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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Legitimerade sjuksköterskor har i sin yrkesroll ansvar för ledarskapet i 
omvårdnadsarbetet. Teamarbete har blivit en alltmer populär och etablerad arbetsform där 
ledarskapet är av stor vikt. Det handlar om att kunna leda, prioritera och samordna 
omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov och sina medarbetares kompetenser, vilket ger 
en förutsättning för en god och säker vård. Syfte: Att identifiera faktorer som inverkar på 
sjuksköterskors ledarroll i omvårdnadsarbetet. Metod: En allmän litteraturöversikt, där 
artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats har granskats och analyserats. Likheter och 
skillnader har jämförts och sammanställts i resultatdelen. Resultat: Resultatet visade på 
aspekter som påverkar sjuksköterskor i sin ledarroll som sedan avspeglas i olika kategorier. 
De kategorier som framkom var brister i yrkeserfarenhet och kunskap, effektiva 
kommunikationsstrategier samt stöd och samarbete. Slutsats: Det är av vikt att 
sjuksköterskors ledarroll identifieras. Dels för att det inte ska förekomma några otydliga krav 
och att inga oklara arbetsuppgifter ska uppstå, som leder till otrygghet i omvårdnadsarbetet. 
En ökad kompetens ger sjuksköterskor en större självkänsla att våga agera i svåra situationer.  
 
Nyckelord: Erfarenhet, ledarskap, omvårdnadsarbete, samverkan, sjuksköterska, team. 



 

 

ABSTRACT 

Background: The registered nurse holds in the professional role responsibility for 

leadership in nursing. Teamwork has become an increasingly popular and established form 

of work where leadership is of great importance. It is about being able to lead, prioritize and 

coordinate nursing work based on patient needs and employee skills, which gives a 

qualification for good and safe care. Aim: To identify factors that affect nurse’s leadership in 

nursing. Method: A general literature review, where articles of both qualitative and 

quantitative terms have been reviewed and analyzed. Similarities and differences have been 

compared and compiled in the result chapter. Result: The result showed different aspects 

that affect nurse’s leadership, which were then reflected in different categories. The 

categories identified were shortcomings in professional experience and knowlegde, effective 

communication strategies and support and teamwork. Conclusion: It is important that the 

nurse's role of leadership is identified. Partly because there should be no unclear 

requirements and no unclear work-tasks to occur which lead to insecurity in nursing. 

Increased skills give the nurse a greater self-esteem to dare to act in difficult situations. 

Keywords: Experiences, leadership, nurse, nursing, team, teamwork. 
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1 INLEDNING  

Ledarskapet innefattar att sjuksköterskor har ett ansvar att leda, prioritera, samordna och 

fördela omvårdnadsarbetet över teamet, men även se till att omvårdnadsarbetet utförs på att 

professionellt och säkert sätt. Det krävs ett väl fungerande samarbete och en förståelse hos 

teammedlemmarna för vilken betydelse ledarskapet har i arbetet för att omvårdnadsarbetet 

ska kunna generera goda omvårdnadsresultat för patienten. Sjuksköterskors ledarskap 

innebär med detta att det ställs inför höga krav och förväntningar.  

Ledarskap och teamarbete är något som är centralt i sjuksköterskors yrkesprofession och är 

därför ett intresseväckande område att fördjupa sig i. Det efterfrågade intresseområdet 

kommer från strokeavdelningen på Nyköpings lasarett. Denna studie kan vara till nytta för 

både sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma sjuksköterskor. Det är betydelsefullt att 

studenter tidigt får insikt i sin kommande yrkesprofession, där ledarskap och teamarbete är 

centralt för omvårdnadsarbetet.  

Författarna till examensarbetet har själva under den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) och under eget arbete stött på olika situationer där sjuksköterskor ofta har många 

arbetsuppgifter samtidigt och ska kunna ta ett stort ansvar i teamarbetet. Sjuksköterskor kan 

ses som “spindeln i nätet” som ska se till att allt fungerar på ett bra sätt för att optimera 

vården för varje enskild patient. Eftersom att kraven på sjuksköterskor i sin ledarroll har ökat 

under de senaste åren avser författarna med denna allmänna litteraturöversikt att bredda 

kunskapen om vilka faktorer som inverkar på sjuksköterskors ledarroll i omvårdnadsarbetet.  

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer ledarskap först definieras för att få en tydlig förståelse av innehållet i 

examensarbetet. Därefter kommer sjuksköterskors ledarroll i omvårdnaden, teamarbete och 

samverkan samt sjuksköterskors ansvar enligt styrdokument och riktlinjer inom vården att 

presenteras. Ett vårdvetenskapligt perspektiv utifrån begreppet vårdkultur kommer att 

redogöras för, och texten mynnar slutligen ut i en problemformulering.  

2.1 Ledarskap 

Enligt Nationalencyklopedin [NE] (2017) kan ledarskap förklaras på en rad olika sätt. Att 

sätta upp mål och lösa uppgifter är formellt en förutsättning för ledarskap inom olika 

organisationer, där ledarskap kan ses både som att leda, att få teammedlemmarna med sig, 
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och att ha en chefsposition med vissa generella uppgifter. Det finns inget vetenskapligt bevis 

på att vissa speciella personlighetsdrag utformar en person till att vara en ledare. 

Ledarskapet kan dessutom betraktas som en kulturell påverkan. Det handlar om att skapa 

meningsfullhet genom att upplysa teammedlemmarna om organisationen och hur den kan 

komma att se ut i framtiden. Med sitt uttryck och gestaltning kan ledaren påverka 

medarbetarnas beteende, åsikter och inställning.  

Kihlgren, Engström och Johansson (2009) nämner att det inom forskningen har framgått 

olika perspektiv på vad ett ledarskap är. Ett ledarskap kan tillämpas i alla miljöer och 

omgivningar och behöver inte vara i någon förbindelse till någon speciell organisation eller 

befattning. Ett ledarskap kan ses som en inflytandeprocess, där syftet innebär att få andra 

teammedlemmar att acceptera ledarens mål eller syften samt att få dem att arbeta i den 

riktning som ledaren angett. Inflytandeprocessen är även viktig i syfte till att underlätta 

möjligheterna att uppnå ett gemensamt mål. Ett ledarskap kan ses som både en specialiserad 

roll eller mer som att ledaren är en influens för processen i ett fördelat ledarskap. Den 

specialiserade rollen innebär att en grupp ofta har en benämnd ledare vars roll är att ta 

ansvar för funktioner som inte kan delas med resten av teammedlemmarna. Ledarrollen är 

betydelsefull för att skapa och bevara ett effektivt team, det vill säga att ledaren är nyckeln för 

gruppens utveckling. Ett fördelat ledarskap innebär att ledarskapet är mer fördelat på alla 

medlemmar i gruppen där alla bär rollen som ledare under något tillfälle. Fördelen blir ett 

mer effektivt ledarskap genom att kunna använda varandra i teamet som stöd (Kihlgren et 

al., 2009). Ledarskapet är ett komplext begrepp, där ledaren som ska nå sin fulla potential 

styr, guidar och uppmuntrar teammedlemmarna (Merrill, 2015). 

 

Ett ledarskap innebär inte bara att samordna och planera, utan innefattar också utveckling av 

teamet och motivationen. Ledarskapet innebär också ett ansvar att skapa en positiv atmosfär 

och en öppen kultur på arbetsplatsen (Salmela, Eriksson & Fagerström, 2012; Weller, Boyd & 

Cumin, 2014). Det finns tydliga bevis på att ett bra ledarskap i sjukvården leder till 

förbättringar i patientsäkerheten, effektivitet av vården och att dödligheten minskar (Weller 

et al., 2014). Ett bra ledarskap är viktigt för att kunna utforma en bra kultur, ett gott 

arbetsklimat och för att leda organisationen i rätt riktning (Hiscock & Shuldham, 2008; 

Sellgren, Ekvall & Tomson, 2008).  

2.1.1 Sjuksköterskors ledarroll i omvårdnadsarbetet  

Sjuksköterskors arbete innebär att vara ledare för omvårdnadsarbetet vilket medför ett stort 

ansvar för både patienter och medarbetare som kräver att kunna klara av att fokusera på 

båda grupperna samtidigt. Ledarskapet kräver en kontinuerlig förändringsprocess och 

lärande för att kunna ändra tankemönster och handlingar hos teammedlemmarna genom att 

motivera och vägleda, och själv kunna anpassa sig efter behov och olika situationer. 

Ledarskapet är också inriktat på att kunna inspirera mot en vision och uppställda mål med 

hjälp av de resurser som står till förfogande (Salmela et al., 2012; Fransson Sellgren, 2014). I 

sjuksköterskor ledarroll är därför det viktigt att kunna skapa en miljö för att stödja såväl 

patienter och kollegor i deras utveckling (Kihlgren et al., 2009). 

 

Sjuksköterskors ledarskap sker idag i en miljö som har blivit mer och mer teknologisk och 

komplicerad (Bondas, 2006). Utvecklingen inom ledarskap är en process som är ständigt 

pågående och som sjuksköterskor också utvecklar över tid. Sjuksköterskors ledarskap kan ses 
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som ett verktyg för att förbättra omvårdnadsarbetet för patienten (Dierckx De Casterlé, 

Willemse, Verschueren & Milisen, 2008). Legitimerade sjuksköterskor har genom sin 

utbildning den mest omfattande kompetensen inom omvårdnadsarbetet och därmed blir 

ledarrollen ett faktum. Eftersom att omvårdnaden kräver hög och specifik kunskap som 

sjuksköterskor besitter ger det bra förutsättningar för att leda och utveckla 

omvårdnadsarbetet (Kihlgren et al., 2009). En fördel med sjuksköterskors ledarroll är 

chansen till att kunna påverka och förändra. Det handlar om att ta till sig de justeringar som 

är nödvändiga i sjuksköterskeprofessionens ständigt föränderliga paradigm. Med nya hälso- 

och sjukvårdsreformer kommer sjuksköterskor i framtiden att få större möjligheter till att 

utforma vården på arbetsplatsen och i organisationen. Detta kan ge större skäl till att 

använda sig av möjligheterna att i sin roll som ledare kunna hjälpa till att påverka 

vårdverksamheten för patienter, sjuksköterskor och arbetsplatsen (Lancaster, Ma,D'Leema, 

Narcavage-Bradley, Sollazzo & Esposito, 2016).  

Ledarskap har en inverkan på såväl vårdens kvalitet som organisationen där ett tydligt 

samband visar sig (Bondas, 2006; Hiscock & Shuldham, 2008; Harris, Benett & Ross, 2014). 

Emotionell intelligens visar sig bidra till ett mer effektivt ledarskap där förbättring av 

samarbete och kommunikationen kan ske, vilket leder till ett arbetsklimat där lärande och 

utveckling kan ta plats. Sjuksköterskor måste kunna lära, vårda och styra på samma gång och 

samtidigt ha inverkan på arbetsklimatet (Hiscock & Shuldham, 2008; Salmela et al., 2012; 

Lancaster et al., 2016). Sjuksköterskor i sin ledarroll skapar förutsättningar för en god vård 

genom att ha förmåga att leda relationer och olika processer i organisationen, och samtidigt 

ha patienten i fokus. Att ha influens på och stödja organisationens arbetsklimat och kultur 

men samtidigt kunna hantera både mindre och större förändringar är en av de viktigaste 

uppgifterna som sjuksköterskor i sin ledarroll står inför (Salmela et al., 2012). En välanvänd 

definition av sjuksköterskors ledarskap beskrivs som en process av inflytande och förändring, 

förmåga av att identifiera ett mål och ha en strategi för att tillsammans med teamet uppnå ett 

uppsatt mål med omvårdnadsarbetet (Salmela et al., 2012; Harris et al., 2014).  

 

Ledarskapet har en betydelse för patientens delaktighet och det handlar i grunden om 

människans behov att vara autonom, får uppleva integritet och vara respekterad som 

människa. Sjuksköterskor ansvarar för delaktigheter som innebär att patienten ska vara 

involverad i beslut som rör en själv. Integriteten kan kränkas om inte vårdtagaren får vara 

delaktig. En fungerande relation mellan sjuksköterskor och patienten är en förutsättning för 

omvårdnaden för att uppnå en god relation. Det är viktigt att sjuksköterskor skapar en miljö 

där alla i teamet förstår vikten av självbestämmande och där teamet tillsammans utvecklar 

strategier för att lösa svåra situationer, för att vården ska kunna stödja patientens autonomi 

(Kihlgren et al., 2009). 

2.1.2 Teamarbete och samverkan i omvårdnadsarbetet  

Teamutvecklingen inom vården har blivit alltmer populärt och är en etablerad arbetsform 

inom hälso-och sjukvård idag, där verksamheterna väljer att organisera arbetet i team. I 

många fall grundas teamet på olika kompetenser som är viktiga att ta tillvara på, för att 

kunna tillhandahålla den bästa vården. Att arbeta i team kan ge fördelar som ökad 

motivation och produktivitet, lättare att lösa problem och känna tillfredsställelse av jobbet. 

Teamet bygger på den förutsättningen att teamets medlemmar ständigt samarbetar (Kihlgren 

et al., 2009; Weller et al., 2014; Berlin & Sandberg, 2016).  
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Utmärkande för ett team är att det finns ett begränsat antal teammedlemmar som har en god 

kommunikation sinsemellan och att alla strävar mot samma mål som stödjer ett effektivt 

teamarbete. Alla teammedlemmar ska kunna lita och ge feedback på varandras prestationer 

(Manser, 2009; Kihlgren et al., 2009; Atefi, Abdullah, Wong & Mazlom., 2014; Weller et al., 

2014). Ett bra teamarbete kan öka både personalens mående likaså patientens. 

Undersökningar visar att det fanns betydande framsteg inom teamarbete, dock finns det 

kommande utmaningar, det vill säga att det finns mer att utveckla och hantera av framtida 

forskning. Olika forskningsgrupper fortsätter att utveckla och beskriva olika färdigheter och 

processer som leder till ett bra teamarbete (Manser, 2009).  

 

Berlin och Sandberg (2016) betonar att teamen inom omvårdnadsarbetet har utformats med 

en central aspekt att åstadkomma samverkan och integrering och för att underlätta 

patientens rörelse mellan olika vårdgivare, med tanke på patientens mångsidiga och 

flerdimensionella behov. Samverkan har även lyfts fram som ett etablerat begrepp idag, som 

har ett starkt inflytande på nästan varje offentlig organisation. Samverkan har påverkat 

utvecklingen av teamen. Team förekommer på alla nivåer i organisationer, allt ifrån 

ledningen till mellan olika enheter. Teamarbete betraktas som ett viktigt redskap för att 

underlätta omvårdnadsarbetet. Att börja arbeta i team innebär att organisatoriska gränser 

bryts ned till större nytta för patienterna, men det kan också leda till ett ökat välbefinnande 

hos medarbetarna i teamet. Ett välfungerande team är tänkt att leda till en effektivare 

arbetsorganisation (Berlin & Sandberg, 2016). 

Berlin och Sandberg (2016) definierar olika typer av teamkonstellationer, bland annat 

tvärfunktionella, multiprofessionella och multidisciplinära. Ett tvärfunktionellt team 

innefattar att medlemmar från olika verksamheter, till exempel avdelningar, sektorer, 

kliniker och huvudmän slås samman. I ett multiprofessionellt team samarbetar medlemmar 

från skilda professioner och kompetenser inom samma organisation och löser 

arbetsuppgifter gemensamt, och i det snarlika multidisciplinära teamet består medlemmarna 

av olika organisationer och kunskapsområden. Ett team kan även benämnas utifrån uppgifter 

som de utför eller mot den grupp av patienter som de riktar sig till, till exempel palliativa-, 

diabetes-, psykiatri eller sociala stödteam. I en idealistisk bild av team är det en förutsättning 

att alla teamets medlemmar samarbetar. Det innebär att individualism och prestige läggs åt 

sidan och fokus läggs istället på teamet och patienten. Teamet ses även som en trygghet där 

det finns plats för varje medlem att kunna tillfredsställa sina sociala behov (Berlin & 

Sandberg, 2016). 

 

2.1.3 Styrdokument och riktlinjer  

Sjuksköterskors ledarskap går även under en juridisk mening, det vill säga att sjuksköterskor 

ska tillämpa ledarskapet utifrån regelverk och lagar. Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (2017) finns till som stöd i yrkesprofessionen. Den beskriver 

sjuksköterskors självständiga ansvar i omvårdnadsarbetet och innefattar sex 

kärnkompetenser, där bland annat teamsamverkan ingår som en viktig aspekt. Det innebär 

att kunna ansvara och komplettera teammedlemmarnas kompetenser och säkra överföringen 

av information bland medlemmarna i teamet. Teamarbetet handlar om att främja kontinuitet 

och skapa en god kommunikation och synergier för ett gemensamt lärande vilket ska leda till 

en god och säker vård. Sjuksköterskor ska i omvårdnadsarbetet kunna stödja och leda alla i 
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teamet samt ge dem konstruktiv återkoppling. Det är av vikt att sjuksköterskor främjar tid för 

reflektion hos medlemmarna i teamet och hjälper dem i deras kompetensutveckling. 

Kompetensbeskrivningen redogör klart och tydligt att sjuksköterskors ledarskap främjar 

omvårdnadsarbetet och att sjuksköterskor skapar förutsättningar för att ge patienter en så 

bra vård som möjligt, genom att sjuksköterskor har kompetensen för att leda, prioritera och 

samordna den. Sjuksköterskor är en ledare både för patienten och teamet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) har sjuksköterskor alltid en 

anmälningsskyldighet och måste se till att de avvikelser som sker rapporteras, vilket innebär 

att sjuksköterskans måste inta en tydlig ledarroll. 

 

I International Council Of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor sammanfattas riktlinjer 

för professionens etik. Det finns fyra grundläggande ansvarsområden som ska ge vägledning 

för sjuksköterskor i deras yrkesprofession, utifrån samhällets värdegrund och behov om 

etiskt handlande. Det handlar om att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidandet. En av koderna nämner att sjuksköterskan har huvudansvaret att tillämpa 

acceptabla riktlinjer inom omvårdnad, likaså ledning, forskning och utbildning. ICN:s etiska 

kod kan användas individuellt eller tillsammans med andra teammedlemmar från olika 

professioner för att bibehålla det etiska resonemanget med avsikt att vara en förbild för 

andra och kunna bidra till att utveckla en god omvårdnad. Det framhävs i ICN:s etiska kod 

att sjuksköterskor i sin ledarroll ansvarar för att utreda och skydda patienten när 

omvårdnadsarbetet hotas av vårdpersonalens uppförande (SSF, 2014). 

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete har vårdkultur valts att sättas i sammanhanget för betydelsen av 

omvårdnadsarbetet. Anledningen till att detta perspektiv har valts är för att vårdkulturen 

ständigt är närvarande för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Det är sjuksköterskor som 

medverkar till att vårdkulturen främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog (SSF, 

2014).  Vårdkultur är en faktor som påverkar om en god vård uppstår eller inte och kan bland 

annat tolkas och beskrivas som miljö, kontext, atmosfär eller organisation. Vårdkulturen är 

något som är i rörelse och som alltid går att påverka och förändra (Rytterström, 2015). Det är 

viktigt att utveckla en vårdkultur som skapar trygghet, där det finns utrymme för en 

personlig växt för alla (Rasmussen 1999).  

Vårdkulturen har en inverkan både på teammedlemmar, patienten och omvårdnaden. 

Vårdkulturen kan se olika ut på olika avdelningar och i olika delar av organisationen, även 

hur teammedlemmar förhåller sig till varandra och till patienter kan skilja sig åt i olika 

kulturer. Ledarskapets del i vårdkulturen kan också se olika ut men oftast formas den 

gemensamt utifrån de personligheter som ingår där. Inom hälso- och sjukvården finns oftast 

en vilja att styra kulturen utifrån vårdkvalitet, patientsäkerhet och effektivitet (Rytterström, 

2015). Vårdkulturen avspeglar sig i den stämning som präglar organisationen och där 

atmosfären anses vara tillåtande. För att utföra ett gott omvårdnadsarbete krävs det en 

hållning till etiska frågor som är sammanbundna i värdegrunden och därför behövs en 

ständig dialog hållas i teamet för hur den kan tillämpas i organisationen (Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen, 2012).  

 



 

 

6 

Det har tidigt konstaterats att både den fysiska och psykosociala miljön som patienten vårdas 

i har inverkan på patientens hälsa. Vårdkulturen skapas utifrån de individer som befinner sig 

i den, samtidigt som det skapas en gemensam sfär där dessa individer kopplas samman 

genom aspekter som traditioner, språket och relationer. I denna sfär förekommer utföranden 

och mönster som ofta känns bekant och tryggt. Det finns både nytta och risk att i 

vårdkulturen förhåller sig till traditioner, då det kan resultera i att sjuksköterskor utför 

arbetsuppgifter omedvetet och oreflekterat. Risken finns då att uppgiften utförs utifrån 

invanda rutiner och att patientens önskemål och vilja inte sätts i fokus. Därför är det också av 

nytta att traditioner, precis som vårdkulturen i det stora hela, inte är statisk utan kan 

förändras. Att vara kulturbärare identifieras genom personligheten och sitt sätt att vårda. Det 

finns de kulturbärare som genom sina handlingar kränker och försummar patienter och det 

finns kulturbärare som agerar utifrån patientens situation och vill patientens bästa. 

Kulturbäraren kan alltså genom sitt förhållningssätt påverka kulturen, både positivt och 

negativt (Rytterström, 2015). Det är av vikt att samtala om sina värderingar och sin 

upplevelse av samvetsstress för att minska risken för utbrändhet på arbetsplatsen. Ett bra 

sätt att undvika att sådana situationer att komma fram till gemensamma ståndpunkter och 

bestämma hur de ska förhålla sig till detta (Ericson-Lidman, Norberg, Persson & Strandberg, 

2013).  

 

Människor behöver en kultur för att orientera sig i tillvaron, och precis samma sak gäller 

även inom omvårdnadsarbetet. Vården styrs av hälso- och sjukvårdens lagar och 

förordningar, men vårdkulturen bildas genom de egna och andras uppfattningar och 

förväntningar av vård och vårdarbete. Det är viktigt att stanna upp och se på den rådande 

vårdkulturen med ett kritiskt perspektiv, för att söka förståelse och lyfta fram vad det är som 

gör att omvårdnaden ser ut som den gör. Genom att jämföra den nuvarande vårdkulturen 

mot vårdvetenskaplig kunskap kan det skapas en vägledning och vision mot en god vård 

(Rytterström, 2015). 

 

2.3 Problemformulering  

Hälso- och sjukvården har under åren genomgått förändringar för att idag bedriva ledarskap 

i en mer teknologisk och komplicerad miljö. Sjuksköterskorna har ett ansvar att inta 

ledarrollen över omvårdnadsarbetet och förväntas även att göra det. Tidigare forskning har 

främst fokuserat på vad som associerat till ett bra ledarskap och inte hur sjuksköterskorna 

ska leda omvårdnadsarbetet. Styrdokument och riktlinjer redogör dock tydligt för hur 

ledarskapet främjar omvårdnadsarbetet och ger vägledning i syfte till att bidra med en god 

och säker vård för patienten. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har ett stort ansvar 

för både patienter och medarbetare vilket innebär att det krävs ett ständigt samarbete i 

teamet för att sjuksköterskorna ska kunna behärska sin ledarroll. Detta kan leda till problem 

i omvårdnadsarbetet där olika faktorer kommer att vara avgörande för hur sjuksköterskor 

kommer att utföra sitt arbete. Enligt det vårdvetenskapliga perspektivet påverkar även 

vårdkulturen omvårdnadsresultaten, vilket i sig kan vara krävande för både sjuksköterskorna 

och omgivningen. Det är betydelsefullt att få fram kunskap om hur sjuksköterskor upplever 

sin roll som ledare, dels för att kunna utveckla sig själv som sjuksköterska och professionen i 

sig vilket i slutändan även påverkar patientvården. Det är också viktigt för att i framtiden 
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kunna åtgärda de problem som kan uppstå när sjuksköterskor för första gången ska inta 

ledarrollen i sin yrkesprofession. I detta examensarbete kommer därför fokuset att ligga på 

att identifiera faktorer som inverkar på sjuksköterskors ledarroll i omvårdnadsarbetet. 

3 SYFTE 

Syftet är att identifiera faktorer som inverkar på sjuksköterskors ledarroll i 
omvårdnadsarbetet.  
 

4 METOD 

Metoden som har använts är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). En deskriptiv 
ansats har använts, där vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ form kunde 
användas till analys och resultatet. En allmän litteraturöversikt är till för att ge ett större 
perspektiv inom ett specifikt omvårdnadsområde eller en översikt som ligger till grund för en 
problemformulering. Den allmänna litteraturöversikten genomfördes i olika steg. I första 
steget studerades helheten först genom att läsa de valda artiklarna ett flertal gånger för att få 
en ökad förståelse och ett sammanhang av innehållet. I andra steget identifierades likheter 
och skillnader mellan de olika artiklarnas syfte, metod och resultat. I det tredje steget 
sammanställdes materialet från resultatinnehållet, varpå det organiserades och namngavs i 
lämpliga kategorier. En allmän litteraturöversikt var lämplig och ansågs relevant att använda 

utifrån det valda syftet och problemformuleringen för att skapa ett underlag av ett begränsat 

kunskapsområde, då syftet är att identifiera faktorer som inverkar på sjuksköterskors 

ledarroll i omvårdnadsarbetet. Nedan beskrivs det hur datainsamlingen och urvalet har skett, 

likaså hur dataanalysen har genomförts. 

4.1 Datainsamling och urval 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL Plus och PubMed men även 

genom manuell sökning. Databaserna inriktar sig på vårdvetenskapliga ämnen och var därför 

användbara. I databasen CINAHL Plus användes sökvägen Advanced search och avgränsades 

med Peer Rewied för att på så sätt öka trovärdigheten av de artiklar som söktes upp. De 

sökord som användes var: nurse/nurse’s/nursing, leadership, team/teamwork, care, 

experience och nurse managers användes (se bilaga A). Vissa av sökorden som har använts 

hittades genom att titta på använda artiklars nyckelord, som visade sig vara till hjälp för 

sökningen. Användning av AND kombinerades mellan sökorden för att begränsa och göra 

sökningarna mer effektiva. Inklusionskriterierna var att studiedeltagarna skulle vara ur 
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allmänsjuksköterskors perspektiv. Ett helhetsperspektiv från vården i sin helhet ville fås 

fram, därför gjordes valet att inte specificera aspekter från någon speciell avdelning. De valda 

artiklar beskriver olika kontext så som akutvård, vårdavdelning och kommer beröra både en 

svensk och internationell kontext. Det har inte tagits någon hänsyn till antal år som 

sjuksköterskor har varit yrkesverksamma. Exklusionskriterier som valdes var 

patientperspektivet samt självständigt arbete där sjuksköterskor inte hade kontakt med 

några teammedlemmar. De avgränsningar som användes var full text, Peer Reviewed och att 

studierna skulle vara skrivna på engelska. Sökningen var avgränsad till årtalen 2000–2017. 

Endast två artiklar var äldre än tio år men valdes att tas med på grund av dess betydelsefulla 

innehåll. Friberg (2017) förklarar att avgränsningarna underlättar i urvalet för att kunna 

sortera bort material som inte tillhör examensarbetets intresseområde. När kriterierna hade 

bestämts kunde sökning påbörjas. Vid avgränsning till ett urval av studier menar Friberg 

(2017) att det är viktigt att författarna till examensarbetet är kreativa och noggranna där 

avgränsningarna görs med omsorg. Vid urvalet av artiklarna lästes titlarna först, sedan 

abstrakt, syftet och resultatet för att få en övergripande syn på att innehållet var relevant för 

examensarbetets syfte. Se bilaga B, där en presentation av de 12 valda resultatartiklarna visas 

i en artikelmatris. Av de tolv artiklarna var åtta kvalitativa, tre kvantitativa och en av mixad 

metod.  

 

Manuella sökningar är vanligt att använda sig av för att lokalisera relevant information inom 
samma område som ska studeras och som kan ge inspiration om författarna kört fast i 
sökandet av vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). Manuella sökningar gjordes därför 
utifrån olika artiklars referenslistor efter att åtta intressanta artiklar hittades. Den manuella 
sökningen genererade att fyra artiklar hittades, som sedan granskades enligt Friberg (2017). 
Artiklarna visade sig vara relevanta och av hög kvalité som stödde inklusionskriterierna och 
valdes därför att tas med i examensarbetet. 

 

När artiklarna hade avgränsats så granskades kvalitén och efter kunde det avgöras om 

artiklarna skulle inkluderas eller exkluderas. Till hjälp användes förslag på frågor utifrån 

Friberg (2017) som kan ställas vid granskning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. De 

granskningsfrågor som valdes och som besvarades presenteras i bilaga C. De åtta frågor som 

valdes till granskningen skrevs om så det var möjligt att besvara frågorna med ett JA eller 

NEJ. Ett omdöme sattes efter granskningen av artiklarna, där de bedömdes vara av hög, 

medel eller låg kvalité. Besvarades sex av frågorna med ett JA räknades artikeln att vara av 

hög kvalité. Om hälften av frågorna besvarades med ett JA, fick artikeln omdömet medel. Av 

de 11 artiklarna som valdes för kvalitetsgranskning så exkluderades tre artiklar, då de inte 

uppfyllde kraven, det vill säga att färre än 50% av frågorna inte besvarades med ett JA. Av de 

artiklar som valdes bort fanns det inte något formulerat problem, det fanns inget tydligt syfte, 

och resultatet speglade inte an mot det angivna syftet i examensarbetet. 

4.2 Dataanalys 

En analysmodell som utgår från Friberg (2017) har använts för att analysera artiklarna av 

både kvalitativ och kvantitativ form utifrån tre olika steg. Avsikten är att skapa sig ett 

helikopterperspektiv och få en översikt av de valda artiklarna. Analysen kan ses som en 

process, där första steget handlar om att få en övergripande inblick i området. Helheten 



 

 

9 

studeras först genom att läsa artiklarna ett flertal gånger för att få en förståelse av innehållet 

och sammanhanget. Författarna till examensarbetet valde att dela upp artiklarna mellan sig 

för att skaffa sin egen uppfattning om varje artikels innehåll, därefter diskuterades artiklarna 

sinsemellan för att få en gemensam förståelse. Studierna översattes sedan till svenska med 

hjälp av ett lexikon för att minska risken av feltolkning samt fel i översättningen. Även en 

tredje person togs till hjälp vid osäkerhet.  

I nästa steg ligger fokuset på att hitta likheter och skillnader i artiklarna (Friberg, 2017). 

Först identifierades artiklarnas syfte och sedan metodernas utförande för att få en bättre 

förståelse av artiklarna. Därefter har likheter och skillnader i studiernas resultat jämförts 

med varandra. De studier som valdes för analysen dokumenterades och sammanställdes i en 

översiktstabell som redovisas i en artikelmatris, se bilaga B. Den data som har kommit fram 

är av vikt att dokumentera och som kommer att ligga till grund för sammanställningen av 

resultatet (Friberg, 2017). På så sätt kunde artiklarna lättare kopplas ihop med varandra och 

som gav ett stöd i nästa steg av analysarbetet.  

Sista steget innefattade en sammanställning av sorterat material och kategorisering av 

resultatinnehållet. I examensarbetet lades störst vikt på studiernas resultat, vilket anses vara 

centralt för att kunna besvara examensarbetets syfte. Det är viktigt att ta hänsyn till att 

kvalitativa och kvantitativa artiklar på grund av att de presenteras på olika sätt och bör därför 

analyseras var för sig eftersom det inte går att göra en exakt jämförelse (Friberg, 2017). 

Därför har en separat jämförelse gjorts mellan de kvalitativa och kvantitativa artiklarna 

gällande metoden. Under resultatet togs det inte hänsyn till några separata jämförelser 

eftersom de kvantitativa resultaten beskrivs med statiska beräkningar som sedan kunde 

jämföras och antigen stärka eller inte de olika kvalitativa resultaten. De sorterade materialet 

som behandlade likheter sattes ihop under en lämplig rubrik. De kategorier som framkom 

var brister i yrkeserfarenhet och kunskap, effektiva kommunikationsstrategier samt stöd 

och samarbete. 

4.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) menar på att det är forskarens ansvar att det resultat som 

presenteras är ärligt och inte har blivit förfalskat eller förvrängt på något sätt. Opålitlighet i 

forskningen kan göra att förtroendet för hela forskningen förfaller. Forskningen ses inte som 

vetenskapligt accepterad förrän alla resultat har redovisats öppet, vilket gör att andra 

forskare kan granska och upprepa forskningen. Enligt Codex (2017) har forskaren 

skyldigheten till att forskningen ska vara av god kvalitet samt moralisk godtagbar. 

Examensarbetet håller sig till regler och riktlinjer som finns för forskning. Det fanns ingen 

avsikt att i examensarbetet förvränga data, samt ingen avsikt för felöversättning. Ingen 

plagiering, ingen form av förfalskning eller fabricering av resultaten har skett i detta 

examensarbete. Genom en tydlig referenshantering enligt APA-manualen var målet att på ett 

enkelt sätt kunna spåra alla referenser tillbaka till den ursprungliga källan. 
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5 RESULTAT 

Resultatet kommer nedan att presenteras i en löpande text, utifrån likheter och skillnader i 

artiklarnas syfte, metod och resultat. Resultaten från de kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna presenteras gemensamt i syfte och resultat, men avskils i samband med att 

metoden presenteras.  

5.1 Likheter och skillnader i syfte 

Samtliga studier utgår från ett sjuksköterskeperspektiv och har tydligt formulerade syften.  

Att identifiera legitimerade sjuksköterskors erfarenheter kring deras yrkeskompetens 

gällande arbetet i team samt deras åsikter och reflektioner undersöktes i två kvalitativa 

studier (Furåker, 2008; Cioffi & Ferguson Am, 2009). I två andra kvalitativa studier 

undersöks det om sjuksköterskornas erfarenheter av rutinarbete och hur ledarskapet ska 

utövas och överföras till kliniskt arbete (Johansson, Andersson, Gustafsson & Sandahl, 2010; 

Cameron, Harbison, Lambert & Dickson, 2012). Följande artiklar hade ett syfte som berörde 

olika ledaregenskaper hos sjuksköterskor i sin ledarroll, där en studie var av kvalitativ metod 

(Cook & Leathards, 2004), en av kvantitativ metod (Chiok Foong Loke, 2001) och en av 

mixad-metod (Mannix, Wilkes & Daly, 2015). Tre av artiklarnas syfte var att undersöka 

nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter av deras nya roll ur olika utgångspunkter, där två 

artiklar var av kvantitativ metod (Spence Laschinger, Wong & Grau, 2012; Read & 

Laschinger, 2015) och en av kvalitativ metod (Ekström & Idvall, 2015).  

 

De två resterande artiklarna var av kvalitativ metod där syftena skilde sig åt till viss del från 

de övriga studierna. Det ena syftet belyste sjuksköterskors erfarenheter av ledarrollens 

svårigheter i olika kliniska situationer (Honkavuo & Lindström, 2014). Det andra syftet 

undersökte sjuksköterskors erfarenheter av att vara skiftledare och hur de hanterade deras 

skift (Goldblatt, Granot, Admi & Drach-Zahavy, 2008). 

5.2 Likheter och skillnader i metod  

Av de totalt 12 vetenskapliga artiklar som tagits fram till examensarbetet har 

datainsamlingen skett genom deltagare vars roll är legitimerad sjuksköterska, där tre av 

artiklarna genomfördes genom datainsamling av nyutbildade sjuksköterskor (Spence 

Laschinger et al., 2012; Ekström & Idvall, 2015; Read & Laschinger, 2015). 

Av de 12 vetenskapliga artiklar är åtta artiklar av kvalitativ metod, tre av kvantitativ metod 

och en var av mixad-metod. I sju av artiklarna av kvalitativ metod användes intervjuer för att 

samla in datamaterial (Furåker, 2008; Goldblatt et al., 2008; Cioffi & Ferguson Am, 2009; 

Johansson et al., 2010; Cameron et al., 2012; Honkavuo & Lindström, 2014; Ekström & 

Idvall, 2015). I en av artiklarna som baserades på intervjuer använde författarna även sig av 

reflektioner från dagböcker (Furåker, 2008). I en av artiklarna med kvalitativ metod 

samlades data in genom observationer i praktiken och analyserades sedan genom metoden 

grounded theory (Cook & Leathard, 2004).  
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De kvantitativa artiklarna skildes sig åt gällande datainsamling. Två artiklar användes sig av 

en tvärsnittsstudie med hjälp av enkätundersökningar. Chiok Foong Loke (2001) utförde 

studien på 100 legitimerade sjuksköterskor och Spence Laschinger et al 

(2012) studie utfördes på 342 nyutbildade sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård, 

med högst två års erfarenhet av yrket. Read och Laschinger (2015) använde sig av en 

longitudinell undersökning för att testa en modell, där deltagarna fick svara på 

undersökningar via brev. I två av de tre kvantitativa artiklarna genomfördes 

undersökningarna vid endast ett tillfälle (Chiok Foong Loke, 2001; Spence Laschinger et al., 

2012). I den tredje kvantitativa artikeln, den longitudinella studien genomfördes 

undersökningen två gånger med ett års mellanrum (Read & Laschinger, 2015).  

I en artikel av Mannix et al (2015) användes en mixad metod där både kvalitativa och 

kvantitativa data användes för insamling av data via undersökning på internet. 

5.2.1 Geografisk kontext 

Skillnader i studiernas ursprung skiljer sig åt i stor utsträckning. Av de 12 studierna som 

använts i examensarbetet är sex av dessa utförda i Europa där en nära geografisk kontext 

visade sig, då tre av studierna är gjorda i Sverige (Furåker, 2008; Johansson et al., 2010; 

Ekström & Idvall, 2015) och en i Finland (Honkavuo & Lindström, 2014). De två andra 

studierna har sitt ursprung i England (Cook & Leathard, 2004) och i Skottland (Cameron et 

al., 2012). Två av studierna är utförda i Oceanien, båda i Australien (Cioffi & Ferguson Am, 

2009; Mannix et al., 2015). Två studier är utförda i Nordamerika, båda i Kanada (Spence 

Laschinger et al., 2012; Read & Laschinger, 2015). De två resterande studierna har ursprung i 

Asien varav en i Singapore (Chiok Foong Loke, 2001) och en i Israel (Goldblatt et al., 2008). 

5.3 Likheter och skillnader i resultat  

Likheter och skillnader i resultatet utifrån syftet har syntetiserats och kategoriserats och 

kommer nedan att presenteras under rubrikerna brister i yrkeserfarenhet och kunskap, 

effektiva kommunikationsstrategier samt stöd och samarbete.   

5.3.1 Brister i yrkeserfarenhet och kunskap  

Rollen som ledare visar sig vara otydlig och svår att definiera. Sjuksköterskor hade 

svårigheter med att identifiera vad kärnan i arbetet innebar, och upplevde även att 

ledarrollen präglades av otydliga krav, oklara ansvarsområden samt diffusa arbetsuppgifter 

som satte gränser i arbetet (Furåker, 2008; Ekström & Idvall, 2013). Sjuksköterskorna hade 

önskningar om vad som behöver åstadkommas för att känna sig trygg i sin ledarroll. Enligt 

sjuksköterskorna är det viktigt att först försöka hitta sin roll som ledare och förstå de 

huvudsakliga uppgifterna som ligger till grund för yrkesprofessionen, men även kunna se 

vilka svagheter och färdigheter som finns för att hantera olika situationer (Chiok Foong Loke, 

2001; Goldblatt et al., 2008; Ekström och Idvall, 2013). För att kunna dela ut arbetsuppgifter 

var det viktigt att sjuksköterskor hade kunskap om ansvarsområdet både för sig själv och 

teammedlemmarna. De förutsättningar som fanns i ledarskapet behövdes förbättras och 

betonas för att skapa en stödjande atmosfär som främjar den professionella utvecklingen och 
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trivseln (Furåker, 2008; Ekström & Idvall, 2013). När det framkom otydliga gränser mellan 

olika professionella grupper blev det svårt att hitta sin roll som ledare. Den ledande rollen 

som sjuksköterskor har fanns inte tydligt beskriven utan uppfattas olika beroende på 

inblandade, som till exempel doktorer, patienter och anhöriga (Furåker, 2008).  

Något som framkom var att sjuksköterskorna hade svårt att prioritera, planera och 

organisera omvårdnad inom teamet och för sig själv, då det krävs yrkeserfarenhet för att 

kunna klara av det. Övergångsprocessen från att vara student till legitimerad sjuksköterska 

kunde upplevas som stressig, då frustrationen över stressiga arbetssituationer kunde leda till 

otillräckligt omvårdnadsarbete till patienterna. Utifrån erfarenheter som framkommit av 

sjuksköterskor är det viktigt att alla som har intagit ledarrollen utvecklar färdigheterna efter 

utbildningen för att kunna använda ledarkunskaperna i omvårdnadsarbetet. Det framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att det ibland var omöjligt att välja rätt prioritering eftersom de 

tillåts att bli avbrutna. Sjuksköterskor tillbringar stor del av arbetsdagen med samordnande 

av uppgifter, och beskrivs ofta som spindeln i nätet. De har hela tiden prioriteringar i 

omvårdnadsarbetet, vilket innebär att det är många beslut som ska tas. Det framkom att 

sjuksköterskorna inte kände att yrkeserfarenheten räckte till för att klara av detta (Chiok 

Foong Loke, 2001; Furåker, 2008; Ekström & Idvall, 2013). Självkänslan hos 

sjuksköterskorna betraktades därför som en viktigt och betydelsefull aspekt för att lära sig 

känna till sina styrkor och svagheter och utveckla dem i ledarrollen. Det är också viktigt att 

sjuksköterskorna bör ha fokus och kontroll på att förhindra att misstag inträffar, samt att 

kunna omvärdera tidigare beslut och slutligen hitta andra alternativa lösningar (Chiok Foong 

Loke, 2001; Goldblatt et al., 2008; Johansson et al., 2010; Ekström & Idvall, 2013). 

Sjuksköterskorna uppfattade att ett bra ledarskap bygger på erfarenheter. Speciella 

ledarskapsutbildningar och kurser är något som ansågs saknas, vilket skulle stödja 

sjuksköterskor i att utveckla färdigheter inom ledarskapet och att stärka självförtroendet i 

rollen som ledare. Utbildning är inte enbart nödvändigt under sjuksköteutbildningen, utan är 

något som bör fortsätta utvecklas under hela yrkeslivet. Det framkom att de erfarna 

sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tillräckligt med kunskap om ledarskap, trots ett 

högt antal år inom yrket (Cook & Leathard, 2004; Furåker, 2008; Cameron et al., 2011; 

Ekström & Idvall, 2013). Det framkom tydligt att sjuksköterskor med mycket erfarenhet 

uppskattades och med mer erfarenhet upplevdes sjuksköterskor vara mer kvalificerade att 

inta rollen som ledare än en med lite erfarenhet. Sjuksköterskor blir genom erfarenheter 

tryggare i yrkesprofessionen och det bidrog till en ökad kunskapsutveckling (Cameron et al., 

2011).   

Ledarrollen kräver att sjuksköterskor har ledarskapsförmåga vilket visade sig ha stor 

inverkan på de anställdas resultat samt påverkar kvalitén i omvårdnadsarbetet (Chiok Foong 

Loke, 2001; Cook & Leathard, 2004; Honkavuo & Lindström, 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att de skulle känna sig mer trygga i sin roll som ledare om de hade ökad kompetens 

i att kunna prioritera, delegera, leda och ge direktiv gällande både patientvården, 

arbetsuppgifter, teamet och för andra professioner.  (Cook & Leathard, 2004; Goldblatt et al., 

2008; Ekström & Idvall, 2013). 
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5.3.2 Effektiva kommunikationsstrategier    

Vikten av en god kommunikation visar sig vara en övergripande aspekt som var viktigt för 

sjuksköterskorna i ledarrollen och i teamarbetet. Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att 

ständigt hålla och ge plats för en god dialog med teammedlemmar, likaså lyssna på varandra, 

diskutera och samråda. Sjuksköterskorna använde sig av olika kommunikationsstrategier för 

att skapa gemenskap och delaktighet, som visade sig vara en förutsättning för samarbetet 

(Goldblatt et al., 2008; Cioffi & Ferguson Am, 2009; Johansson et al., 2010; Honkavuo & 

Lindström, 2014). 53% av sjuksköterskorna i en studie ansåg att en god ledare ska vara 

uppmuntrande gentemot kollegorna och 60% av sjuksköterskorna ansåg att en god ledare 

ska vara engagerad i kommunikationen med kollegorna, för att det visade sig underlätta för 

sjuksköterskor i sin ledarroll (Mannix et al., 2015).  

 

Resultatet visar även att sjuksköterskor upplevde i sin roll som ledare att kunna upprätthålla 

en god kommunikation till sina teammedlemmar för att viktig och rätt information ska nå de 

övriga i teamet. Det ingår i sjuksköterskors yrke och ansvar att använda en givande 

kommunikation och det krävs inte bara inom ett utan många områden, som att kunna 

överlämna besked, ge handledning, vägledning och direktiv (Cioffi & Ferguson Am, 2009; 

Johansson et al., 2010; Ekström & Idvall, 2013). Sjuksköterskors förmåga att inspirera 

teammedlemmarna till en delad vision hade en förhållandevis hög korrelation med deras 

organisatoriska åtaganden (r=0.34; p=0.01) och deras arbetstillfredsställelse (r=0.43; 

p=0.01) (Chiok Foong Loke, 2001).  

 

Sjuksköterskor lyfte fram det som ansågs vara svårast i kommunikationen, vilket betraktades 

vara förmågan i att ge negativ feedback och kunna hantera konflikter på ett bra sätt. Det kan 

förekomma att konflikter uppstår bland teammedlemmarna, där sjuksköterskor hade 

erfarenhet av att fungera som en medlare, och ansåg då genom att ha en god kommunikation 

kunde de på ett snabbt sätt avleda samt i bästa fall förhindra uppkomsten av nya konflikter. 

Därav uppkommer återigen betydelsen av att ha kunskap om hur en bra kommunikation 

tillhandahålls (Goldblatt et al., 2008; Johansson et al., 2010). 

Det poängteras vidare att kommunikationen ligger till grund för hur ett ledarskap ska vara 

uppbyggt. En positiv egenskap hos sjuksköterskor som ledare är att vara en aktiv lyssnare 

(Cioffi & Ferguson Am, 2009; Johansson et al., 2010; Mannix et al., 2015). Att vara en aktiv 

lyssnare kräver ett öppet klimat så alla får chans att uttrycka sig, och ansågs i vissa av 

studierna vara en av de viktigaste aspekterna för en god kommunikation (Johansson et al., 

2010; Honkavuo & Lindström, 2014), vilket kan stödjas vid en annan studie där 61% av 

sjuksköterskorna ansåg att en god ledare lyssnar aktivt vid samtal (Mannix et al., 2015). 

Sjuksköterskorna uttryckte att en positiv egenskap var att för stunden kunna fokusera på 

informationen som uttrycktes och lägga allt annat fokus åt sidan (Johansson et al., 2010; 

Honkavuo & Lindström, 2014).  

5.3.3 Stöd och samarbete  

Ledarrollen bygger på en öppenhet och ärlighet mot andra i teamet (Read & Laschinger, 

2015). För att göra det möjligt för sjuksköterskor att klara av den komplexa ledarrollen krävs 

stöd från organisationens sida men även från teammedlemmarna. Sjuksköterskor känner ett 

stort ansvar över att samarbetet i teamet ska fungera väl. Genom att prioritera 
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teammedlemmarnas välbefinnande utvecklas ett fungerade team. Sjuksköterskor upplevde 

att det var svårt i vissa fall att konfrontera sina teammedlemmar när något fel hade skett. När 

sjuksköterskor kände förtroende för teammedlemmarna upplevdes det lättare att visa 

känslor för dem och känna sig bekräftad, det visade sig då vara lättare att både ge och ta 

feedback (Cook & Leathard, 2004; Goldblatt et al., 2008; Cioffi & Ferguson Am, 2009; 

Cameron et al., 2011; Ekström & Idvall 2013). Att ledaren kan ge positiv feedback ansågs vara 

en viktig ledaregenskap utav 58% av sjuksköterskorna i en studie (Mannix et al., 2015). 

Starka och stödjande relationer ansågs underlätta arbetsförhållandena i teamarbetet för 

sjuksköterskor, därav sågs det som en uppskattad förmåga i ledarrollen som skapade detta 

(Cook & Leathard, 2004; Goldblatt et al., 2008; Cioffi & Ferguson Am, 2009; Cameron et al., 

2011; Ekström & Idvall 2013; Mannix et al., 2015). I en ledarroll är det viktigt att göra det 

möjligt för andra teammedlemmar att agera, genom att främja samarbete, bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende, vara tillmötesgående mot kollegor och utveckla kompetenserna i 

teamet (Chiok Foong Loke, 2001; Cook & Leathard, 2004; Cameron et al., 2011). Att som 

ledande sjuksköterska göra det möjligt för teammedlemmar att agera visade sig ha en 

medelhög korrelation med deras produktivitet (r=0.14; p=0.01), organisatoriska åtaganden 

(r=0.25; p=0.01) och arbetstillfredsställelse (r=0.42; p=0.01) (Chiok Foong Loke, 2001). Det 

framkom att sjuksköterskor kände välbefinnande och mådde bra på sitt arbete när de 

upplevde och kände att de fick det stöd som behövdes och gemenskap. Att få stöd och inte 

behöva vara ensam i svåra situationer, kunna få ställa frågor och få hjälp från andra främjade 

trygghet som stärker sjuksköterskors ledarskap. Känslor av tillfredsställelse till sitt arbete och 

en större självkänsla ledde till att kunna känna sig säkrare i sin roll som ledare. Att inte ha 

någon att prata med ansågs vara en nackdel. I situationer där sjuksköterskor kände behovet 

av att få stöd utan att behöva uttrycka det visade sig uppskattas av andra i teamet, och det 

betraktades vara en positiv sida hos sjuksköterskor i ledarrollen (Furåker, 2008; Johansson 

et al., 2010; Cameron et al., 2011; Ekström & Idvall 2013; Read & Laschinger, 2015).  

Stöd i form av mentorskap framgick som en viktig aspekt speciellt för de nyutbildade 

sjuksköterskorna (Ekström & Idvall, 2013). Att utveckla en vänlig, stödjande och lärorik miljö 

i omvårdnadsarbetet underlättades för de nyutbildade sjuksköterskorna i arbetet. Genom att 

skapa denna positiva atmosfär skapades också gynnsammare förutsättningar för utveckling 

och arbetsglädjen i resten av teamet (Ekström & Idvall, 2013). Mentorskap var något som 

uppfattades som ett behov i ledarrollen, när den teoretiska kunskapen skulle omsättas till 

kliniskt arbete. Det var viktigt att kunna få reflektera och diskutera kring ledarskapet med en 

mentor. En mentor ska i första hand finnas som stöd och uppmuntra självreflektionen hos 

sjuksköterskorna. En mentor hjälper inte till att lösa några problem utan ger konkreta förslag 

på hur olika situationer kan se ut och vad som är viktigt att tänka på. Syftet med 

mentorskapet är att de nyutbildade sjuksköterskorna ska få en personlig utveckling av sin 

yrkeskompetens. Att kunna ta del av en mentors erfarenheter ansågs som betydelsefullt och 

var till nytta i arbetet (Ekström & Idvall, 2013). Det framkom som extra viktigt att de 

nyutbildade sjuksköterskorna kände att det fanns tillförlitliga relationer som hjälpte till att se 

personliga och professionella mål samt behov som behövs i yrkesutövningen (Read & 

Laschinger, 2015). Stödjande och hälsosamma arbetsmiljöer är av stor vikt för att behålla och 

uppmuntra de nyutbildade sjuksköterskorna att stanna på arbetsplatsen (Spence Laschinger 

et al., 2012; Read & Laschinger, 2015). Att nyutexaminerade sjuksköterskor fick stöd i form 

av ett autentiskt ledarskap hade en signifikant positiv effekt på sjuksköterskornas 
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strukturella bemyndigande (b=0.50; p <0.05), vilket i sin tur påverkade sjuksköterskornas 

sociala resurser positivt (b=0.07; p <0.05). Ett autentiskt ledarskap ses som en positiv 

ledarstil som fokuserar på relationer och formas av självmedvetenhet, ärlighet, öppenhet och 

integritet. Sociala resurser hade en signifikant negativ inverkan på symtom på psykisk ohälsa 

(b=-0.21; p <0.05) och en positiv inverkan på hur nöjda sjuksköterskorna var med sin 

arbetssituation (b=0.50; p <0.05) (Read & Laschinger, 2015). På en femgradig skala där 

visade sig nyutbildade sjuksköterskor endast vara någorlunda nöjda med sitt nuvarande 

arbete (3,07), men de menade samtidigt att det inte var sannolikt att de skulle lämna sitt 

arbete (2,66) (Spence Laschinger et al., 2012). Ett autentiskt ledarskap har visat sig minska 

risken för arbetsplatsbetingad mobbning (r=-0.37) och öka arbetstillfredsställelsen (r=0.40) 

(Spence Laschinger et al., 2012). 

Genom att visa respekt gentemot sina teammedlemmar var en viktig aspekt samt att skapa 

utrymme för lärande i gruppen. Att vara engagerad sågs då som en styrka när det gällde 

problemlösning och hantera förändringar i omvårdnadsarbetet (Johansson et al., 2010). De 

karaktärsdrag som framkom och ansågs som viktiga dimensioner i sjuksköterskors ledarroll 

är att vara kreativ, kunna påverka, respektera och stödja övriga i teamet. Genom att stödja 

förändring i olika situationer, både hos sig själv, gruppen eller organisationen kan ett 

effektivt lärande främjas. Sjuksköterskor påpekade att vara stöttande i pågående processer i 

teamet ansågs vara viktigt och fullföljde stöttningen även när sjuksköterskor arbetade i andra 

team (Cook & Leathard, 2004; Cioffi & Ferguson Am, 2009; Mannix et al., 2015). 62% av 

sjuksköterskorna i en studie ansåg att det var viktigt att en ledare arbetar för att uppnå målen 

på arbetsplatsen, medan 61% av sjuksköterskorna ansåg att en god ledare utvecklar 

relationer med goda samarbeten, liksom att en god ledare hyllar kollegors prestationer. I 

samma studie ansåg 58% av sjuksköterskorna att goda ledaregenskaper är att erkänna 

kollegors värden, att delta i reflektioner och att hålla sina löften (Mannix et al., 2015). 

Sjuksköterskor uttryckte även att kreativitet krävs för att hitta nya sätt att arbeta tillsammans 

som kan bidra till utvecklingen av vården (Chiok Foong Loke, 2001; Cook & Leathard, 2004; 

Cameron et al., 2011). 

6 DISKUSSION 

Detta avsnitt innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

Diskussionsavsnittet avslutas med en slutsats och förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras först likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och 

geografisk kontext. Därefter förs en diskussion om likheter och skillnader i resultat i relation 

till tidigare forskning, styrdokument och riktlinjer och det vårdvetenskapliga perspektivet 

utifrån begreppet vårdkultur.  
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6.1.1 Likheter och skillnader i syfte, metod och geografisk kontext 

Examensarbetet resultat består av åtta kvalitativa och tre kvantitativa artiklar samt en artikel 

av mixad metod vilket har skapat en möjlighet att se på det studerade området från olika 

perspektiv. 

 

Alla deltagare i samtliga studier var legitimerade sjuksköterskor. Både de kvalitativa och 

kvantitativa studierna inriktade sig mot sjuksköterskors upplevelser av att vara en ledare och 

sjuksköterskors upplevelser om vad en bra ledare ska ha för egenskaper, och genom det 

kunde faktorer som inverkar på sjuksköterskors ledarroll identifieras. Tre av artiklarnas 

syften skilde sig åt eftersom det var nyutbildade sjuksköterskor som studerades och de övriga 

artiklarna studerade sjuksköterskan som varit yrkesverksam en längre tid. I de artiklar vars 

deltagare var nyutbildade sjuksköterskor var syftet att undersöka uppfattningen kring hur 

ledarskap uppfattades under den första tiden som sjuksköterska.  

 

De flesta studierna som var av kvalitativ metod använde sig av intervjuer, medan de 

studierna av kvantitativ metod använde sig av enkätundersökningar. Vid intervjuerna i de 

flesta av studierna användes öppna frågor. Detta är bra då studierna beskrev sjuksköterskors 

upplevelser kring ledarskapet och för att öppna frågor ökar tillförligheten till studien 

eftersom deltagarna då inte styrs av forskarna (Polit & beck, 2016). Två studier som var av 

kvantitativ metod använde sig av formulär med Likertskala, ett så kallat 

självskattningsformulär. Det innebär att sjuksköterskorna i studien anger till vilken grad de 

instämmer eller inte instämmer på angiven skala i enkätens påståenden. Att använda sig av 

Likertskala är ett sätt att mäta deltagarnas attityder mot ett visst fenomen (Polit & Beck, 

2016). Endast en studie var av mixad metod och samlade därmed in både kvalitativ och 

kvantitativ data där syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse kring autentiskt 

ledarskap. En enkätundersökning användes där kvalitativ data samlades in via frågeformulär 

och kvantitativ data genom att sjuksköterskorna i slutet av enkäten fick skriva fritt kring 

deras upplevelser om hur ett bra ledarskap ansågs vara. Genom att ha använt sig av denna 

metod ökar studiens överförbarhet (Polit & Beck, 2016). Genom att använda kvalitativa 

studier kan en bättre helhetsförståelse fås fram genom att kunna gå mer in på djupet. Ett 

större kunskapsvärde skapas genom att flera studier sammanställs vilket bidrar till 

sammansatt kunskap om det studerade ämnet, vilket i sin tur kan leda till vägledning i det 

praktiska omvårdnadsarbetet (Friberg, 2017). Att använda sig av kvantitativa metoder där 

resultatet presenteras i siffror och statistik kan ses som en styrka att inkludera för att få en 

bredare resultat (Polit & Beck, 2016) och att ett stort antal studiedeltagare kan ingå (Friberg, 

2017). 

 

Studierna har genomförts i många olika länder, där bland annat sex stycken är utförda i 

Europa medans de andra är utspridda över världen. Vilket kan innebära att sjuksköterskans 

ledarroll har uppmärksammats i hela världen och är ett intressant forskningsområde. 

Fördelen med att inte ha tagit någon hänsyn till ursprunget är att en helhetssyn över det hela 

världen har getts gällande examensarbetes syfte. Nackdelen kan vara att ledarskapet ses från 

olika synvinklar och att tankesättet i de olika länderna i världen skiljer sig åt, det vill säga att 

sjuksköterskorna upplever ledarrollen på olika sätt. 
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6.1.2 Likheter och skillnader i resultat 

Resultatet belyser väl betydelsen av de faktorer som inverkar på sjuksköterskors ledarroll i 

omvårdnadsarbetet, vilket gör att syftet med examensarbetet anses vara uppnått.  

 

Det har i många år funnits tydliga bevis på att ledarrollen anses vara otydlig och svår att 

definiera vilket visar sig än idag. Tidigare forskning av Lancaster et al (2016) stödjer detta 

och menar på att sjuksköterskor i ledarrollen ska kunna påverka och förändra om det är 

något som är otydligt eller något som skapar problem i omvårdnadsarbetet. Salmela et al 

(2012) påpekar även i den tidigare forskningen att sjuksköterskor i deras ledarroll ska se till 

att visa vägen för teammedlemmar och lära av varandra, som leder till att ett bra 

omvårdnadsarbete kan utföras. Betydelsen av att kunna kommunicera och vara en aktiv 

lyssnare, men även vara kreativ, kunna påverka och respektera teammedlemmarna visade sig 

vara övergripande faktorer som också följts åt under utvecklingen av sjuksköterskors 

yrkesprofession. Den tidigare forskning av Lancaster et al (2016) stödjer det framtagna 

resultatet att arbeta med de faktorer som leder till ett bra ledarskap som hjälper till att bidra 

med en god patientvård genom att ta till sig de justeringar som ständigt uppkommer inom 

yrkesprofessionen. Detta kan också relateras till vad Ericson-Lidman et al (2013) poängterar, 

att det är av vikt att lyfta fram vad det är som gör att omvårdnaden ser ut som den gör för att 

kunna bemästra en god vård. 

 

Stöd och samarbete har i resultatet visat sig ha stor betydelse för teamet, patienten och över 

omvårdnadsarbetet. Det var viktigt att sjuksköterskor genom ledarrollen kunde skapa en 

atmosfär som gjorde det möjligt att alla arbetar tillsammans, kände förtroende till varandra 

och ser till att gynna en miljö där alla trivs. Tidigare forskning av Kihlgren et al. (2009) visar 

på samma sak, där det handlar om att sjuksköterskor skapar en miljö som gör att teamet 

gemensamt arbetar mot att stärka patientens självbestämmande och teammedlemmarnas 

välmående. Detta är något som även kan kopplas samman med det vårdvetenskapliga 

perspektivet, där Rytterström (2015) förklarar vårdkultur som den grund som skapar 

arbetsmiljön och den sfär som sjuksköterskor, teamet och patienten vistas i. Beroende på hur 

denna vårdkultur ser ut har den inflytande på omvårdnadsarbetet, vilket i slutändan 

påverkar patienten och patientens hälsa. En arbetsmiljö och arbetsplats med bra rutiner där 

teammedlemmar trivs skapar alltså även en positiv miljö för patienten. Ett ledarskap där 

ansvar inte tas för att påverka arbetsmiljön till det bättre kan leda till kvalitén på vården och 

patientsäkerheten påverkas negativt. 

 

En av de centrala aspekterna som framkommit i resultatet gällande ledarskapet och i 

sjuksköterskors ledarroll är att ha förmåga att kunna kommunicera, vilket har stärkts av det 

kvantitativa resultatet där 60% av sjuksköterskorna i en studie ansåg att det var av vikt att 

ledande sjuksköterskor visade engagemang i kommunikationen. Resultatet visade på att 

sjuksköterskor prioriterar kunskapen om att kunna kommunicera på ett givande sätt med de 

övriga i teamet, och att det är en aspekt som ligger till grund för teamets prestationer och är 

det centrala i teamarbete. Att samverka och kommunicera inom teamet ansågs som 

avgörande för att uppnå ett bra teamarbete. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

som visar att en god kommunikation sinsemellan stödjer ett effektivt teamarbete och är 

därför viktigt att sträva mot (Kihlgren et al., 2009; Manser, 2008; Atefi et al., 2014; Weller et 

al., 2014). Resultatet visar på vilka krav som ställs på sjuksköterskor som ledare där vikten av 

kommunikationsförmågan visade sig vara extra stor och att kommunikationen ansågs vara 
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viktig på flera olika sätt. Kommunikation handlar inte enbart om att samtalet står i fokus, 

utan en positiv aspekt i ledarskapet som framkommit var sjuksköterskors egenskap att vara 

en aktiv lyssnare. Det visade sig vara lika viktigt som att kunna föra en konversation som att 

stanna upp och uppfatta vad motparten hade att säga. Att vara en god lyssnare kan ses som 

ett kommunikationsverktyg som kan öka sjuksköterskors problemlösningar, vilket har visat 

sig stärka självkänslan. Den tidigare forskning av Lancaster et al (2016) stödjer det framtagna 

resultatet om att ett effektivt ledarskap leder till att kommunikationen kan förbättras. Det 

kan relateras till sjuksköterskor i framtiden som kommer ha större möjlighet till att utveckla 

och utforma omvårdnadsarbetet och därav kunna se till att de viktiga faktorerna fortfarande 

följs åt som har visat sig ha en stor betydelse i ledarskapet, i detta fall kommunikationen. 

 

Olika kommunikationsstrategier ansågs i resultatet vara något som utvecklades under tid och 

efter att ha varit med om olika möten och situationer kunde sjuksköterskor finna ett 

personligt tillvägagångssätt för en givande kommunikation till teamet. Att lyssna på 

teammedlemmarna har visat sig ge ökad förståelse av deras egenskaper, vilket kan hjälpa till 

att leda arbetet i rätt riktning. Detta kan liknas med det som beskrivs i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017), där det beskrivs om hur 

sjuksköterskor ska se till att verkställa ett bra samarbete med teammedlemmar och andra 

professioner för att främja gemensamt lärande. Otydligheter kan leda till bristfällig 

kommunikation, och det kan i sin tur leda till ett ogynnsamt teamarbete och i slutändan 

påverka vården i negativ riktning. Att som sjuksköterskor tydligt visa att det finns en vilja att 

finnas där för andra och intresse att lyssna bygger upp både förtroende och trygghet i 

relationer. Denna egenskap visade sig vara till nytta för att lättare förstå varandras 

kompetenser, och det möjliggjorde att alla teammedlemmar får chansen att uttrycka sig. Ett 

tydligt samarbete i teamet kan därför vara nödvändigt och måste existera för att 

teammedlemmarna ska kunna känna ömsesidig respekt gentemot varandras kompetenser, 

eftersom ett bristande samspel i teamet anses enligt sjuksköterskor generera ett sämre 

omvårdnadsresultat. Detta resultat understryker även (Kihlgren et al., 2009; Weller et al., 

2014; Berlin & Sandberg., 2016) att det är betydelsefullt att ta tillvara på alla i teamets olika 

kompetenser och samtidigt ha ett ömsesidigt ansvar för att detta ska uppnås. Detta kan också 

liknas med vad Rasmussen (1999) lyfter fram angående vårdkulturen. Det vill säga att 

vårdkulturen skapar en trygghet där det finns utrymme för en personlig växt som leder till att 

alla i teamets kompetenser då framstår som något betydelsefullt. 

 

Resultatet visade att det fanns faktorer som begränsar sjuksköterskors ledarskap. När det 

inte förekom någon trygghet i att bedöma och delegera så ledde det till begränsningar i 

omvårdnadsarbetet. Resultatet överensstämmer med vad tidigare forskning påvisat, det vill 

säga att ledarskapet är en pågående process som sjuksköterskor utvecklar med tiden, som 

förbättrar både omvårdnadsarbetet och sig själv som ledare vilket Dierckx De Casterlé et al 

(2008) framhäver. Självständigheten har sjuksköterskor betraktat som en tydlig aspekt för 

att kunna lära känna sig själv, hitta svagheter och klara av att erkänna misstag. Alla gör 

misstag och lär utifrån dem, utan att det skadar en patient eller en teammedlem. Det är då 

viktigt att möta misstagen med acceptans. Ett arbetsklimat där sjuksköterskor vågar 

misslyckas och berätta om misstagen är att ta ett steg i utvecklingen av yrkesprofessionen, 

men samtidigt ska sjuksköterskor försöka förhindra att misstag inträffar. Fortsättningsvis 

kan resultatet styrkas av den tidigare forskningen av (Salmela et al., 2012; Weller et al., 2014) 

som bekräftar att det är sjuksköterskor som ansvarar för att skapa ett gott arbetsklimat med 

en öppen kultur där alla vågar dela med sig av både bra och dåliga erfarenheter i 
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omvårdnadsarbetet. Vilket slutligen leder till att sjuksköterskor vågar ta för sig i 

omvårdnadsarbetet trots de begräsningar som visat sig.  

 

I en kvantitativ studie sågs det att sociala resurser hade både positiv och negativ effekt på 

sjuksköterskornas uppfattning av deras arbetssituation. Nästan häften av sjuksköterskorna 

ansåg sig bara vara nöjda över sitt arbete till viss del (3,07). Studien visade på att ett 

autentiskt ledarskap som bygger på självmedvetenhet, ärlighet och öppenhet påverkade 

teamet positivt och minskade risken för mobbning på arbetsplatsen samt ökade 

arbetstillfredsställelsen. Detta kan återigen kopplas till vad Rytterström (2015) menar på 

gällande vårdkultur. Det är de individer som vistas och befinner sig i vårdkulturen som 

skapar den, och måste ansvara för att det är en bra och givande miljö som gynnar samtliga 

parter, eftersom både team, omvårdnadsarbete och patienten annars blir lidande. Ericson-

Lidman et al (2013) beskriver hur viktigt det är att samtala om hur teamet upplever 

arbetssituationen och att det är betydelsefullt att gemensamt besluta om ståndpunkter för att 

skapa en god arbetsmiljö.  

 

Resultat visade att ledarskapet inte alltid tycks vara problemfritt utan konflikter är något som 

sjuksköterskor i deras ledarroll måste kunna hantera. Ett starkt samband mellan tidigare 

forskning av Salmela et al (2012) och resultatet tyder på att ledarskapet kräver ett gott 

samspel mellan sjuksköterskor och teammedlemmar för att arbetet ska fungera utan påstötta 

hinder. Ledarrollen kräver en kontinuerlig förändringsprocess och ett lärande för att kunna 

ändra tankemönster och handlingar på teammedlemmarna genom motivation och 

vägledning i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor ska även i sin ledarroll ha förmåga att fatta 

och ta egna beslut, det vill säga att de har ett personligt ansvar för yrkesutövningen. 

Sjuksköterskor ses ofta som spindeln i nätet med ett stort ansvar, eftersom att ledarskapet 

innefattar aspekter som både samarbete, kunna skapa delaktighet och föra dialog inom 

teamet men även kunna agera utanför omvårdnadsarbetet. Det framkom dock otydligheter i 

sjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvar. Det finns tydliga riktlinjer för hur sjuksköterskor 

ska tillämpa ledarskapet utifrån regelverk och lagar som styr över vården och som ger 

vägledning i yrkesprofessionen, vilket ska skapa förutsättningar för att ge patienten den bästa 

vården och för att sjuksköterskor ska känna sig trygg och säker i ledarrollen (SSF, 2014, SSF, 

2017).  

 

Det framgick i resultatet att nyutbildade sjuksköterskor inte riktigt kände sig redo att inta 

rollen som ledare, då sjuksköterskorna upplevde att det krävdes yrkeserfarenheter för att 

kunna prioritera, planera och organisera omvårdnadsarbetet både inom teamet och för sig 

själv. Den osäkerheten som kan uppstå hos sjuksköterskor kunde leda till bristande 

engagemang, vilket i sin tur kunde leda till bristande strukturer i omvårdnadsarbetet och ett 

inaktivt ledarskap. När denna osäkerhet uppstår finns ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(SSF, 2014) och kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) som stöd att 

luta sig mot för att få vägledning i omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att varje sjuksköterska 

med tiden utvecklar ett eget och personligt förhållningssätt till de etiska koderna och 

mänskliga rättigheter som finns, med syfte till att utveckla kompetensen. På lång sikt stärker 

det kvalitén i omvårdnadsarbetet men hjälper även sjuksköterskor att bli av med sin 

osäkerhet. Att få stöd visade sig därför vara betydelsefullt och något som nyutbildade 

sjuksköterskor kände behov av för att vidare kunna utveckla sin blivande roll som ledare. 

Resultatet tyder på att nyutbildade sjuksköterskor ofta kände sig oförberedda på de krav som 

ställs i yrkesprofessionen, därför ansågs övergången mellan utbildning och arbete vara en 
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viktig aspekt. Redan under sjuksköterskeutbildningen upplevde sjuksköterskor att det var 

viktigt att få träna på sin ledarförmåga. De gavs inte tillräckligt med träning för att öva 

färdigheterna i att leda teamarbetet, vilket ledde till ett problem för sjuksköterskor under den 

första tiden efter utbildningen. Att det fanns ett glapp mellan utbildning och kliniskt arbete 

är något som sjuksköterskorna upplevde skulle behöva förekomma i mindre utsträckning, för 

att kunna komma ut i arbetslivet och känna sig mer säkra och trygga. Sjuksköterskorna 

kände sig otillräckliga utan erfarenhet. Det var dock omöjligt att vara tillräckligt erfaren 

direkt när sjuksköterskorna går in i yrkesprofessionen. Det uttrycks en rädsla för att göra 

misstag som nyexaminerad sjuksköterska, vilket upplevdes leda till stress i arbetet. Trots att 

det finns tydliga riktlinjer var det inte alltid lätt att leva upp till dessa i arbetet.  

 

Resultatet påvisade att ökad erfarenhet, ett växande förtroende för den egna kompetensen 

och förmåga betraktades generera mod att leda. Trots att det tar tid att utveckla sin 

yrkeserfarenhet kände sjuksköterskorna behov av erfarenhet innan rollen som ledare kunde 

bemästras och för att uppleva en känsla av trygghet. Det kan även ses i tidigare forskning 

som beskriver om förberedelser och kurser som finns inom ledarskap för sjuksköterskor i 

utbildningen, där även möjlighet och tid ges till att få testa sin kunskap och hitta sitt egna sätt 

att bemästra rollen (Kihlgren et al., 2009). Resultatet visade att efter en tids erfarenhet 

upplevde sjuksköterskor att visionen för hur ledarrollen ska utformas blev allt klarare. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att stressiga situationer kunde uppstå 

och kände då att de inte räckte till i omvårdnadsarbetet. Att öka utrymmet för hur dessa 

situationer ska hanteras och undvikas är därför av vikt, eftersom att sjuksköterskor i sin 

ledarroll ska kunna styra och omorganisera arbetet för att sådana situationer inte ska 

uppkomma. Det bekräftas i tidigare forskning att teamarbetet bygger på att 

teammedlemmarna ständigt ska samarbeta för nå den förutsättningen att sådana stressiga 

situationer inte ska uppstå och därmed kunna medverka till utveckling av vården (Kihlgren et 

al., 2009; Weller et al., 2014; Berlin & Sandberg., 2016). Resultatet visade att hos de 

nyutbildade sjuksköterskorna kunde stressen inför ledarrollen anses bero på att de kände sig 

oförberedda och osäkra på sin kompetens. Det kan vara på grund av att de kände att de hade 

för lite inflytande och kontroll över den egna situationen. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde stöd som en viktig aspekt i ledarrollen. Det 

handlade om att ge och vara ett stöd för medarbetare, men också att få känna stöd från 

andra. Genom att stödja teamet och måna om deras mående klargör resultatet att 

sjuksköterskorna upplevde att de kunde bygga ett starkt och fungerande teamarbete. Att 

kunna ge och känna stöd var en faktor i att teamarbete skulle fungera och det visade sig att 

det ökade trivseln och stämningen i arbetet. Stöd bygger på respekt och tillit, och genom att 

sjuksköterskor i sin ledarroll stödjer teamet ökade känslan av trygghet och skapade en 

givande arbetsmiljö. Precis som det vårdvetenskapliga perspektivet också tyder på så har 

vårdkulturen stor inverkan på de människorna som befinner sig i den, och sjuksköterskorna 

som kulturbärare är med och skapar den stämning som finns på arbetsplatsen utifrån sitt 

agerande (Rytterström, 2015). Tidigare forskning konstaterar hur teamarbete skapar ett ökat 

välbefinnande hos teammedlemmarna och att ett starkt och stödjande team leder till ökad 

effektivitet på arbetsplatsen och inom organisationen (Berlin & Sandberg, 2016). 

Sjuksköterskor upplevde att i ett team utan känsla av stöd uppstod istället en negativ anda, 

där sjuksköterskor kände en osäkerhet i sin roll samt osäkerhet gentemot andra 

teammedlemmar. Det ökade distansen mellan teammedlemmar och det blev svårare att 
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hantera konflikter. Därför var det viktigt för sjuksköterskor att förstå hur stöttning stärker 

teamet och lagandan, och att stöd och gemenskap är viktigt då det är många yrkeskategorier 

som ska kunna arbeta tillsammans. Att ge återkoppling är något som ansågs vara viktigt då 

resultatet visade att det stödjer teammedlemmar i personlig utveckling och även gruppens 

utveckling. Alla i teamet upplevde ett behov i att få bekräftelse på prestationer för att få ett 

kvitto på vad som uppfattas som bra respektive mindre bra. Att sjuksköterskor kunde ge och 

ta emot både positiv och negativ feedback ansågs ingå i rollen som ledare.  

6.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen förs en diskussion kring metodvalet, datainsamling, urval och 

dataanalys. Resultatet av detta examensarbete är uppbyggt på 12 vetenskapliga artiklar, vilket 

författarna till examensarbetet tyckte var ett bra antal för att skapa och få fram ett resultat 

som upprätthåller en hög kvalité.  

I det här examensarbetet har en allmän litteraturöversikt använts som metod enligt Friberg 

(2017). Utifrån det valda syftet och problemformuleringen ansågs en litteraturöversikt vara 

relevant och lämplig att göra för att skapa ett underlag av ett begränsat kunskapsområde för 

att tillslut uppnå studiens syfte. Metoden valdes för att kunna beskriva faktorer som inverkar 

på sjuksköterskors ledarroll i omvårdnadsarbetet. För att till sist kunna jämföra likheter och 

skillnader kring de aspekter som framkommit och dra slutsatser. Vid sökning av artiklar 

framkom det färre artiklar än väntat av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Därför 

passade en litteraturöversikt bra att använda då Friberg (2017) understryker att ingen 

avgränsning till val av kvalitativa eller kvantitativa artiklar behövdes göras. Fördelningen 

mellan de kvalitativa och kvantitativa artiklarna blev ojämnt, vilket är på grund av begränsad 

kvantitativ forskning inom området, men enligt Friberg (2017) så krävs det inte någon 

avgränsning till att använda ett visst antal utav varje form. Genom att använda sig av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning ger det en större överblick över det valda intresseområdet 

och ett bredare resultat framkom. För att hitta relevanta artiklar valdes även manuella 

sökningar att göras utifrån artiklars referenslistor för att hitta likande artiklar inom samma 

område, vilket resulterades i fyra funna artiklar av god kvalité som passade bra in på syftet. 

Vid den manuella sökningen hittades artiklar inom årtalsbegräsningen.  

 

Under datainsamlingen användes två databaser, CINAHL Plus och PubMed, vilket ökar 

chansen att hitta fler artiklar som svarade an på syftet och få så aktuell forskning som 

möjligt. De båda innehåller ett stort antal av vetenskapliga artiklar och är inriktade på 

vårdvetenskap och omvårdnad. Med tanke på det valda syftet som är ganska brett uttryckt så 

var det svårt att hitta artiklar som passade bra in på syftet. För att minimera risken av 

misstolkning av studiernas innehåll har alla artiklar granskats och bearbetats med ett kritiskt 

förhållningssätt, det vill säga att författarna har ifrågasatt de lästa artiklarna på ett 

fördomsfritt sätt. Artiklarna har lästs ett flertal gånger, och därefter har författarna till 

examensarbetet diskuterat innehållet för att inte förfalska, göra om texterna eller att resultat 

utesluts som är av vikt inte tas med för att egna värderingar har lagts in. Författarna har även 

gemensamt översatt artiklarna från engelska till svenska i försök att inte skapa feltolkningar 

och missförstånd. En tredje person samt ett lexikon har tagits till hjälp när osäkerheter 

uppkommit, för att säkerställa en så korrekt översättning som möjligt 
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Den årtalsbegränsning som sattes leder till att forskningen inte är lika aktuell som önskat, 

men valdes ändå att ha för att hitta relevanta artiklar till examensarbetes syfte. Valet att ha 

med äldre artiklar kan ha bidragit med en svaghet eftersom att aspekter som påverkar 

sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet kan ha förändrats. Ingen större skillnad har visat sig och 

har sannolikt inte påverkat resultatet av examensarbetet. Resultatet från de äldre artiklarna 

stämmer överens med de nyare artiklarna, vilket även det kan stärka överförbarheten, att det 

inte finns några tydliga åtskilda aspekter utan att liknade aspekter har påträffats. Vilket kan 

ses som en styrka att äldre artiklar har inkluderats i examensarbetet. Till exempel att ha goda 

ledaregenskaper visade sig ha en stor inverkan på kvalitén på omvårdnadsarbetet, såväl idag 

som för mer än tio år sedan. En fördel med avgränsningen var att ett längre perspektiv kunde 

ses, det vill säga om det har skett några förändringar i de aspekter som påverkar 

sjuksköterskors ledarroll i omvårdnadsarbetet.  

De använda inklusions- och exklusionskriterierna utformades för att begränsa 

artikelsökningen men även för att hålla fokuset på syftet. De kriterierna som användes kunde 

kanske ha omformulerats för att på så sätt öka och bredda träffarna. De valda begräsningarna 

kan ha medfört att relevanta artiklar gick mistes om och till följd av det påverkat resultatet 

negativt. 

Det finns olika faktorer som påverkar giltigheten. Giltigheten i examensarbetet stärks 

eftersom studien är pålitlig och mäter det den är avsedd att mäta, vilket också innebär att 

resultatet är sanningsenligt. Giltigheten sägs öka vid valet av en lämplig metod och att data 

tas fram på ett trovärdigt sätt (Polit & Beck, 2016). Eftersom att alla artiklar granskades 

enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor, kunde artiklar uteslutas som inte höll tillräckligt 

hög kvalité, vilket ökar examensarbetet giltighet. De granskningsfrågor som valdes att 

användas till examensarbetet var åtta frågor vardera till de kvantitativa och kvalitativa 

artiklarna. Friberg (2017) ger förslag på 14 olika granskningsfrågor som skulle kunna 

användas vid en kvalitetsgranskning. Dock valdes sex frågor bort då vissa uppfattades som 

överflödiga och inte kändes relevanta för de framtagna resultatartiklarna. Några frågor valdes 

bort dels för att de inte kunde omformuleras till JA och NEJ frågor, och för att några frågor 

visade sig vara ganska snarlika varandra och valdes därför också att tas bort. Giltigheten i 

examensarbetet kan sägas öka därför att flera av studierna visade sig ha snarlika resultat. 

Giltigheten kan också visa sig i en svaghet då författarna har valt att tagit bort vissa 

granskningsfrågor.   

 

Trovärdighet innefattar att den data som är insamlad till examensarbetet ska vara sann och 

inte ska ha feltolkats eller förvrängts. Att studien innefattar trovärdighet handlar om 

resultaten blir detsamma ifall undersökningen genomförs på nytt (Polit & Beck, 2016). För 

att en studie ska anses vara trovärdig är det viktigt att den nyaste forskningen inom området 

studeras (Friberg, 2017). När författarna till examensarbetet påbörjade sökningen av 

vetenskapliga artiklar fanns detta i åtanke att ta med den nyaste forskningen men det kunde 

inte genomföras fullt ut, då det inte fanns tillräckligt med datamaterial när begränsningar i 

årtalen användes. Vid alla sökningar av artiklar användes ”peer reviewed”, det vill säga att de 

är vetenskapligt granskade av oberoende personer, vilket ökar studiens trovärdighet. När 

artiklarna lästes var det viktigt att inte göra egna tolkningar av materialet vid analyserna för 

att behålla trovärdigheten samt när resultatet skrevs översattes artiklarnas resultat så 

textnära som möjligt. 
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Överförbarhet handlar om vid vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 

eller situationer, går det att applicera på verkligheten? Att en studie är överförbar innebär att 

studiens resultat kan användas inom olika områden och avdelningar inom vården (Polit & 

Beck, 2016). Ett sätt att styrka överförbarheten är att använda sig av kvalitativa och 

kvantitativa studier med ursprung från olika länder, vilket examensarbetet gör, berör både 

svensk och internationell kontext, vilket kan göra arbetet mer överförbart. De flesta artiklar 

som använts vid analysen är utförda i flera olika länder vilket gör att datamaterialet 

förmodligen har formats efter respektive lands samhällsnormer. Vilket kan innebära att 

sjuksköterskor ser på ledaskapet från olika synvinklar och att åtskilda faktorer som inverkar 

på ledarrollen i omvårdnadsarbetet visar sig. Eftersom examensarbetet har använt sig av 

artiklar från olika länder har en bredare förståelse uppnåtts, vilket kan innebära att resultatet 

skulle kunna överföras i olika verksamheter inom vården.  

6.3 Etikdiskussion  

Författarna till examensarbetet har inte stött på etiska problem eller dilemman under 

arbetet, då hänsyn tagits till regler och riktlinjer som finns för forskning enligt Codex (2017). 

Artiklarna som användes i resultatet har blivit godkända för publicering i vetenskapliga 

tidskrifter, och har därmed kritiskt granskats för att säkerhetsställa att de var av god kvalité 

för att på så sätt kunna få fram ett pålitligt resultat i examensarbetet. Det finns till viss 

utsträckning en nyansskillnad i översättningen då modersmålet hos författarna inte är 

engelska. Ett försök till att inte lägga in sin egna förförståelse och förutfattade meningar har 

gjorts under det pågående examensarbete, vilket underlättades genom att en diskussion 

fördes kontinuerligt mellan författarna.  

En noggrann och tydlig referenshantering enligt APA-manualen har använts och 

kontinuerligt förts under hela examensarbetet, för att lätt kunna spåra tillbaka till den 

använda källan och tydliggjort vad som är refererat, och på så sätt har plagiering undvikits. 

När en källa hade refererats vidtogs det försiktighet i att inte förvränga innehållet av det 

tagna från artikeln. 

7 SLUTSATS 

Slutsatsen i denna studie är att det finns olika faktorer som inverkar på sjuksköterskors 

ledarroll i omvårdnadsarbetet, så som brister av stöd i svåra situationer, yrkeserfarenhet, 

kommunikation och samarbete. Det är viktigt att sjuksköterskors ledarroll definieras tydligt 

och att tydliga arbetsuppgifter finns för att en trygghet ska byggas upp, både för 

sjuksköterskor själva och för teamet. Att det finns en förmåga att kunna skapa ett bra 

samarbete i teamet ansågs som en förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap. En ökad 

kompetens ger sjuksköterskor en större självkänsla att våga agera i svåra situationer. Det 
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visade sig vara viktigt att ta tillvara på varandras kompetenser, vilket skapar en känsla av 

gemenskap som i sin tur är avgörande i ett fungerande team. Sjuksköterskors uppgifter är 

många och därför är det viktigt att kunna strukturera upp arbetet tillsammans med ett starkt 

teamarbete genom ett kompetent ledarskap. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Forskning kring sjuksköterskors ledarroll över omvårdnadsarbetet är något som fortsatt 

behöver belysas och utvecklas eftersom det framkom otydliga krav på yrkesprofessionen. Det 

behövs mer forskning kring ledarskapet för att sjuksköterskor ska kunna utveckla ett bra 

ledarskap men även för att kunna se konsekvenser av hur ett dåligt ledarskap kan visa sig i 

omvårdnadsarbetet. För att legitimerade sjuksköterskors ledarskap ska framhävas och 

utvecklas bör forskning ske i anknytning till ledarrollen i omvårdnadsarbetet, därför att det 

finns flera skilda aspekter som ledarskapet byggs upp på. Det är betydelsefullt att få en 

klarhet i att ledarskapet har en inverkan på såväl arbetsklimatet och kvalitén i 

omvårdnadsarbetet men även för patientvården. Under det pågående arbetet har hinder 

stötts på i nyutbildade sjuksköterskors ledarroll eftersom att det inte har visat sig vara en 

naturlig del i sjuksköterskors yrkesprofession. Resultatet visar på att sjuksköterskestudenter i 

tidigt skede i utbildningen behöver få kännedom om sin framträdande ledarroll för att känna 

sig mer förberedda och få en tryggare övergång från utbildningen till det kliniska arbetet. 

Eftersom att det ställs allt högre krav på sjuksköterskors teoretiska såväl som praktiska 

yrkeskunnande är det därför av stor vikt och av hög prioritet att detta ämne forskas vidare på. 

Det är nödvändigt med tanke på den betydelsefulla yrkesrollen som sjuksköterskor har idag. 
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Lambert, V., & 
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Management 
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yrkesutövning. 

Kvalitativ metod 
som är baserad 
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observationer i 
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sjuksköterskor. 
Grounded 
theory. 
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(2009) 
 
Australien  
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Ekström, L., & 
Idvall, E. (2015) 
 
Sverige 
 
Journal of Nursing 
Management 
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leader: Newly 
registered 
nurses relate 
their 
experiences.  
 
 
 

Syftet med studien var 
att undersöka och visa 
på hur nyutbildade 
registrerade 
sjuksköterskor 
upplever sin ledarroll. 

 

En kvalitativ 
metod där 12 
sjuksköterskor 
intervjuades.   

Olika faktorer 
identifierades i 
studien; förmåga att 
skapa välfungerande 
team; lära sig att 
leda, ha mod, styrka 
och lust att leda; 
kunna 
ändamålsenlig vård. 
Fynden visar att 
många faktorer 
begränsar 
sjuksköterskans 
ledarskap, men vissa 
omständigheter är 
stödjande. 
 

Hög 

Furåker, C. (2008) 
 
Sverige 
 
Journal of Nursing 
Management 
 

Registered 
Nurses' views on 
their 
professional role 
 
 
 

Syftet med studien var 
att studera 
legitimerade 
sjuksköterskors 
åsikter och 
reflektioner om deras 
uppgifter, deras 
kompetens och 
organisation (inom 
akutsjukvård). 
 

Kvalitativ metod 
som är baserad 
på skriftliga 
reflektioner från 
dagböcker och 
intervjuer.  

Resultatet visade på 
att alla som deltog 
hade svårigheter att 
riktigt identifiera 
kärnan i sitt arbete. 
Legitimerade 
sjuksköterskor 
tenderar att betrakta 
sin yrkesroll som 
vag. 
 

Hög 

Goldblatt, H., 
Granot, M., Admi, 
H., & 
Drach‐ Zahavy, A. 
(2008) 
 
Israel 
 
Journal of 
Advanced Nursing 
 

The experience 
of being a shift-
leader in a 
hospital ward 
 
 

Studien visar 
erfarenheten av att 
vara en skiftledare och 
hur dessa 
sjuksköterskor ser på 
hanteringen av deras 
skift. 

Kvalitativ studie 
där intervjuer 
utfördes på 28 
deltagare.  

Studien avslöjade 
två huvudteman som 
utgör kärnan för att 
vara en god 
skiftledare: (1) en 
situation där 
skiftledaren skiftar 
mellan positioner av 
maximal kontroll 
och att delegera ett 
visst ansvar till 
andra 
sjuksköterskor; (2) 
rollens dimension är 
uttryckt som en 
stark önskan att nå 
fram till slutet av 
skiftet på ett så 
säkert sätt som 
möjligt och planera 
ledningen på längre 

Hög 
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sikt än enbart på det 
specifika skiftet. 
 

Honkavuo, L., & 
Lindström, U. 
(2014) 
 
Finland 
 
Journal of Nursing 
Management 
 

Nurse               Nurse leaders’ 

responsibilities 

in supporting 

nurses 

experiencing 

difficult 

situations in 

clinical nursing 

 
 
 

Syftet med denna 
studie var belysa 
sjuksköterskans 
erfarenheter kring 
svårigheter i olika 
situationer i klinisk 
omvårdnad, som kan 
leda till ett lidande 
hos sjuksköterskan. 

Kvalitativ metod 
där semi-
strukturerade 
intervjuer 
utfördes på 8 
sjuksköterskor 

Resultaten från 
denna studie kan i 
sjuksköterskans 
ledarroll ge en ökad 
förståelse för 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
lidande relaterat till 
omvårdnad, för att 
kunna lindra denna 
typ av lidande. 
 

Hög 

Johansson, G., 
Andersson, L., 
Gustafsson, B., & 
Sandahl, C. (2010) 
 
Sverige 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Between being 
and doing – the 
nature of 
leadership of 
first‐ line nurse 
managers and 
registered 
nurses. 
 
 

Syftet med studien var 
att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter av 
rutinarbete och hur 
ledarskap utövas. 

Kvalitativ metod 
där interjuver 
utfördes på 17 
deltagare.  

I resultatet av denna 
studie illustrerades 
skillnader mellan att 
“vara” och att “göra”. 
Legitimerade 
sjuksköterskor 
beskriver vad deras 
erfarenheter om vad 
det är att vara 
professionell (vara), 
hur de var 
engagerade i att 
skapa ett bra 
arbetsklimat (göra). 
 

Hög 

Mannix, J., Wilkes, 
L., & Daly, J. 
(2015) 
 
Australien  
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Grace under 
fire: Aesthetic 
leadership in 
clinical nursing. 
 
 
 

Syftet var att få fram 
sjuksköterskornas 
uppfattning/erfarenhe
ter om vilka bestämda 
ledaregenskaper som 
är viktiga hos en 
klinisk ledare, 
fastställa de vanligaste 
ledaregenskaperna 
och få fram kliniska 
situationer där 
estetiskt ledarskap var 
tydligt.  
 

En mixad 
metod, där 66 
sjuksköterskor 
deltog i en 
undersökning 
via internet.   

Estetiskt ledarskap 
är en 
mångdimensionell 
ledarskapsstil som 
leder till positiv och 
lugn miljö till den 
kliniska 
arbetsplatsen. Stöd, 
effektiv 
kommunikation och 
hänsynstagande till 
kollegors känslor 
ansågs vara viktiga 
dimensioner i det 
estetiska 
ledarskapet. 
 

Hög 

Read, E., & 
Laschinger, H. 
(2015) 
 
Kanada 
 
Journal of 

The influence of 
authentic 
leadership and 
empowerment 
on nurses’ 
relational social 
capital, mental 

Syftet var att 
undersöka resultatet 
av en teoretisk modell 
gällande autentiskt 
ledarskap, strukturellt 
bemyndigande samt 
upplevelser av den 

Kvantitativ 
metod. En 
longitudinell 
undersökning 
där 195 
nyexaminerade 
sjuksköterskor 

Resultaten hade 
likheter med den 
hypotetiska modell 
som undersöktes; 
sjuksköterskorna 
upplevde en 
koppling mellan 

Hög 
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Advanced Nursing 
 

health and job 
satisfaction over 
the first year of 
practice 
 
 

mentala hälsan och 
jobb-tillfredsställelsen 
hos nyexaminerade 
sjuksköterskor efter 
ett år i tjänst. 

svarade på en 
undersökning 
via brev 
gällande deras 
upplevelser efter 
att ha testat den 
teoretiska 
modellen. 
 

autentiskt ledarskap 
och det sociala 
nätverket på 
arbetsplatsen, som 
visade sig ha en 
negativ effekt på det 
psykiska måendet 
och en positiv effekt 
på jobb-
tillfredsställelsen 
 

Spence Laschinger, 
H., Wong, C., & 
Grau, A. (2012) 
 
Kanada 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
 

The influence of 
authentic 
leadership on 
newly graduated 
nurses’ 
experiences of 
workplace 
bullying, 
burnout and 
retention 
outcomes: A 
cross-sectional 
study 
 
 

Syftet med denna 
studie är att testa en 
modell som kopplar 
autentiskt ledarskap 
till ny- 
examinerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
mobbning och 
utbrändhet på 
arbetsplatsen. 

Kvantitativ 
metod, där en 
tvärsnittsstudie 
baserad på 
enkäter har 
utförts på 342 
deltagare 
(nyutbildade 
sjuksköterskor) 

Resultatet av denna 
studie lyfter fram 
vikten av ett bra 
ledarskap för att 
kunna skapa 
hälsosamma 
arbetsmiljöer, och på 
så sätt kunna behålla 
sjuksköterskorna på 
arbetsplatsen.  
 

Hög 



 

 

 

BILAGA C - KVALITETSGRANSKNING  

Vid granskning av kvalitén på de kvalitativa artiklarna användes följande frågor utifrån 

Fribergs (2017) granskningsfrågor:   

• Finns det ett tydligt problem formulerat? 

• Finns det ett tydligt och klart formulerat syfte? 

• Är metoden tydligt beskriven? 

• Finns det argument för varför studien utförts? 

• Framgår det att undersökningspersonerna är beskrivna? 

• Framkommer det tydligt hur data analyserats?  

• Finns det ett tydligt resultat?  

• Finns det en metoddiskussion?  

 

Vid granskning av kvalitén på de kvantitativa artiklarna användes följande frågor utifrån 

Fribergs (2017) granskningsfrågor:   

• Finns det ett tydligt problem formulerat? 

• Finns det ett tydligt och klart formulerat syfte? 

• Är metoden tydligt beskriven? 

• Finns det argument för varför studien utförts? 

• Framgår det tydligt hur urvalet har utförts?  

• Framkommer det hur data analyserats? 

• Finns det ett tydligt resultat? 

• Finns det någon metoddiskussion?  
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