få råd av varandra [sjuksköterskor 

emellan] och hjälpa varandra" (Deltagare 3) 

 

"Det är viktigt att de [enhetschef och verksamhetschef] får fram att sjuksköterskans roll 

är viktig" (Deltagare 1) 

 

"Där tycker jag också att det är bra att vår chef är distriktssköterska, för hon vet ju att 

yrket, både som undersköterska och sköterska, vad det går ut på och vad som krävs, det 

tycker jag är bra" (Deltagare 6) 

 

"Ser inte de [omvårdnadspersonalen] mig som ledare så kan jag aldrig vara en ledare" 

(Deltagare 2) 

 

Kommunikation och samarbete 

Flertalet sjuksköterskor som deltog tyckte att det var viktigt att de lyssnade på, försökte 

förstå och motivera omvårdnadspersonalen. För att kunna vara goda ledare så behövde 

de vara tydliga och flexibla i hur de framförde information till omvårdnadspersonalen. 

Flertalet sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att ta del av varandras kunskaper. . Att 

omvårdnadspersonalen tog del av sjuksköterskans kunskaper och vice versa. En 

sjuksköterska ansåg också att det var viktigt att som ledare både kunna ge och ta till sig 

kritik från omvårdnadspersonalen. 
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"Så att då försöker jag att vara så lyhörd som möjligt utav personalens åsikter och tänk, 

innan jag bestämmer mig för hur jag ska handla" (Deltagare 4) 

 

”genom att kunna motivera personalen så att de förstår att det är viktigt, att det de gör 

är viktigt... för de boende.” (Deltagare 1) 

 

"Så många gånger får ju jag söka kunskap hos dem [omvårdnadspersonalen] lika som 

de söker kunskap hos mig" (Deltagare 2) 

 

Av de deltagande sjuksköterskorna så nämnde några av dem att goda relationer med 

omvårdnadspersonalen var viktigt för att kunna samarbeta. Att kunna samarbeta med 

personalen underlättade ledarskapet. En sjuksköterska som deltog nämnde också att 

samarbetet med chefen var viktigt för att få stöd i sin arbetsledande roll.                                                                                                   

 

"Gäller ju att bygga upp en bra och vettig relation för att man ska få förtroende för sin 

arbetsledarroll" (Deltagare 4) 

 

"Jag behöver ju personalen och de behöver ju mig. Tillsammans ska man ju kunna göra 

ett bra arbete då" (Deltagare 3) 

 

"Sen är det ju ett samspel också, i varje fall på sådana här boenden där enhetschef och 

sjuksköterska jobbar väldigt nära ihop som ett team" (Deltagare 4) 

 

Förtroende att leda 

Flera sjuksköterskor ansåg att en förutsättning för ledarskap var att få förtroende från 

sina medarbetare d.v.s. andra sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillit, respekt 

och lyhördhet var återkommande begrepp som kodades fram under analysen av denna 

kategori och ansågs vara viktiga för ledarskapet. Några sjuksköterskor menade att 

förtroendet handlade om att omvårdnadspersonalen skulle respektera åtgärder som 

sjuksköterskorna ordinerade för vårdtagarna och att de hade en förståelse för 

sjuksköterskans kompetens och arbetsledande roll. Ett fåtal sjuksköterskor fann det 
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svårt att verka som ledare när denne inte togs på allvar eller ignorerades av 

omvårdnadspersonalen. De ansåg sig ibland behöva ytterligare förtroende som 

arbetsledare samt att det kunde vara svårt att få respekt för sin kompetens. En 

sjuksköterska menade att förtroende handlade om att bygga relationer med sina 

medarbetare. 

 

”Det krävs väl att de [omvårdnadspersonalen], att de litar på mig och respekterar de 

åtgärder jag bedömer vara nödvändig … och att de liksom förstår att det är ju jag som 

är ytterst ansvarig och därför så måste ju jag ta besluten när det gäller sådana saker.” 

(Deltagare 5) 

 

”att lyssna och … att vara väl grundad i det man säger och det man gör, så att man 

liksom … blir trodd i det man säger och det man gör.” (Deltagare 4) 

 

”en förutsättning att man som omvårdnadspersonal faktiskt litar på en. Och lika att ens 

kolleger litar på en.” (Deltagare 2) 

 

”Gäller ju att bygga upp en bra och vettig relation, för att man ska få förtroende för sin 

arbetsledarroll.” (Deltagare 4) 

 

Motarbetad i ledarskapet 

Flertalet sjuksköterskor nämnde att de ibland kände sig motarbetade när det kom till att 

utöva ledarskap i omvårdnadsarbetet. Det handlade ofta om starka personalgrupper som 

motsatte sig till, eller inte engagerade sig i sjuksköterskornas ordinationer. Det visade 

sig att negativa attityder hos omvårdnadspersonalen kunde vara ett problem, liksom 

känslan av att inte bli lyssnad på. Sjuksköterskorna blev då osäkra i sin ledarroll och 

visste inte på vilket sätt de skulle leda omvårdnadspersonalen. En av sjuksköterskorna 

uttryckte ett utanförskap gentemot omvårdnadspersonalen och ansåg därför att det var 

svårt att leda en grupp där denne inte kände tillhörighet. 
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”Det kan ju vara svårt om man har en stark personalgrupp som, som är liksom, som är 

..vad ska jag säga då, fientlig ska jag väl inte säga, men som motarbetar mig som 

ledare, då blir det ju …jobbigt, det blir det ju.” (Deltagare 5) 

 

”om man ska vara, så att säga ledare för en våning och man bara känner att ingenting 

man säger går hem och de [omvårdnadspersonalen] lyssnar inte på mig. Personalen 

gör som de vill. Det är klart, då blir man ju påverkad som ledare.” (Deltagare 3) 

 

”det blir ju krångligare och jobbigare med en personal som inte förstår, som kanske 

inte... ja, som inte lyder instruktioner eller mina omvårdnadsordinationer.”     

(Deltagare 1) 

 

”Det här utanförskapet, att vi inte tillhör gruppen.” (Deltagare 2) 

 

 

Förutsättningar från verksamheten 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte att det måste finnas vissa förutsättningar i 

verksamheten för att underlätta deras ledarskap i form av ekonomiska och tidsmässiga 

tillgångar. Några sjuksköterskor poängterade vikten av att det finns en struktur och ett 

bra upplägg. Några ansåg det viktigt att tid, ekonomi och verktyg prioriterades av 

verksamheten. Utbildning av omvårdnadspersonal var en aspekt som tycktes underlätta 

ledarskapet pga. att det skulle öka förståelsen för de åtgärder som sjuksköterskan 

ordinerade och att sjuksköterskan skulle få mer tid till administrativa delar i arbetet.  

Tidbristen sågs också som ett problem för ledarskapet av några sjuksköterskor. De 

ansåg att det skulle behövas mer tid för att kunna verka fullt ut som en ledare. En 

sjuksköterska menade att även verksamheten bör ge möjlighet till att kunna arbeta i 

avskildhet som arbetsledare. Att kunna gå undan för att kunna få tid till bl. a 

administrativa uppgifter. 

 

”det måste finnas möjlighet att kunna gå på sidan, det är viktigt i 

arbetsledarfunktionen.” (Deltagare 4) 
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”dåliga grundkunskaper hos personalen för då förstår de inte det viktiga.”     

(Deltagare 1) 

 

”Men som ledare, jag skulle ju gärna vilja utvärdera min omvårdnadsgrupp, och se 

vilken kompetens som behövs och var det behövs kompetenshöjning och vad jag som 

sjuksköterska behöver gå in och hjälpa dem med och lära upp dem i, eller peppa dem 

men den tiden, den finns inte och de pengarna finns inte.” (Deltagare 2) 

 

”Man vill ju ha verktyg så att man kan utföra sitt arbete på ett bra sätt.” (Deltagare 3) 

 

”Har man för mycket att göra ..sjukvårdsmässigt så att man äts upp utav praktiska 

saker, alltså, blir nog den arbetsledande biten kanske lite lidande.” (Deltagare 4) 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva allmänsjuksköterskans syn på sitt ledarskap 

och dess påverkande faktorer i omvårdnadsarbetet på särskilt boende. Efter att 

författarna gjort en innehållsanalys av intervjumaterialet kunde fem kategorier urskiljas. 

Författarna kunde se ett övergripande tema som kopplar samman dessa kategorier. Det 

tema som växte fram under analysen var: Svårt att leda utan stöd och förtroende från 

ledning och medarbetare. Temat handlade om att sjuksköterskorna behövde förtroende 

från ledningen och medarbetarna för att kunna utöva ett gott ledarskap. Ledningen 

behövde ge sjuksköterskan förtroendet att leda omvårdnadsarbetet genom att stötta och 

framhäva sjuksköterskans ledarroll samt se till att ekonomiska och tidsmässiga resurser 

fanns tillgängliga. De deltagande sjuksköterskorna ansåg även att de behövde stöd, 

bekräftelse och förtroende från sina medarbetare att leda omvårdnadsarbetet. Dessa 

påverkande faktorer ansågs ibland brista eller saknas i sjuksköterskornas arbetssituation. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna ansåg sig behöva stöd i den arbetsledande 

rollen. Stödet behövde komma ifrån både medarbetare och ledning i form av enhetschef 

och verksamhetschef. Silén et al.(2012) presenterade i sin studie att sjuksköterskor satte 
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högt värde på stöttning från andra sjuksköterskor i arbetsgruppen, i synnerhet när det 

kom till att fatta beslut i svåra situationer. I föreliggande studie framkom det också att 

sjuksköterskorna behövde ett stöd från omvårdnadspersonalen och en sorts bekräftelse 

på deras ledarskap i omvårdnadsarbetet. Enligt Nilsson & Waldermarsson (2005) så kan 

en ledare inte påverka gruppen förrän gruppen har accepterat ledarens ledarskap, vilket 

ger en bekräftelse av den uppfattningen som fanns bland sjuksköterskorna i 

föreliggande studie. MacPhee et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor uppskattade om 

de fick tid för eftertanke i sitt ledarskap, i synnerhet behövde de tid för att diskutera 

sjuksköterskespecifika frågor med sina kollegor. I föreliggande studiens resultat 

framkom det att en sjuksköterska ansåg att det var en fördel att enhetschefen var 

utbildad distriktssköterska i grunden. Detta bidrog enligt sjuksköterskan att chefen hade 

större förståelse för sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet. I en studie av Josefsson 

och Hansson (2011) ansåg sjuksköterskor att chefen för verksamheten bör ha någon 

form av utbildning inom omvårdnad. Detta resultat gav en bekräftelse på behovet som 

uttrycks i föreliggande studie av att få en bättre förståelse i omvårdnadsarbetet från 

ledningen.  

 

Resultatet pekar på att kunna kommunicera och samarbeta med omvårdnadspersonalen 

var en central del i ledarskapet. För att kommunikationen och samarbetet skulle kunna 

bli bra, behövde sjuksköterskorna kunna lyssna på, och att vara flexibel i hur de 

framförde information till omvårdnadspersonalen. Detta styrks i en studie av Linton och 

Farrell (2009) där författarna kom fram till att det var viktigt att lyssna på personalen 

innan beslut fattades och att kunna använda ett språk som passade den enskilde 

omvårdnadspersonalens erfarenhet och kunskap. Även att ha goda relationer med 

omvårdnadspersonalen och att ta vara på varandras kunskaper nämndes i studien. Detta 

är något som framkommit i föreliggande studie där de deltagande sjuksköterskorna 

nämnde att det var viktigt att ta vara på varandras kunskaper och att bygga upp en vettig 

relation med omvårdnadspersonalen för att få förtroende i sin ledarroll. Akerjordet och 

Severinsson (2008) menar att sjuksköterskor som har så kallad emotionell intelligens 

leder omvårdnadsarbetet på ett äkta och stödjande sätt. Detta i sin tur leder till ett gott 

arbetsklimat där gruppen kan utbyta erfarenheter, kunskap och nya sätt att tänka. 

Föreliggande studie poängterar också att det var viktigt att kunna samarbeta med chefen 

vilket kan leda till att sjuksköterskan kan från ledningen få stöd och förtroende i 

ledarrollen. I resultatet nämnde en sjuksköterska att som ledare behöver man kunna ge 

och ta emot kritik från omvårdnadspersonalen. Detta tror författarna till föreliggande 

studie behövs för att omvårdnadsarbetet ska bli så säkert som möjligt och för att 

sjuksköterskan ska kunna utvecklas som ledare.  
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Resultatet i föreliggande studie visade även att flera sjuksköterskor ansåg att de behövde 

förtroende från sina medarbetare. Det framkom bland annat att sjuksköterskan måste 

vara väl förankrad kunskapsmässigt i det som framförs till omvårdnadspersonalen och i 

den omvårdnad som utövas. Josefsson och Hansson (2011) menar att sjuksköterskor 

måste få möjlighet att utöva sin kompetens till fullo eftersom det i annat fall kan leda till 

en passiv arbetssituation där omvårdnaden blir lidande. Studien kan relateras till att 

förtroende från medarbetare i vården leder till att sjuksköterskans kompetens utnyttjas 

på ett bättre sätt och i sin tur bidrar till en bättre vård till de boende. Hjortdahl et al. 

(2009) presenterade i sin studie att en ledare måste besitta en yrkeskompetens som gör 

att medlemmarna i vårdteamet kan känna sig trygga med sin ledare. Denna typ av 

förtroende anser författarna till föreliggande studie visar att sjuksköterskan måste 

framhäva sin kunnighet och kompetens för att få det förtroende som behövs för att 

utöva ledarskap. I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna ibland kunde se 

svårigheter i ledarskapet när de inte togs på allvar eller när omvårdnadspersonalen inte 

lyssnade. Hjortdahl et al. (2009) menade att ett vårdteam måste stärka sin ledare i sin 

roll genom återkoppling, att kunna diskutera oenigheter och ge konstruktiv kritik. Detta 

kan tolkas som att omvårdnadspersonalen bör vara öppna med frågor om saker de inte 

förstår när det kommer till exempelvis ordinationer samt att de är öppna för att ta del av 

sjuksköterskans kompetens. Att ha god sammanhållning i omvårdnadsteamet är något 

som lyfts fram i föreliggande studie, som en förutsättning för att få förtroende från sina 

medarbetare. French (2004) beskrev att det var viktigt att sjuksköterskan som ledare 

skapade sammanhållning, tydliggjorde syftet i omvårdnadsarbetet och handlade 

trovärdigt gentemot sina medarbetare. 

 

I den föreliggande studien framkommer det att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

sitt ledarskap när det fanns motsättningar mot sjuksköterskans ledarskap bland 

omvårdnadspersonalen. Dessa motsättningar kan resultera i att omvårdnadspersonalen 

inte utför de omvårdnadsåtgärder som sjusköterskan har ordinerat, vilket kan försvåra 

sjuksköterskans ledarskap. Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnadspersonalen inte 

alla gånger var engagerad och inte lyssnade på vad sjusköterskan hade att säga och att 

det då blev svårt att leda gruppen. Författarna till föreliggande studie menar att 

ledningsarbetet försvåras när man har en personalgrupp som motarbetar sjuksköterskan 

som ledare och inte utför de ordinationer som sjuksköterskan har ordinerat. Det kan 

sluta med att sjuksköterskan själv utför de åtgärder som blev delegerat till 

omvårdnadspersonalen för att förvissa sig om att åtgärderna blir utförda. Saccomano 

och Pinto-Zipp (2011) beskrev i sin artikel om hur sjuksköterskan bäst lyckades i sin 

roll som ledare. Studien visade att sjuksköterskan behöver mer kunskap om hur 
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delegering bäst sker. Författarna menade att om sjuksköterskan ska kunna utvecklas i 

sitt sätt att delegera så var det viktigt att cheferna gav sjuksköterskan 

utbildningsmöjligheter inom detta område. Författarna beskrev vidare att sjuksköterskan 

behöver lära sig strategier för att kunna anpassa sig i den föränderliga rollen som ledare. 

Författarna till föreliggande studie anser därför i enlighet med Kihlgren et al. (2009) att 

det är viktigt att ledningen förtydligar sjuksköterskans ledarroll för 

omvårdnadspersonalen så att det inte blir några missförstånd om vem det är som leder 

omvårdnadsarbetet.  

 

Resultatet av föreliggande studie visar även att de deltagande sjuksköterskorna behövde 

förutsättningar från verksamheten för att kunna vara goda ledare. Dessa förutsättningar 

handlade om tidsmässiga och ekonomiska resurser. Däribland framkom det att bättre 

utbildad omvårdnadspersonal skulle underlätta ledarskapet. Många studier har visat att 

utbildning inom olika vårdrelaterade områden resulterar i bättre vårdkvalitet. Bland 

annat presenterar Arcand et al. (2009) att utbildning av omvårdnadspersonal kan leda 

till ökad kompetens som genererar att de får bättre förståelse för olika delar i 

omvårdnadsarbetet, vilket i sin tur underlättar ledarskapet när omvårdnadspersonal och 

sjuksköterska delar samma kunskap. Föreliggande studie betonar också att det kan vara 

svårt att verka som ledare i ett omvårdnadsteam när administrativa uppgifter tar 

överhand. Peterson (2011) presenterade att personal inom hälso- och sjukvården ansåg 

att mål och resurser måste stämma överens med varandra för en hållbar arbetssituation. 

Personalen i studien lyfte även att tid och arbetsro var viktiga delar som borde 

prioriteras bättre i vårdrelaterad arbetsmiljö. Enligt Chow et al. (2012)  bör sjukvården 

också satsa på resurser som underlättar för sjuksköterskan att arbeta med administrativa 

uppgifter. Detta, menade författarna, skulle indirekt bidra till förbättringen av 

patientvård eftersom sjuksköterskorna kunde ägna mer tid till att leda 

omvårdnadsarbetet.  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra en kvalitativ studie med beskrivande design eftersom 

denna typ av studie lämpade sig bäst för att författarna skulle få en djupare förståelse 

och inblick kring allmänsjuksköterskans upplevelse av ledarskap. För att höja studiens 

trovärdighet har författarna valt att diskutera studiens metod med hjälp av tre begrepp; 

credibility, dependability och transferability, som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver trovärdighet ur olika aspekter. 

Med credibility menas studiens tillförlitlighet. För att stärka studiens tillförlitlighet 

valde författarna att göra en kvalitativ studie med en beskrivande ansats för att bäst 
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kunna svara på studies syfte och få ett djup i svaren under intervjuerna. Ett strategiskt 

urval tillämpades eftersom studiens syfte riktade sig till en speciell målgrupp som kunde 

ge djupare och mer detaljerad kunskap kring ämnet. Urvalet kan även uppfattas som ett 

bekvämlighetsurval eftersom alla sjuksköterskor arbetade inom samma kommun. Dock 

föll flera sjuksköterskor bort under rekryteringen eftersom de föll under 

exklusionskriterierna, vilket gjorde att urvalet blev strategiskt. De sex sjuksköterskor 

som ingick i studien arbetade på de olika boendena i kommunen. En ojämn fördelning 

mellan män och kvinnor kan ha påverkat resultatet eftersom det kan finnas 

genusskillnader i synen på ledarskap och sätt att leda (Nilsson & Waldermarsson 2005). 

Datainsamlingen skedde via digitalt inspelade semistrukturerade intervjuer som gjorde 

att författarna fick sjuksköterskornas egna ord som utgångsmaterial samt att 

sjuksköterskorna fick möjlighet att förklara och illustrera så mycket de ville (Polit & 

Beck 2012). Resultatavsnittet har stärkts med citat tagna från intervjuerna. Författarna 

strävade efter att välja ut meningsbärande enheter som inte var för breda, detta för att 

undvika olika tolkningar av materialet. Under analysprocessen hade författarna en 

ständig återkoppling till studiens syfte och frågeställningar för att undvika ett resultat 

som inte svarade på syftet. Exempel på analysprocess finns presenterat i metodavsnittet 

där läsaren kan få en bild av hur författarna genomfört analysen och hur tema och 

kategorier återspeglar innehållet i intervjuerna. Intervjuer, transkribering och dataanalys 

gjordes tillsammans av författarna för att stärka studiens trovärdighet. Denna typ av 

studie och analysmetod gör det omöjligt för författarna att inte lägga egna värderingar i 

datainsamlingsmaterialet, vilket kan ge tolkningar som inte helt stämmer överens med 

intervjuernas intentioner. Eftersom författarna själva analyserade 

datainsamlingsmaterialet kunde resultatet tydas med en övergripande helhetsbild av 

situation och person. Trots att sjuksköterskorna fått information om tillvägagångssätt 

och att de själva fått bestämma tid och plats för intervjuerna kände sig ett fåtal stressade 

under intervjuerna, vilket kan ha påverkat kvaliteten på svaren. Vid några intervjuer 

delgavs en del information efter att ljudinspelaren stängts av som bidrog till att en del av 

informationen gick förlorad. Att intervjuerna skedde under inspelning tror författarna 

kan ha skapat en nervositet hos sjuksköterskorna.  

Dependability. Begreppet betyder pålitlighet och mäter pålitlighet och stabilitet i data. 

Författarna valde att använda sig av en intervjuguide som gjorde att författarna utgick 

ifrån samma frågor så att alla sjuksköterskor fick samma förutsättningar. Intervjuguiden 

innehöll även följdfrågor som kunde hjälpa sjuksköterskorna till att utveckla sina svar. 

Efter att ca hälften av intervjuerna genomförts såg författarna att svaren på frågorna 

kunde vara väldigt olika utvecklade, både beroende på sjuksköterska men också att 

följdfrågorna ibland inte räckte till. Författarna skulle ha tagit sig tid att göra fler 
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testintervjuer för att ytterligare testa intervjuguidens kvalitet. Enligt Polit och Beck 

(2012) ska intervjuaren i en semistrukturerad intervju kunna fånga något ur intervjun 

som sjuksköterskan pratat om och be denne utveckla eller beskriva tankar eller känslor 

kring ämnet. Detta ansåg författarna i efterhand behöva mer träning i för att bli mer 

bekväma i rollen som intervjuare, det i sin tur kunde ha gjort att författarna kunde ha 

fått större djup i intervjumaterialet. Författarna har under hela studiens gång reflekterat 

och diskuterat pålitligheten av data tillsammans med handledaren. 

Transferability är ett mått på överförbarheten i studien. Det innebär huruvida studiens 

resultat kan överföras till exempelvis andra äldreboenden i Sverige. 

Bakgrundsinformation så som ålder, kön, år i yrket och anställningstyp har redovisats i 

tabell som visar stor variation i undersökningsgruppen vilket ger resultatet olika 

perspektiv av samma fenomen. Sjuksköterskornas olika arbetslivserfarenheter gav 

studien ett brett svarsspektrum och ger större möjlighet att kunna överföra resultatet till 

en större grupp inom samma yrkeskategori. Information om ämnet gavs även från olika 

genusperspektiv och ger därför resultatet ytterligare mångfald. Dock är alla svar 

individuella och från relativt få sjuksköterskor, vilket kan vara svårt att kunna hävda att 

resultatet är överförbart. Författarna genomförde studien i en och samma kommun, 

vilket kan påverka överförbarheten eftersom sjuksköterskor som deltog i denna studie 

inte nödvändigtvis ser sitt ledarskap på samma sätt som sjuksköterskor i andra 

kommuner. Landets olika kommuner kan ha olika förutsättningar, vad gäller 

verksamhetens ledning, ekonomi och arbetsfördelning. Författarna överlåter till läsaren 

utifrån studiens beskrivning av undersökningsgrupp samt andra omständigheter att 

avgöra huruvida resultatet kan överföras. 

 

Allmän diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva allmänsjuksköterskans syn på sitt 

ledarskap på äldreboende. Studien syftade till att lyfta fram vilka faktorer som främjade 

ledarskap och vilka som hindrade sjuksköterskans ledarskap. Med hänvisning till det 

resultat som framkom av studien anser författarna att studien har bidragit till att 

identifiera faktorer som ledning och kollegor behöver utveckla för att sjuksköterskans 

ledarskap ska tydliggöras. Utifrån föreliggande studie anser författarna att 

sjuksköterskan behöver stärkas och bli mer tydlig i sin arbetsledande roll. Förutom de 

faktorer som de deltagande sjuksköterskorna redan har lyft anser författarna att 

sjuksköterskorna som arbetar på äldreboenden behöver mer omfattande utbildning i 

ledarskap. Detta för att sjuksköterskan ska få en struktur och trygghet i ledarrollen. 

Sjuksköterskan behöver bli mer professionell i att bemöta konflikter och hitta lösningar 

på hur dessa ska hanteras. Enligt en studie av (McNamara et al. 2011) så är 
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sjuksköterskor ofta oklara om vilken typ av kliniskt ledarskap de bör använda och 

vilken inverkan det kan ha på vården. Studien poängterar att alla sjuksköterskor som är 

kliniska ledare bör utvecklas genom klinisk ledarskapsutbildning. Att kunna påverka 

och leda omvårdnadsarbetet har uttryckts som svårt i föreliggande studie. Det kan tolkas 

som att sjuksköterskorna saknar trygghet eller befogenhet i sin ledarroll, vilket kan tyda 

på att sjuksköterskorna i denna studie fått för bristfällig ledarskapsutbildning i deras 

grundsjuksköterskeutbildning. McBride et al. (2006) menar att sjuksköterskor som 

arbetar inom geriatrisk vård bör vara flexibel i sin ledarroll och ha förmåga att kunna 

påverka arbetsgruppen positivt. Martin (2012) menar att även om ledarskapsutbildning 

bidrar till en bättre vård, så är inte enbart ett gott ledarskap lösningen till god och säker 

vård. Författaren menar även att verksamheten i sig måste satsa på god struktur och bra 

villkor för verksamheten i sig för att ett gott ledarskap ska kunna upprätthållas.  

Författarna till föreliggande studie tror att fler sjuksköterskor inom äldrevården kan 

uppleva liknande fenomen som beskrivits i denna studie. Det vore därför av intresse att 

göra en liknande studie, fast då i större omfattning för att få en mer generell bild av 

landets sjuksköterskors upplevelser av ledarskap. Detta för att sedan kunna dra 

slutsatser om vad som behövs tillföras för att underlätta samt utveckla sjuksköterskans 

ledarskap på äldreboende på en nationell nivå. 
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