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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Sjuksköterskestudenter upplever att undervisning om ledarskap inte ingår 
tillräckligt i sjuksköterskeutbildningen. Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner beskriver att 
sjuksköterskor ska vara ledare. Benner uttrycker även att sjuksköterskeutbildningen 
undervisar ledarskap på ytlig nivå, vilket gör att sjuksköterskestudenter inte vet hur 
ledarskap ska utövas i praktiken. Problem: Sjuksköterskor behöver agera arbetsledare i 
vårdteamet, men sjuksköterskestudenter upplever otillräckliga förberedelser inför det 
framtida ledarskapet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i 
vården. Metod: Kvalitativ data analyserades utifrån tre steg: att identifiera nyckelfynd, att 
skapa teman och subteman och därefter beskriva det resultat som framkommit. Resultat: I 
analysen framkom två teman: Vårdteamets betydelse och Ledarskapets förutsättningar. I 
första temat ingick följande subteman: Att interagera och Att finnas där vilket handlade om 
samarbete och att i vårdteamet stötta varandra. I andra temat ingick: Att vara kompetent och 
Att hantera påfrestningar vilket behandlade nödvändiga egenskaper och sjuksköterskors 
ansvar i ledarskapet. Slutsats: Sjuksköterskor som arbetsledare ska vara kompetenta, 
beakta patienters bästa och bidra till utveckling hos medarbetare. För att sjuksköterskor ska 
få mer tid för patientkontakt kanske administrativa arbetsuppgifter kan överlåtas till 
medarbetare inom andra yrkeskategorier. 
 
Nyckelord: kvalitativ, ledarskap, systematisk litteraturstudie, upplevelser  



ABSTRACT  

Background: It was shown that nursing students perceive that they aren’t receiving enough 
knowledge about leadership in their nursing education. The nursing theorist Patricia Benner 
expresses that nurses have to be leaders. Benner also says that nursing education gives the 
students superficial leadership qualification, and that nursing students don’t know how to 
transfer their leadership knowledge into practice. Problem: Nurses have to lead the 
healthcare team, but nursing students aren’t prepared for their future leadership. Aim: To 
describe nurses’ perceptions of leadership in healthcare. Method: Qualitative data was 
analysed out of three steps: identify key findings, make up themes and subthemes and 
describe the results. Results: Two themes emerged in the analysis: The meaning of the 
healthcare team and The conditions for leadership. The first theme’s subthemes were To 
interact and To be there, which was about teamwork and supporting co-workers. The 
subthemes of the second theme were To be competent and To handle the pressure, which 
processed qualities for nurses as leaders and their responsibility. Conclusion: The nurse as 
a leader is competent, thinks about every patient’s best in all situations and contributes to 
development in co-workers. To get more time for the patients, nurses may be able to assign 
their administrative work tasks to co-workers in different professions. 
 
Key words: leadership, perceptions, systematic literature study, qualitative 
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1   INLEDNING  

I vården har sjuksköterskor flera uppgifter såsom hantering av läkemedel, utförandet av 
omvårdnad och vårdplanering för patienter. Sjuksköterskor ska utföra alla dessa uppgifter 
samtidigt som de ska verka som arbetsledare i vårdteamet. Eftersom ledarskap ingår i 
sjuksköterskors yrke, tycker vi att sjuksköterskeutbildningen bör förbereda 
sjuksköterskestudenter för det mer än vad den i dagsläget gör. 
 
Som sjuksköterskestudenter upplever vi att innebörden av sjuksköterskors ledarskap är 
otydligt, trots att vi under sjuksköterskeutbildningen genomgått både ledarskapskurs samt 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är för oss inte helt självklart vilka uppgifter som 
kommer att ingå i vårt kommande ledarskap och vad som förväntas av oss som 
sjuksköterskor när det gäller ledarskapet. Som oerfarna inom ämnet kopplar vi 
sjuksköterskors ledarskap till att fördela arbetsuppgifter mellan medarbetare. Vi har under 
VFU uppfattat att det är sjuksköterskors uppgift att dela ut arbetsuppgifter till 
undersköterskor och vårdbiträden. Ledarskap associerar vi även med att vara förebilder för 
medarbetare. För att vara förebilder bör sjuksköterskor som arbetsledare själva ha förmåga 
att uppfylla de prestationer som förväntas av medarbetare. Vi anser att sjuksköterskorna bör 
kunna dela kunskaperna de har med medarbetare, och emellanåt instruera för medarbetare 
hur arbetsuppgifter ska utföras. Det kan bli problematiskt som nyutexaminerad 
sjuksköterska agera arbetsledare över personal med mer erfarenhet, då de många gånger 
besitter mer kompetens inom specifika områden som till exempel omvårdnad. Vi förstår dock 
att det ingår betydligt mer än fördelning av arbetsuppgifter och att föregå med exempel i 
sjuksköterskors ledarskap. Vi har under VFU noterat att sjuksköterskor bland annat även har 
ansvar över vårdandet och fungerar som stöd för medarbetare. 
 
Det var under VFU som intresset för sjuksköterskors ledarskap väcktes. För att utveckla vår 
kunskap kring sjuksköterskors ledarskap upplevs ämnet sjuksköterskor som arbetsledare 
intressant att studera. Ämnet har valts utifrån en lista med intresseområden från akademin 
för Hälsa Vård och Välfärd vid Mälardalens Högskola. 

2   BAKGRUND  

Inledningsvis i bakgrunden definieras aktuella begrepp som är återkommande, därefter följer 
relevanta lagar och styrdokument. Vidare beskrivs tidigare forskning där 
sjuksköterskestudenters upplevelser av sjuksköterskeutbildningens betydelse för utveckling 
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av ledarskapsförmågor skildras. Dessutom berörs sjuksköterskestudenters syn på ledarskapet 
i sjuksköterskeyrket. Därefter presenteras teoretisk referensram utifrån 
omvårdnadsteoretikern Patricia Benner och till sist problemformulering. 

2.1   Begreppsdefinition  
Nedan beskrivs de aktuella begreppen medarbetare och sjuksköterskor som arbetsledare. 

2.1.1    Medarbetare  

Medarbetare definieras som all vårdpersonal i vårdteamet sjuksköterskor arbetar med.  

2.1.2   Sjuksköterskor  som  arbetsledare    

Sjuksköterskor som arbetsledare i vården definieras som experter inom omvårdnad med 
kompetens att leda vårdteamet. Det innebär att leda medarbetare såsom undersköterskor och 
vårdbiträden. För att det ska vara möjligt att leda vårdteamet behöver sjuksköterskor 
kontinuerligt erhålla nya kunskaper inom arbetsområdet. Sjuksköterskor som arbetsledare 
ska även utbilda och informera patienter och dess anhöriga, samt kunna se behov hos varje 
enskild patient (Engström & Johansson, 2009a). I sjuksköterskeyrket följer inte ledarskapet 
automatiskt med utan ledarskapet bör läras, beskrivas och accepteras av sjuksköterskor för 
att det ska kunna tillämpas. Det ställs krav på sjuksköterskor att de ska agera arbetsledare, 
och därför är det nödvändigt att sjuksköterskor förbereds för uppgiften som arbetsledare 
tidigt i sjuksköterskeutbildningen (Engström & Johansson 2009b). 
 
För att agera arbetsledare innebär det inte att sjuksköterskor nödvändigtvis behöver vara 
chefer, utan ledarskapet är en naturlig del av alla sjuksköterskors arbetsuppgifter. I detta 
examensarbete fokuseras det inte på sjuksköterskor som chefer, utan det är ledarskapet som 
är i fokus men eftersom sjuksköterskor som utövar ledarskap också kan vara chefer kan det 
förekomma upplevelser från dessa.  

2.2   Lagar  och  styrdokument  
Enligt International Council of Nurses (2015) ska sjuksköterskeutbildningen förbereda 
blivande sjuksköterskor för ledarskapet i yrket. Sjuksköterskor ska ha förmågan att bidra till 
vårdteamet och även kunna handleda på vårdavdelning samt stödja medarbetare i vårdandet. 
International Council of Nurses’ etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014) uttrycker att verksamma sjuksköterskor ska utforma målsättning på arbetsplatsen 
angående hur ledarskapet ska se ut. I koden beskrivs  dessutom vikten av att verksamma 
sjuksköterskor i ledarskapet alltid arbetar patientnära och utgår ifrån patienters unika behov. 
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §) ska hälso- och sjukvårdspersonal ge 
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patienter skickligt utförd vård och utföra vårdarbetet i samstämmighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Patienter ska respekteras och visas hänsyn till. Vården ska dessutom 
alltid ske i samförstånd med patienter. I samma lag (SFS 2010:659, kap. 6, 4 §) beskrivs att 
hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta patientsäkert. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30, kap. 5, 1 §) beskrivs krav för att upprätthålla god vård. Dessa krav består bland 
annat av att främja patientsäkerhet, tillfredsställa patienters behov av trygghet i vård och 
behandling samt bidra till goda relationer mellan patienter och vårdpersonal. 

2.3   Tidigare  forskning    
Tidigare forskning beskriver sjuksköterskestudenters upplevelser av utbildningen och vad 
som bör ingå i den, såsom ledarskapsundervisning och praktiska moment. Därefter följer 
sjuksköterskestudenters perspektiv på vad ledarskapet i sjuksköterskeyrket innebär. Sedan 
beskrivs VFU utifrån sjuksköterskestudenters synvinkel. 

2.3.1   Sjuksköterskestudenters  syn  på  sjuksköterskeyrket  

I en finsk studie uttrycker sjuksköterskestudenter att sjuksköterskor ständigt ställs inför 
etiska dilemman. Det kan exempelvis vara dilemman gällande ledarskap eller i 
beslutsfattande. Vidare beskrivs att den etiska koden för sjuksköterskor finns som redskap 
för vägledning kring de dilemman som uppstår. Enligt sjuksköterskestudenter skildrar koden 
även grundläggande delar av yrket och är ett hjälpmedel för att sjuksköterskor ska utföra 
korrekt och patientcentrerad vård. Den etiska koden kan tillägna sjuksköterskor kunskap 
kring hur de ska fatta beslut och handla på etiska sätt, beskriver sjuksköterskestudenter. 
Enligt sjuksköterskestudenter är den etiska koden nödvändig för att som sjuksköterska 
utvecklas professionellt, bland annat som arbetsledare och i den egna identiteten. Genom att 
följa den etiska koden kan det bidra till att sjuksköterskor stärks inom yrket. Etiskt beteende 
är enligt sjuksköterskestudenter kopplat till sjuksköterskors patientrelationer och 
sjuksköterskors ansvar i relationen, bland annat genom visad respekt, rättvisa och integritet 
(Numminen, van der Arend & Leino-Kilpi, 2009).  
 
Sjuksköterskestudenter i en brittisk studie associerar sjuksköterskors praktiska ledarskap 
med delegering. De beskriver dock att ledarskapet ska finnas inom sjuksköterskor naturligt. I 
de naturliga karaktärsdragen ingår mod och självförtroende, för att sjuksköterskor ska våga 
säga ifrån. Vidare beskriver sjuksköterskestudenter att sjuksköterskor ska möta vårdteamets 
behov genom att ge stöd, vara empatiska, visa respekt och skapa gemensamma mål 
tillsammans. Enligt sjuksköterskestudenter ska sjuksköterskor ha förmågan att lyssna och 
inte vara dömande samt kunna kommunicera med medarbetare och få dem att känna 
uppskattning. Sjuksköterskestudenter uttrycker att för kompetent ledarskap behöver 
sjuksköterskor erhålla kunskap om patofysiologi, medicin och utrustning som används i 
sjuksköterskeyrket samt hur korrekt vård utförs (Francis-Shama, 2016). En australiensisk 
studie beskriver att sjuksköterskestudenter definierar ledarskap som att ha kompetens och 
kunskap, att förstå sjuksköterskearbetet samt att kunna utbilda medarbetare och studenter. 
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Sjuksköterskestudenter uttrycker att centrala karaktärsdrag för sjuksköterskor är att vara 
stödjande och tillgängliga samt att ha motivation och kunna kommunicera. Sjuksköterskor 
ska enligt sjuksköterskestudenter dessutom leda vårdteamet så att medarbetare kan utveckla 
förståelse, självförtroende och nya förmågor. Vidare säger sjuksköterskestudenter att 
sjuksköterskor också ska kunna ge medarbetare emotionellt stöd och vägledning (Zilembo & 
Monterosso, 2008). I en svensk studie beskriver sjuksköterskestudenter att ledarskap är 
nödvändigt för både sjuksköterskestudenter under utbildning och för yrkesverksamma 
sjuksköterskor (Démeh & Rosengren, 2015). 

2.3.2   Sjuksköterskestudenters  syn  på  sjuksköterskeutbildningen  

Läran om sjuksköterskors etiska kod bör enligt sjuksköterskestudenter i en finsk studie ingå i 
grundutbildningen och i den redan befintliga etikundervisningen. Sjuksköterskestudenter 
uttrycker att det bör undervisas mer kring den etiska koden relaterat till varierande 
patientgrupper. Den etiska koden för sjuksköterskor ligger enligt sjuksköterskestudenter till 
grund för yrket och därför bör utbildningen upplysa kring kodens vikt. Det är skillnad mellan 
att kunna koden teoretiskt och praktiskt, uttrycker sjuksköterskestudenter. 
Sjuksköterskestudenter beskriver att koden kan vara svår att applicera i praktiken eftersom 
koden inte undervisas tillräckligt och vården hela tiden förändras. Sjuksköterskestudenter 
yttrar att den etiska koden bör undervisas genom seminarium, diskussioner, rollspel och 
teamarbete. Enligt sjuksköterskestudenter är det även av vikt att de själva får involveras i 
utbildningen för att tillämpa kunskapen på bästa sätt. Sjuksköterskestudenter uttrycker att 
den etiska koden innehåller de viktiga elementen i sjuksköterskeprofessionen och därför bör 
koden finnas som en röd tråd genom hela utbildningen (Numminen m.fl., 2009).  
 
En brittisk studie uttrycker att sjuksköterskestudenter upplever att de inte har tillräckligt 
med färdigheter för sjuksköterskeyrket gällande exempelvis ledarskap. 
Sjuksköterskestudenter i samma studie beskriver att de hade upplevt mer förberedelse för 
yrket om lärare under sjuksköterskeutbildningen slutade skrämma upp dem genom att 
framställa alla misstag som de riskerade att begå och dess konsekvenser (Morrell & Ridgway, 
2014). Enligt sjuksköterskestudenter i en brittisk studie finns rädslor över att inte erhålla 
tillräckliga praktiska kunskaper när de är klara med utbildningen. Vidare uttrycker 
sjuksköterskestudenter att de är oroliga över att behöva bevisa den kompetens de besitter för 
medarbetare när de börjar arbeta (Francis-Shama, 2016). En turkisk studie beskriver att 
sjuksköterskestudenter upplever att ledarskap är ett av de moment i sjuksköterskearbetet 
som de är minst förberedda inför. Det som bidrar till denna upplevelse kan enligt 
sjuksköterskestudenter vara bristande självsäkerhet, negativa upplevelser under VFU och 
brist på praktiska färdigheter i ledarskap (Güner, 2014).  
 
Sjuksköterskestudenter i en svensk studie beskriver vikten av att utbildningen ska förbereda 
dem för ledarskapet. Detta för att när de sedan är yrkesverksamma sjuksköterskor kunna 
göra skillnad i patienters välbefinnande. I samma studie beskriver sjuksköterskestudenter 
även att kunskap om sjuksköterskors ledarskap bör komma tidigare i utbildningen, eftersom 
kunskapen är användbar och vidgar perspektiven på ledarskap. Kunskap om ledarskap gör 
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enligt sjuksköterskestudenter att de lättare utvecklas mot att bli färdiga sjuksköterskor 
(Démeh & Rosengren, 2015). Sjuksköterskestudenter beskriver i en turkisk studie att 
ledarskapsförmågor hos sjuksköterskor är viktigt, till exempel vid kritiska situationer. 
Studenterna upplever därför att utbildning om ledarskap bör ingå i 
sjuksköterskeutbildningens kurs om kritiska situationer (Bayraktar & Yildirim, 2016). 
Sjuksköterskestudenter beskriver i en svensk studie att de behöver ökade kunskaper kring 
sjuksköterskors ledarskap för att förberedas på det kommande yrket som sjuksköterska. För 
ökade kunskaper behövs lärare eller förebilder i utbildningen som besitter kunskaper om 
sjuksköterskors ledarskap. Samma studenter yttrar att ledarskap i sjuksköterskeutbildningen 
bör utövas praktiskt, inte bara observeras. Praktisk övning behövs för att studenter sedan 
förhoppningsvis ska bli bättre arbetsledare och därmed kunna ge bättre vård (Démeh & 
Rosengren, 2015). En brittisk studie beskriver att sjuksköterskestudenter upplever låga 
kunskaper om sjuksköterskors ledarskap och att de inte vet hur ledarskapet utövas i 
praktiken. Enligt sjuksköterskestudenter får de under sjuksköterskeutbildningen ingen 
koppling mellan den teoretiska och praktiska kunskapen. Sjuksköterskestudenter uttrycker 
att undervisningen kring sjuksköterskeyrkets ledarskap endast behandlas på teoretisk nivå 
(Francis-Shama, 2016). Sjuksköterskestudenter i en australiensk studie beskriver att de 
behöver mer undervisning i praktiska färdigheter och mer kunskap kring medicin (Woods 
m.fl., 2015). Sjuksköterskestudenter yttrar att sjuksköterskeutbildningen inte enbart bör 
innehålla teoretisk och praktisk undervisning, utan också undervisning kring det sociala och 
uppförande. Studenter uttrycker att relationer är betydelsefulla i yrket och därför är det 
nödvändigt att de tillägnas kunskap om hur de ska uppträda gentemot medarbetare och 
patienter (Esmaeili, Cheragi, Salsali & Ghiyasvandian, 2014). I en annan australiensisk studie 
beskriver sjuksköterskestudenter att förbindelse mellan teori och praktik ger sammanhang i 
sjuksköterskearbetet. Sjuksköterskestudenter yttrar även att trots att yrket mestadels utförs 
praktiskt, bör sjuksköterskor ha teoretiska kunskaper. På grund av behovet av teoretiska 
kunskaper bör sjuksköterskeutbildningen utveckla de praktiska färdigheterna och koppla 
dem till teorin (Anderson & Kiger, 2008).  

2.3.3   Sjuksköterskestudenters  syn  på  verksamhetsförlagd  utbildning  

En australiensisk studie beskriver att sjuksköterskestudenter uttrycker att de är i behov av 
mer och längre VFU samt varierande vårdplaceringar för att applicera teoretiska kunskaper 
på praktiskt arbete. VFU behövs enligt sjuksköterskestudenter även för att tillägnas 
erfarenhet för utveckling av självsäkerhet och förberedelse för yrket (Woods m.fl., 2015). En 
australiensisk studie beskriver sjuksköterskestudenters negativa upplevelser av handledare 
på vårdavdelningar under VFU. Handledare på vårdavdelningar som verkar avlägsna och inte 
är närvarande som stöd till sjuksköterskestudenter upplevs som opassande och bidrar inte 
till studenters utveckling. Samma sak upplever sjuksköterskestudenter när det gäller 
handledare på vårdavdelningar som visar överdriven mildhet och inte utsätter 
sjuksköterskestudenter för tillräckliga utmaningar (Walker, Dwyer, Moxham, Broadbent & 
Sander, 2013). I en brittisk studie beskriver sjuksköterskestudenter upplevelser av att 
handledare på vårdavdelningar inte själva är intresserade av yrket eller inte erhåller 
tillräckligt med självsäkerhet för att ha förmågan att undervisa studenter (Francis-Shama, 
2016). Upplevelser av att under VFU agera som assistenter åt handledare på vårdavdelningar 



6 

istället för att tillägnas ny kunskap beskriver sjuksköterskestudenter i en annan brittisk 
studie. Andra faktorer som upprörde sjuksköterskestudenter var att handledare på 
vårdavdelningar begärde för mycket och inte insåg att de inte hade kunskap om allt (Morrell 
& Ridgway, 2014). Sjuksköterskestudenter i en brittisk studie upplever att deras handledare 
på vårdavdelningar och övrig vårdpersonal inte uppskattar att studenter bidrar med förslag 
på förbättringar (Parry, 2011).  
 
Sjuksköterskestudenter i en australiensisk studie beskriver att handledare på 
vårdavdelningar ska vara bidragande för studenters utveckling. Sjuksköterskestudenter kan 
uppleva det positivt för deras utveckling att handledare finns på plats och observerar på 
vårdavdelningar. Somliga sjuksköterskestudenter upplever däremot att handledare på 
vårdavdelningar helst ska befinnas på avstånd och möjliggöra för självständighet, för att öka 
studenters upplevelse av tillit från handledare och därmed bidra till ökad inlärning (Esmaeili 
m.fl., 2014). Sjuksköterskestudenter yttrar i ytterligare en australiensisk studie att de under 
VFU behöver handledare på vårdavdelningar som är intresserade av att lära ut och har 
förmågan att ge feedback. Feedback kan handla om studenters förmågor och huruvida 
studenten är redo för yrket eller inte (Woods m.fl., 2015). Det som enligt 
sjuksköterskestudenter i en australiensisk studie är betydande under VFU är att tilldelas 
patienter som ökar de praktiska färdigheterna. Det är även viktigt att tilldelas relevanta 
uppgifter samt att få feedback gällande prestationerna. Sjuksköterskestudenter upplever att 
det är skillnad mellan att tillägnas teoretisk kunskap i klassrummet och att få observera och 
sedan utföra det praktiskt under VFU (Esmaeili m.fl., 2014). Sjuksköterskestudenter 
upplever osäkerhet, ångest samt otillräckligt självförtroende när det handlar om att kunna 
hantera oväntade situationer och utmaningar under sjuksköterskeutbildningens VFU (Baglin 
& Rugg, 2010). Sjuksköterskestudenter upplever det viktigt att tillägnas självförtroende 
under VFU. Det innebär enligt sjuksköterskestudenter bland annat att handledare på 
vårdavdelningar bör delegera uppgifter till studenter för att öka studenters självförtroende 
och ansvar. Sjuksköterskestudenter beskriver även att självförtroendet påverkas av att 
handledare på vårdavdelningar underrättar studenter om något eventuellt misstag begås, 
dock inte på sådant sätt att studenten upplever oduglighet (Esmaeili m.fl., 2014). I en brittisk 
studie uttrycker sjuksköterskestudenter att självförtroendet kan öka om handledare på 
vårdavdelningar litar på deras förmågor under VFU. De uttrycker att självförtroendet ökar då 
deras handlingar under VFU medför att de litar mer på de egna förmågorna (Anderson & 
Kiger, 2008). 

2.4   Teoretisk  referensram  
Den valda teoretiska referensramen är utifrån omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1993, 
2015). Benner beskriver sjuksköterskors process och inlärning från nyutexaminerad till 
erfaren sjuksköterska. Anledningen till att Benners teori är relevant är att det i teorin beaktas 
vad som bör ingå i sjuksköterskeutbildningen. I teorin beskrivs även sjuksköterskors 
ledarskap i förhållande till patienter. 
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2.4.1   Omvårdnadsteori  utifrån  Patricia  Benner  

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (2015) beskriver att studenter i 
sjuksköterskeutbildning endast får ytlig kompetens om de vetenskapliga kunskaper de bör ha 
i yrket. Sjuksköterskestudenter vet ibland heller inte hur de ska använda dessa kunskaper i 
praktiken, enligt Benner. Eftersom sjuksköterskor bör kunna se patienter utifrån flera 
perspektiv, bland annat utifrån det medicinska perspektivet men också patienters egna 
perspektiv, menar Benner att utbildningen bör lära ut kritiskt tänkande. Det innebär att 
kunna se förändringar hos patienter i dennes hälsostatus. Benner beskriver även vikten av att 
sjuksköterskestudenter börjar ta an rollerna som professionella sjuksköterskor, genom att i 
utbildningen lära nya tillvägagångssätt att tänka och handla på. Enligt Benner (1993) räcker 
inte sjuksköterskeutbildningen för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna utföra 
optimalt ledarskap. Benner uttrycker att erfarenhet behövs utifrån den specifika 
vårdavdelning som sjuksköterskor arbetar på för att ha förmågan att organisera och leda 
medarbetare på avdelningen. Enligt Benner behövs det teamarbete för att bibehålla den mest 
gynnsamma omvårdnaden för patienter. Som nyutexaminerad sjuksköterska kan det dock 
vara problematiskt att leda vårdteamet då kompetensen för det inte har utvecklats än. 
Benner beskriver också att även om nyutexaminerade sjuksköterskor försöker vara 
självständiga och tar ansvar, är det nödvändigt med erfarenhet och specifika färdigheter för 
att behärska ledarskapet i arbetet. 

Tidigt i sjuksköterskors utbildning uttrycker Benner (2015) att studenter bör utveckla 
förmågan att kunna se helheten i varje situation. Förmågan att tänka i kritiska situationer 
betyder att sjuksköterskor har omdömesförmåga och är problemlösare. Enligt Benner 
beskriver studenter att kurser i sjuksköterskeutbildningen är alldeles för korta och att de inte 
får tillräckligt med tid för varje moment. Sjuksköterskestudenter upplever att det är många 
moment som ska hinnas med på kort tid och det mest utmanande är att all kunskap ska sitta 
kvar i minnet efter kursens slut. 

Sjuksköterskestudenter behöver enligt Benner (2015) lära hur de ska agera i otydliga och 
ostrukturerade situationer, detta för att kunna bli professionella sjuksköterskor. 
Sjuksköterskestudenter undervisas genom handledning i VFU för att kunna avgöra vad som 
bör prioriteras i varje enskild situation. För att utveckla prioriteringsförmåga är det enligt 
Benner betydande att sjuksköterskestudenter har öppet sinne och är anpassningsbara för 
förändringar. Handledare på vårdavdelningar och lärare i sjuksköterskeutbildningen ska få 
studenter att förstå hur de ska utföra yrket. För att sjuksköterskestudenter ska tillägnas 
erfarenhet och undervisas om sjuksköterskors arbete är det positivt med handledning vid 
praktiska moment på vårdavdelningar. Sjuksköterskestudenter behöver ha möjlighet att 
kommunicera med sjuksköterskor och övriga medarbetare i vårdteamet för att skapa 
förmågan att samarbeta. Kommunikation är också nödvändigt för att ta del av fler perspektiv 
från vårdteamet uttrycker Benner. Ökad kunskap uppstår när sjuksköterskestudenter genom 
handledning på vårdavdelningar förstår situationen och vilken åtgärd som är mest relevant. 
Sjuksköterskestudenter behöver forma vanor och färdigheter som är relevanta för att utföra 
sjuksköterskearbete. Det är väsentligt att det i sjuksköterskeutbildningen ingår läran om etik 
och ansvar i professionen. Sjuksköterskestudenter behöver enligt Benner även lära att 
sjuksköterskearbetet innehåller flera dimensioner som sjuksköterskor bör ha förmåga att 
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tänka på samtidigt i varje vårdsituation. Det kan vara patienters diagnoser, anhöriga, 
patientsäkerhet samt praktiskt och moraliskt ledarskap. 
 
Benner (1993) beskriver även att det ingår i sjuksköterskors ledarskap att leda patienter. 
Sjuksköterskor bör ha förmåga att vägleda, undervisa och informera patienter i 
sjukdomsprocessen. Sjuksköterskor behöver leda patienter på rätt väg genom att exempelvis 
förklara sjukdomstillståndet och eventuella missuppfattningar. Patienter brukar fråga 
sjuksköterskor före de frågar läkaren och därför blir sjuksköterskor betydelsefulla för att 
vägleda patienter. Benner uttrycker dock att sjuksköterskor med mer kunskap och erfarenhet 
lättare vägleder patienter genom svåra situationer än vad nyutexaminerade sjuksköterskor 
har förmåga att göra. Benner beskriver att varje patient behöver varierande typ av vägledning 
och att sjuksköterskor tillägnas mer eller mindre erfarenhet kring vägledning beroende på 
vilken vårdavdelning de arbetar på. 

2.5   Problemformulering    
Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskestudenter upplever att 
sjuksköterskeutbildningen bör förbereda dem som framtida sjuksköterskor för ledarskap. 
Förberedelse behövs eftersom kunskap kring ledarskap bland annat kan ha positiv inverkan 
på patienters välbefinnande och vara avgörande i kritiska situationer. Det visas dock i 
tidigare forskning att sjuksköterskestudenter upplever att det inte är tillräckligt med 
ledarskapsundervisning i sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskestudenter uttrycker att 
ledarskap i sjuksköterskeutbildningen endast undervisas teoretiskt, vilket resulterar i att 
studenter inte alltid vet hur de ska agera i praktiken. I början av sjuksköterskekarriären kan 
det bli problematiskt att sjuksköterskor på den arbetsplats de börjar arbeta inte vet hur de 
ska agera i situationer som kräver ledarskapsförmågor. Sådana situationer kan exempelvis 
vara att hantera etiska dilemman, våga yttra missnöje när något är fel och ha förmåga att 
möta vårdteamets behov av exempelvis vägledning och stöd. Tidigare forskning visar även att 
den etiska koden för sjuksköterskor är av vikt och bör ingå mer i sjuksköterskeutbildningen, 
då koden kan bidra till att korrekt vård utförs och att vården är patientcentrerad, vilket har 
visats ingå i sjuksköterskors ledarskap. Vidare beskriver omvårdnadsteoretikern Patricia 
Benner att sjuksköterskor ska agera som ledare för patienter och inte bara för medarbetare, 
bland annat genom vägledning genom sjukdomsprocessen. Benner beskriver att 
sjuksköterskeutbildning inte ger tillräckliga kunskaper och att sjuksköterskestudenter bör 
undervisas om professionens ansvar. Benner uttrycker att sjuksköterskestudenter endast får 
ytlig kompetens om ledarskapet och inte vet hur de ska använda kunskapen i praktiken. 
Enligt International Council of Nurses ingår det i sjuksköterskors ledarskap att ha patienten i 
fokus samt formulera mål för vårdarbetet. Skapandet av mål för vårdarbetet är, även enligt 
den tidigare forskningen, en del av sjuksköterskors ledarskap. Fokus på patienten innebär att 
sjuksköterskor alltid ska arbeta patientcentrerat utifrån varje unika patient. International 
Council of Nurses uttrycker också att sjuksköterskor ska förberedas för yrkets ledarskap 
redan i sjuksköterskeutbildningen. Enligt lag ska sjuksköterskor alltid utföra vård i 
samstämmighet med patienter samt tillfredsställa patienters behov av trygghet. 
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Sjuksköterskestudenter behöver därför mer kunskap kring sjuksköterskors ledarskap, för att 
i det framtida yrket vårda patienter optimalt. 

3   SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i vården.  

4   METOD  

Data har analyserats enligt Evans systematiska litteraturstudie (Juniarti & Evans, 2010) med 
beskrivande syntes. Litteraturstudier är baserade på vetenskapliga artiklar som är 
primärkällor. Syftet med litteraturstudier är att analysera artiklarnas resultat (Axelsson, 
2012). Evans modell (Juniarti & Evans, 2010) har valts eftersom den objektivt analyserar 
bearbetat kvalitativt material. Modellen är därför lämplig för att beskriva upplevelser, utifrån 
till exempel intervjuer eller narrativa berättelser som i detta examensarbete. Evans modell är 
då relevant i examensarbetet eftersom det som kommer fram vid till exempel intervjuer inte 
omkonstrueras utan beskrivs på ett sådant likt sätt som ursprungstexten som möjligt. 
Analysmodellen (Juniarti & Evans, 2010) utgår från tre steg. I det första steget identifierades 
nyckelfynd från materialets resultat. Nyckelfynd är de bärande delarna i texten, som 
plockades ut och grupperades för att urskilja likheter mellan resultaten. I steg två skapades 
teman och subteman genom att hitta likheter och skillnader som framkom i nyckelfynden. 
Steg tre innebar att beskriva de teman och subteman som framkommit och referera tillbaka 
till ursprungsmaterialet, för att stödja analysens trovärdighet. 

4.1   Urval  och  datainsamling  
Det är 14 stycken vårdvetenskapliga artiklar som utgör data i examensarbetet. Artiklarna 
söktes fram i den vårdvetenskapliga databasen CINAHL Plus, samt i PubMed som är både 
vårdvetenskaplig och medicinsk. För att säkerställa att de artiklar som söktes fram passade 
till syftet Att beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i vården, användes 
inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier var: inte äldre än 10 år gamla 
vårdvetenskapliga artiklar som utgick från sjuksköterskors upplevelser av ledarskap och hade 
genomgått Peer review. Exklusionskriterier: artiklar som var kvantitativa, mixed method, 
översikter eller var skrivna på andra språk än svenska och engelska. Vissa sökningar 
resulterade i artiklar som var utifrån perspektivet sjuksköterskor med specialistkompetens 
och sjuksköterskestudenter, vilka exkluderades. 
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Sökningen av artiklar påbörjades utifrån sökorden nurse, leadership och 
experience/views/perceptions för att skapa överblick över området. Denna sökning 
resulterade i cirka 113 000 träffar, vilket gjorde att sökningen begränsades mer genom 
urskiljning av fler ord relaterade till ämnet. De sökord som användes och gav relevanta 
resultat: graduate nurse, graduate nurse view, general practice nurses, nurse, nursing, 
nursing practice, registered nurses, qualified nurses, nurse managers, nurse leader, 
nursing leadership, clinical leadership, identify leadership, leadership, experience, 
interpretation, attitudes, perspective, perceptions, role, qualitative och interviews. 
  
Samtliga sökningar i CINAHL Plus gjordes med begränsningarna 2007-2017 och Peer review. 
Begränsningen full text användes inte, då den sållade bort användbara artiklar. I Pubmed 
användes begränsningen 2007-2017 då alternativet Peer review inte fanns. Dock har artikeln 
från PubMed kontrollerats genom att den även söktes upp i CINAHL Plus, där det visades att 
även den hade gått igenom Peer review. I Bilaga A presenteras samtliga sökningar från både 
CINAHL Plus och PubMed tillsammans med sökord, antal träffar, antal lästa abstracts och 
fulltext, urval och vilka artiklar som valdes utifrån varje sökning. 
 
Abstract lästes för att se om artikeln besvarade syftet Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser som arbetsledare i vården. Artikelns abstract och syfte klargjorde om artikeln 
var värd att läsa i fulltext. När artiklarna lästes i fulltext var det artiklarnas resultat och 
metod som var i fokus för att se om det svarade på syftet. Samtliga inkluderade artiklar blev 
numrerade från 1-14 för att lättare hålla reda på vilket nyckelfynd som kom ifrån vilken 
artikel. Se alla inkluderade artiklar i Bilaga B.  
 
Efter insamlandet av artiklar genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012) på de 
14 artiklarna. Kvalitetsgranskningen innebar att artiklarna analyserades utifrån 13 frågor. 
Poängen tilldelades på följande sätt: Varje ja som artiklarna fick på frågorna i 
kvalitetsgranskningen gav 1 poäng, blev svaret till viss del innebar det 0,5 poäng och blev 
svaret nej innebar det 0 poäng. Den totala poäng artiklarna hade möjlighet att få var alltså 13 
poäng. Se kvalitetsgranskningen och artiklarnas poäng i Bilaga C. 

4.2   Genomförande  av  analys  
I det första steget i Evans modell (Juniarti & Evans, 2010) placerades nyckelfynden i ett 
dokument där de sedan färgkodades för att finna likheter mellan artiklarnas resultat. 
Exempel på nyckelfynd som var återkommande i flera artiklar var sjuksköterskors ansvar, 
vårdteamet och vikten av kommunikation. Samtliga nyckelfynd som exempelvis handlade om 
kommunikation färgkodades då med samma färg i dokumentet. Nyckelfynden kodades även 
med samma siffror som dess artikel för att lättare hålla reda på från vilken artikel de kom 
ifrån. I steg två påbörjades analysen då resultaten kategoriserades utifrån likheter som hade 
uppkommit. Där uppstod två teman: Vårdteamets betydelse och Ledarskapets 
förutsättningar. De subteman som uppstod i det första temat var: Att interagera och Att 
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finnas där. I det andra temat uppstod: Att vara kompetent och Att hantera påfrestningar. I 
steg tre presenterades resultatet i form av tabell och löpande text. Se exempel på nyckelfynd 
samt tillhörande tema och subteman i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

 
Nyckelfynd 

 
Tema 

 
Subteman 

 
Ledarskap handlade om att 
kunna bygga, styra och leda 
vårdteamet (Carney, 2009). 
  
Ledarskap identifierades 
som att finnas där för 
medarbetare. Finnas där 
innebar att vara tillgänglig 
för att ge stöd, råd och 
vägledning. Som 
arbetsledare var det även 
nödvändigt att 
sjuksköterskorna hade 
förmågan att kommunicera 
(Burns, 2009a). 

 
 
 
 
 
 
Vårdteamets betydelse 

 
 
Att interagera 

 
 
 
 
Att finnas där 

 

4.3   Etiska  överväganden  
Enligt Sandman och Kjellström (2013) får datainsamling aldrig orsaka skada eller kränkning. 
Det är även nödvändigt att alltid respektera alla inblandade parter. När det gäller granskning 
av artiklar kan ofullständig forskningskompetens vara problematiskt. Dessutom kan 
feltolkningar ske, till exempel på grund av otillräckliga språkkunskaper. Plagiat, fabricering 
och förvrängning av data är exempel på forskningsfusk enligt CODEX (2017a). Polit och Beck 
(2012) beskriver Peer review, vilket innebär att artiklar blir kritiskt granskade av forskare 
innan de publiceras i vetenskapliga tidskrifter. CODEX (2017b) beskriver även angående Peer 
review att artiklar ska accepteras av den vetenskapliga allmänheten för att kunna räknas som 
vetenskap och kunskap. Artikeln granskas då utifrån specifika aspekter för att undersöka om 
den uppfyller de vetenskapliga krav som ställs. Viktigt att beakta är också huruvida artiklarna 
är etiskt godkända eller inte. Etiskt godkännande är enligt CODEX (2017c) en lag som 
innebär att samtlig forskning som fysiskt eller psykiskt berör människor måste godkännas av 
specifika myndigheter. Vidare uttrycks det i CODEX att studier endast kan bli etiskt 
godkända om människovärdet, mänskliga rättigheter och frihet respekteras i utförandet av 
studien. Ett annat etiskt övervägande som det har tagits hänsyn till är författarnas 
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förförståelse. Förförståelse avser de förkunskaper och förutfattade meningar som författarna 
kan ha haft om ämnet innan examensarbetet inleddes. 

5   RESULTAT  

I resultatet presenteras två teman med två subteman vardera som svarar på syftet Att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i vården (Tabell 2). 

Tabell 2. Teman och subteman.  

 
Teman 
 

 
Subteman 
 

 
 
Vårdteamets betydelse 

 
Att interagera 
 
 
Att finnas där 
 

 
 
Ledarskapets förutsättningar 

 
Att vara kompetent 
 
 
Att hantera påfrestningar 
 

 

5.1   Vårdteamets  betydelse  
Det första temat är Vårdteamets betydelse och utifrån det skapades två subteman: Att 
interagera och Att finnas där. Sjuksköterskorna beskrev att samarbete samt att lita på 
medarbetarna var värdefullt för teamarbete. För sjuksköterskorna var det betydelsefullt att 
finnas där för medarbetarna, genom att ge stöd, vägledning och vara tillgängliga. I 
ledarskapet var det även nödvändigt att kommunicera med medarbetarna, såsom att lyssna 
och ge feedback. 

5.1.1   Att  interagera  

Sjuksköterskornas ledarskap innebar att interagera och samarbeta med andra sjuksköterskor 
och professioner för att på bästa sätt lösa uppgifter (Carney, 2009; Cleary, Horsfall, Jackson, 
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Muthulakshmi & Hunt, 2013). Ledarskapet innebar även att interagera med medarbetarna 
genom att bygga upp, styra och leda vårdteamet. Detta beskrev sjuksköterskorna var av vikt 
för att kunna nå uppsatta mål (Carney, 2009). Sjuksköterskorna beskrev ledarstilen som 
sammanförande när de hade förmågan föra medarbetare samman och skapa team där alla  
accepterade varandra (Vesterinen, Isola & Paasivaara, 2009). Det var viktigt för 
sjuksköterskorna att de var erkända som arbetsledare av medarbetarna (Burns, 2009a, 
2009b, 2009c). Sjuksköterskorna uttryckte att de behövde se till att alla arbetade, tog beslut 
och diskuterade tillsammans i vårdteamet (Cathcart & Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 
2009). Som arbetsledare beskrev sjuksköterskorna att det även var nödvändigt att låta 
medarbetarna fatta självständiga beslut och stödja dem i det (Carney, 2009; Cathcart & 
Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009). Självständigt beslutsfattande hos medarbetarna 
gav alla i vårdteamet möjlighet att utvecklas i yrkesrollerna (Cathcart & Greenspam, 2013). 
Sjuksköterskorna behövde bidra med kunskap till medarbetarna i vårdteamet och alltid vara 
beredda att hjälpa till med medarbetarnas arbetsuppgifter (Cleary m.fl., 2013). 
  
Sjuksköterskorna upplevde att ledarskapet formades utifrån medarbetarna (Cathcart & 
Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009). Medarbetarnas påverkan på ledarskapet innebar 
att sjuksköterskorna antingen tog efter eller undvek deras beteenden, för att kunna utvecklas 
till kompetenta arbetsledare (Vesterinen m.fl., 2009). 
 
En annan central del i ledarskapet beskrevs av sjuksköterskorna som att interagera genom att 
ha relation till medarbetarna (Cathcart & Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009; 
Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). Sjuksköterskorna upplevde förlorad kontroll 
när de inte hade relation till medarbetarna (Wangensteen m.fl., 2008). Genom att 
sjuksköterskorna hade personkännedom om medarbetarna i vårdteamet och insikt i 
arbetsuppgifterna, bidrog det enligt sjuksköterskorna till utveckling hos medarbetarna 
(Cathcart & Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009). Sjuksköterskorna beskrev att tillit var 
nödvändigt för funktionellt teamarbete, vilket innebar att sjuksköterskorna behövde lita på 
medarbetarna och deras förmågor (Burns, 2009b; Vesterinen m.fl., 2009). I ledarskapet 
beskrev sjuksköterskorna att de delegerade arbetsuppgifter till medarbetarna (Burns, 2009b; 
Goldblatt, Granot, Admi & Drach-Zahavy, 2008; Vesterinen m.fl., 2009; Wangensteen m.fl., 
2008). Delegeringarna underlättades enligt sjuksköterskorna om de visste vilka kunskaper 
och förmågor medarbetarna hade (Burns, 2009b). Sjuksköterskorna beskrev att om de var 
tillräckligt kompetenta för sjuksköterskearbetet bidrog det till att medarbetarna upplevde 
dem som arbetsledare (Cathcart & Greenspam, 2013; Ekström & Idvall, 2015). 

‘Professional trust’, ‘mutual respect’ and a ‘close working relationship with GP colleagues’ 
allowed them to develop their role. This was linked to feeling ‘valued’, ‘trusted’ and 
‘appreciated’ by their work colleagues. Nurses who felt supported in this way often described 
feeling ‘empowered’ (Burns, 2009b, s.521). 

Om sjuksköterskorna själva upplevde att medarbetarna litade på dem, hade det en stärkande 
effekt på ledarskapet (Burns, 2009b). Sjuksköterskorna upplevde rädsla över att 
medarbetarna dömde dem (Burns, 2009b, 2009c). Om sjuksköterskorna avstod från att gå 
kurser eller utbildningar som hade kunnat resultera i ny kunskap gällande vårdarbetet, 
upplevde de att medarbetarna tenderade att vara dömande (Burns, 2009b).  
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5.1.2   Att  finnas  där  

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att vara tillgänglig i ledarskapet, vilket innebar att de 
fanns där när medarbetarna behövde det (Burns, 2009a; Cleary m.fl., 2013; Vesterinen m.fl., 
2009). I ledarskapet upplevde sjuksköterskorna att de behövde vara professionella och 
samtidigt humana. Detta bidrog enligt sjuksköterskorna till att medarbetarna uppfattade 
dem som tillgängliga (Burns, 2009a). 
  
Sjuksköterskorna fanns där för medarbetarna genom att ge stöd (Burns, 2009a; Cleary m.fl., 
2013; Goldblatt m.fl., 2008; Riley, Beal & Lancaster, 2008; Vesterinen m.fl., 2009). 
Sjuksköterskorna beskrev även att de i ledarskapet behövde finnas där för att vägleda 
medarbetarna (Burns, 2009a; Cathcart & Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009) samt 
erbjuda råd som bidrar till att lösa problem. Det var enligt sjuksköterskorna viktigt att råden 
grundades på aktuell forskning och riktlinjer (Burns, 2009a). Råd och stöd från 
sjuksköterskorna beskrev de var nödvändigt för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas 
och få mer kompetens (Riley m.fl., 2008; Vesterinen m.fl., 2009). Det ansågs även centralt 
enligt sjuksköterskorna att de hade möjlighet till stöd på samma sätt från medarbetarna 
(Burns, 2009b, 2009c; Carney, 2009; Ekström & Idvall, 2015). Sjuksköterskorna beskrev att 
ledarskapet innebar att de hade förmågan och möjligheten att handleda medarbetarna på 
vårdavdelningen (Carney, 2009; Cathcart & Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009) för att 
öka medarbetarnas kunskaper (Cathcart & Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009). Det 
var även betydande enligt sjuksköterskorna att de fanns där för studenter genom 
handledning på vårdavdelningen (Carney, 2009). Sjuksköterskorna beskrev att 
medarbetarna som tog mest initiativ och visade att de ville utvecklas var de som 
sjuksköterskorna lade mest fokus på. De med mindre erfarenhet behövde dock mest stöd, 
eftersom de med mer erfarenhet arbetade självständigare (Vesterinen m.fl., 2009). 
  
Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation var betydelsefullt för vårdteamet och deras 
ledarskap, vilket bland annat innebar att finnas där för medarbetarna genom att kunna 
lyssna samt att kunna överföra information till medarbetarna i vårdteamet (Burns, 2009a, 
2009b; Cleary m.fl., 2013; Ekström & Idvall, 2015). Kommunikation var nödvändigt för att ta 
del av åsikter och stå upp för medarbetarna om det behövdes (Cleary m.fl., 2013). 
Kommunikation innebar enligt sjuksköterskorna att de tillsammans med medarbetarna fick 
möjlighet att dela tankar och idéer (Burns, 2009b; Vesterinen m.fl., 2009). Sjuksköterskorna 
upplevde emellanåt ensamhet i arbetet (Burns, 2009c; Cathcart & Greenspam, 2013; 
Ekström & Idvall, 2015; Vesterinen m.fl., 2009). För att motverka upplevelsen av ensamhet 
var det positivt att samtala med medarbetarna (Burns, 2009c). Dessutom var det enligt 
sjuksköterskorna nödvändigt att de fanns till för att ge feedback, så att medarbetarna 
utvecklades (Murphy, 2012). 
 

Ellen thinks daily of an especially powerful experience with a boss who challenged her desire 
to always be right ... this boss was the 1st person to show her that ‘‘the good leader isn’t the 
person who gives you a perfect evaluation and you’re out the door. The good leader and boss is 
the person who smacks you on the head and says, ‘You’re better than this.’” (Murphy, 2012, 
s.509). 
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Sjuksköterskorna uttryckte att de även fanns där för att ge konstruktiv kritik till 
medarbetarna, exempelvis genom att ge förbättringsförslag istället för att bara ge positiv 
feedback (Murphy, 2012). Enligt sjuksköterskorna var det nödvändigt att de var 
uppmärksamma på medarbetarnas kompetensområden men även var kritiska för att kunna 
upptäcka misstag som begicks. Detta för att kunna ge medarbetarna feedback (McIntosh & 
Tolson, 2008). Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att de själva var öppna för att ta 
emot feedback (Burns, 2009c). 

5.2   Ledarskapets  förutsättningar  
Det andra temat Ledarskapets förutsättningar, utgjordes av två subteman: Att vara 
kompetent och Att hantera påfrestningar. I sjuksköterskornas ledarskap fanns det vissa 
relevanta egenskaper, som att vara anpassningsbara och empatiska. Förmågan att arbeta 
patientcentrerat och erfarenhet inom yrket avgjorde hur sjuksköterskornas ledarskap 
uttryckets, då detta ansågs vara några av förutsättningarna för ledarskapet. 
Sjuksköterskornas ledarskap byggde även på hur sjuksköterskorna klarade av att hantera 
påfrestningar såsom ansvar och stress, samt byggde på sjuksköterskeutbildningens 
ledarskapsundervisning. 

5.2.1   Att  vara  kompetent  

Sjuksköterskorna beskrev förutsättningar för kompetens i form av egenskaper som var 
centrala för sjuksköterskornas ledarskap (Burns, 2009a, 2009b; Carney, 2009; Cleary m.fl., 
2013; Ekström & Idvall, 2015; McIntosh & Tolson, 2008; Mooney, 2007; Vesterinen m.fl., 
2009). Bland dessa egenskaper ingick enligt sjuksköterskorna att vara målinriktad. Som 
arbetsledare hade sjuksköterskorna uppsatta mål som vårdteamet strävade efter att uppnå 
tillsammans (Carney, 2009; Vesterinen m.fl., 2009). För att uppnå målen var det enligt 
sjuksköterskorna nödvändigt att tydliggöra för medarbetarna vad som behövde göras. Det 
var också viktigt att alla följde de riktlinjer som fanns (Vesterinen m.fl., 2009). 
Sjuksköterskorna uttryckte att de behövde inneha kompetens genom att vara nyskapande och 
komma på nya idéer för att utveckla vården (Burns, 2009a; McIntosh & Tolson, 2008). 
Nyskapande förmågor hos sjuksköterskorna upplevdes dock stundtals som problematiskt 
eftersom det emellanåt var svårt att få medarbetarna med på idéerna (Burns, 2009b). För att 
klargöra vem som var arbetsledare var det enligt sjuksköterskorna nödvändigt att de tog 
kommando över arbetet direkt när det påbörjades. Denna typ av arbetsledare beskrevs som 
målinriktad och anpassningsbar (Burns, 2009a). Enligt sjuksköterskorna behövdes 
egenskapen anpassningsbar i ledarskapet (Carney 2009; Cleary m.fl., 2013). 
Sjuksköterskorna beskrev att de för kompetent ledarskap behövde vara uppmuntrande 
gentemot medarbetarna (Burns, 2009a; Carney, 2009; Cleary m.fl., 2013). Det handlade till 
exempel om att genom handledning uppmuntra medarbetarna att prestera i arbetet, 
uttryckte sjuksköterskorna (Carney, 2009). Enligt sjuksköterskorna var egenskapen att vara 
motiverande betydelsefullt för ledarskapet, eftersom det utvecklade medarbetarna (Burns, 
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2009a; Carney, 2009). Sjuksköterskorna beskrev att genom involvering av medarbetarna i 
arbetet så bidrog det till att medarbetarna blev mer motiverade (Carney, 2009). 
Sjuksköterskorna uttryckte även att de behövde ha egen inre motivation (Burns, 2009a, 
2009b) för att vara aktiva som arbetsledare (Burns, 2009b). 
  
Sjuksköterskorna beskrev det som förutsättande att de var empatiska i ledarskapet (Burns, 
2009a; Cleary m.fl., 2013). Det var enligt sjuksköterskorna nödvändigt att de behandlade 
medarbetarna jämlikt och med rättvisa (Burns, 2009a; Vesterinen m.fl., 2009). 
Sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att aldrig diskriminera medarbetarna eller 
patienterna (Cleary m.fl., 2013). Gentemot patienterna eller medarbetarna var det enligt 
sjuksköterskorna även nödvändigt att inte vara dömande (Burns, 2009a). I ledarskapet 
beskrev sjuksköterskorna att de inte fick uppleva att de var bättre eller viktigare än någon 
annan (Vesterinen m.fl., 2009). Enligt sjuksköterskorna behövde de föregå med exempel och 
agera förebilder (Burns, 2009a; Cleary m.fl., 2013). För kompetent ledarskap var det även 
betydelsefullt att de var modiga, beskrev sjuksköterskorna (McIntosh & Tolson, 2008; 
Murphy, 2012). Sjuksköterskorna yttrade att det i ledarskapet var nödvändigt med balans 
mellan mod och godhet (McIntosh & Tolson, 2008). Mod var enligt sjuksköterskorna 
nödvändigt för att våga ta risker (Murphy, 2012). Som arbetsledare uttryckte 
sjuksköterskorna även att det var av vikt att vara ödmjuk samt erhålla medlidsamhet och 
egen integritet (Cleary m.fl., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att egenskapen självsäker var 
central för ledarskapet (Burns, 2009a, 2009b; Ekström & Idvall, 2015; Mooney, 2007; 
Vesterinen m.fl., 2009). 
  
Andra förutsättningar sjuksköterskorna upplevde som relevanta för ledarskapet var att vara 
intresserade av arbetet och den professionella utvecklingen (Burns, 2009c; Carney, 2009; 
Cleary m.fl., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att det exempelvis handlade om intresse för 
själva ledarskapet i arbetet (Burns, 2009c). Det handlade också om att ha intresse för 
patienters perspektiv (Cleary m.fl., 2013). Intresset gav dem mer kompetens, yttrade 
sjuksköterskorna (Carney, 2009; Cleary m.fl., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att det även 
var en förutsättning för ledarskapet att vara bekväm i yrket (Cathcart & Greenspam, 2013). I 
ledarskapet var det även nödvändigt enligt sjuksköterskorna att ha särskilda kunskaper, 
vilket innebar att vara expert inom specifika områden (Burns, 2009a; McIntosh & Tolson, 
2008). Sjuksköterskorna beskrev att det behövdes utveckling över tid genom 
erfarenhetsbaserat lärande att bli expert inom området (Cathcart & Greenspam, 2013). 
  
Sjuksköterskornas beskrev det som förutsättande att alltid arbeta patientcentrerat i 
ledarskapet. De beskrev även vikten av att göra det nödvändiga för att ge patienterna så 
skickligt utförd vård som möjligt (Cathcart & Greenspam, 2013; Cleary m.fl., 2013; McIntosh 
& Tolson, 2008; Murphy, 2012; Riley m.fl., 2008). Ledarskapet handlade enligt 
sjuksköterskorna också om att ha relationer till patienterna (Carney, 2009; Wangensteen 
m.fl., 2008). Det var betydelsefullt att både sjuksköterskorna och patienterna upplevde 
vården säker och human, yttrade sjuksköterskorna (Cathcart & Greenspam, 2013). 
Sjuksköterskorna uttryckte att det också var nödvändigt att vara kompetent genom att ha 
kritiskt tänkande och kritiska färdigheter (Cleary m.fl., 2013; McIntosh & Tolson, 2008), 
detta för att kunna stå upp för patienter (McIntosh & Tolson, 2008). Den skickligt utförda 
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vården behövde enligt sjuksköterskorna alltid sättas i första hand trots stress och tidspress. 
Sjuksköterskorna behövde också känna till patienters tankar och känslor för att kunna utgöra 
trygghet för patienter (Cleary m.fl., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att genom att alltid 
beakta patientsäkerheten utvecklades deras ledarskap. Det var nödvändigt att arbeta utifrån 
varje patient för patientcentrerat- och inte uppgiftsorienterat arbete. Riktlinjer kring 
patientarbetet ledde ibland till att sjuksköterskornas arbete inte individanpassades (Burns, 
2009b). Riktlinjerna gjorde dock att vårdarbetet blev säkrare utfört eftersom dessa bland 
annat användes som grund för att arbeta evidensbaserat, beskrev sjuksköterskorna (Burns, 
2009c). Grundläggande kunskap var enligt sjuksköterskorna förutsättande för kompetens i 
ledarskapet. Grundläggande kunskap innebar till exempel att vara specialiserad inom det 
specifika område sjuksköterskorna arbetade inom, att ha evidensbaserad kunskap samt 
kunna utföra säkert vårdarbete (Carney, 2009). 
  
Sjuksköterskorna beskrev förmågan att handla etiskt som en förutsättning för ledarskap 
(Carney, 2009; Cathcart & Greenspam, 2013). Det etiska handlandet påverkade enligt 
sjuksköterskorna planeringen och utförandet av arbetsuppgifter och bidrog till om arbetet 
blev väl utfört (Cathcart & Greenspam, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att även erfarenhet 
var förutsättande för kompetent ledarskap (Burns, 2009a; Cathcart & Greenspam, 2013). 
 

One said, ‘It has to be someone who has been there ... who understands the role and is 
sensitive to my needs’. Another argued that ‘they have to know how it feels to do the job ... a 
nurse who has done the job can understand where you are coming from and the problems you 
face.’ (Burns, 2009a, s.467). 

 
För att förstå de problem som uppstod i vårdarbetet och därmed förstå det medarbetarna 
gick igenom, var det enligt sjuksköterskorna nödvändigt med erfarenhet. Erfarenhet var 
betydelsefullt eftersom de erfarna sjuksköterskorna med sannolikhet själva hade gått igenom 
samma sak, uttryckte sjuksköterskorna (Burns, 2009a). Sjuksköterskorna yttrade att 
ytterligare förutsättningar för att utveckla ledarskapet var att ha trivsam arbetsmiljö och 
klimat (Burns, 2009b). Sjuksköterskorna upplevde dessutom att de ville ha möjlighet att 
fatta mer egna beslut, detta skedde till exempel genom att de hade relation till läkarna 
(Goldblatt m.fl., 2008). Beslutsfattande såg sjuksköterskorna som att vara självständig 
(Burns, 2009b). För att fatta beslut behövde de trivsam och stöttande arbetsmiljö, beskrev 
sjuksköterskorna (Cathcart & Greenspam, 2013; Vesterinen m.fl., 2009). Sjuksköterskorna 
uttryckte att riktlinjer även användes som hjälp vid beslutsfattande (Burns, 2009c). 

5.2.2   Att  hantera  påfrestningar  

Sjuksköterskorna beskrev det som påfrestande förutsättningar att de var flexibla och beredda 
på att vara överallt hela tiden. Påfrestningarna resulterade ibland i att de inte hann med egna 
grundläggande behov, yttrade sjuksköterskorna (Cleary m.fl., 2013; Goldblatt m.fl., 2008). 
De beskrev även att full kontroll och ständig uppsikt var nödvändigt när sjuksköterskorna var 
arbetsledare över skift (Goldblatt m.fl., 2008). 
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Being a shift-leader means being everywhere in the ward at the same time, as if the nurse has 
multiple legs like an octopus …. This experience conveys a strong sense of responsibility, 
which is the core of the shift-leaders’ role: they need to comprehend and constantly contain 
the entire picture of the ward’s complex situation at any given moment (Goldblatt m.fl., 2008, 
s.48). 

 
Enligt sjuksköterskorna var det betydande att de i ledarskapet hade kontroll (Ekström & 
Idvall, 2015; Goldblatt m.fl., 2008; Vesterinen m.fl., 2009). Kontroll över arbetet och 
flexibilitet definierades som förutsättningar för självständigt sjuksköterskearbete, uttryckte 
sjuksköterskorna (Burns, 2009b). Kontroll handlade exempelvis om att ha kontroll över hela 
avdelningen samtidigt, vilket enligt sjuksköterskorna var påfrestande och negativt påverkade 
deras förmågor att prioritera och utföra arbetsuppgifter korrekt. För att uppehålla maximal 
kontroll över arbetet behövde de skapa strategier för att minska riskerna för problem, 
beskrev sjuksköterskorna (Goldblatt m.fl., 2008). Sjuksköterskorna yttrade att de tappade 
kontrollen när de inte hade tillräcklig överblick över arbetsplatsen och arbetet (Wangensteen 
m.fl., 2008). 
  
Sjuksköterskorna upplevde ledarskapet stressande men att de trots stressen ständigt behövde 
prestera och vara flexibla i arbetet (Cathcart & Greenspam, 2013; Cleary m.fl., 2013). Brist på 
tid var enligt sjuksköterskorna påfrestande och gjorde det emellanåt svårt för dem att utföra 
arbetet och ledarskapet korrekt (Burns, 2009b, Carney, 2009; Cathcart & Greenspam, 2013; 
Cleary m.fl., 2013). Tidsbristen gav minskat antal tillfällen för samtal med medarbetarna, 
beskrev sjuksköterskorna (Burns, 2009b). Enligt sjuksköterskorna ökade bristen på tid stress 
och rädsla över att begå misstag (Carney, 2009). När det var lugnt på arbetsplatsen var det 
enligt sjuksköterskorna viktigt att de spenderade tiden med att hjälpa medarbetarna med det 
som behövdes (Goldblatt m.fl., 2008). 
  
Sjuksköterskorna upplevde emellanåt existens i två dimensioner på samma gång. De behövde 
då vara flexibla för att bemästra påfrestningen att pendla mellan dimensionerna. Den ena 
dimensionen handlade om arbetet här och nu, medan den andra dimensionen var 
planeringen för framtiden, beskrev sjuksköterskorna (Goldblatt m.fl., 2008). Det medförde 
enlig sjuksköterskorna stress att behöva balansera ledarskapet i yrket med privatlivet 
(Cathcart & Greenspam, 2013; Goldblatt m.fl., 2008). Sjuksköterskorna yttrade att 
ledarskapet även förutsatte ansvar över både medarbetarna och patienterna  (Goldblatt m.fl., 
2008; Riley m.fl., 2008; Wangensteen m.fl., 2008). Sjuksköterskorna beskrev att ansvaret 
innebar att upprätthålla hälsosam miljö och förhindra problem bland medarbetarna och 
patienterna (Goldblatt m.fl., 2008). Ledarskapet innebar enligt sjuksköterskorna ansvar över 
delegering och rapportering av rätt information till andra professioner, och därför behövde 
sjuksköterskorna hela tiden ha koll på vad som skedde på avdelningen och med varje patient 
(Wangensteen m.fl., 2008). 
 
Sjuksköterskorna beskrev att det fanns brister i hur ledarskap lärdes ut i 
sjuksköterskeutbildningen. Till följd av detta uttryckte sjuksköterskorna att utbildningen inte 
gav tillräcklig kompetens inför yrket. På grund av otillräcklig kompetens upplevde 
sjuksköterskorna påfrestningar i form av osäkerhet kring ledarskapet och övriga 
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arbetsuppgifter i yrket (Ekström & Idvall, 2015; Mooney 2007). Sjuksköterskorna uttryckte 
att bättre förutsättningar för ledarskap möjliggjordes genom vidareutbildning även utöver 
sjuksköterskeutbildningen de har i grunden. Denna vidareutbildning behövdes enligt 
sjuksköterskorna för att utvecklas som arbetsledare och för att minska påfrestningarna 
(Burns, 2009b, 2009c; Carney, 2009; Vesterinen m.fl., 2009). Behovet av ytterligare 
utbildning inom ledarskap kom från arbetsplatserna snarare än från deras eget behov, 
upplevde sjuksköterskorna. Utbildningen var enligt sjuksköterskorna viktig för att ge dem 
bättre självförtroende och därmed öka sjuksköterskornas förmågor att utföra bättre vård 
(Burns, 2009b). 
 
Sjuksköterskorna uttryckte det som påfrestande och svårt att släppa stressen och ansvaret 
när de kom hem efter arbetsdagens slut. Upplevelser av att arbetet kanske inte hade utförts 
korrekt eller att några misstag eventuellt hade begåtts var ibland svåra för sjuksköterskorna 
att släppa. För att orka med ansvaret var det enligt sjuksköterskorna en förutsättning att ta 
hjälp av medarbetarna (Goldblatt m.fl., 2008). Samtal med medarbetarna var dock svårt att 
hinna med eftersom ledarskapet innebar stress och tidspress, upplevde sjuksköterskorna 
(Burns, 2009b). Fler sätt att hantera stressen och ansvaret i ledarskapet var enligt 
sjuksköterskorna flexibilitet och att ha förmågan att prioritera det bästa för patienter i varje 
enskild situation (Goldblatt m.fl., 2008). 

6   DISKUSSION  

Diskussionen delas upp i tre delar. Den första delen är resultatdiskussion där resultat 
kopplas samman med tidigare forskning, omvårdnadsteori samt lagar och styrdokument. 
Därefter följer metoddiskussionen med värdering av vald metod och kvalitetskriterier. Till 
sist kommer etikdiskussionen. 

6.1   Resultatdiskussion  
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde samarbete och interaktion mellan dem och 
medarbetarna som viktigt för ledarskap. Sjuksköterskorna uppgav att de i ledarskapet 
behövde ha ambitionen att dela kunskap med medarbetarna, samt ha insikt i det arbete som 
medarbetarna utförde. I vårdteamet var det enligt sjuksköterskorna betydelsefullt att det 
existerade tillit mellan dem och medarbetarna. Resultatet påvisade även vikten av att 
sjuksköterskorna fanns där för medarbetarna genom att vägleda samt ge råd och stöd. 
Resultatet visade dessutom att sjuksköterskorna upplevde att det var av vikt att finnas där för 
medarbetarna genom att ge feedback för att hjälpa medarbetarna att utvecklas. Det var även 
betydelsefullt att sjuksköterskorna var mottagliga för feedback från medarbetarna. 
Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (2015) beskriver att kommunikation mellan 
sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor och medarbetare är nödvändigt. Kommunikationen 
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är bland annat nödvändig för att studenter ska öva på samarbete, inhämta kunskap samt för 
att ta del av flera perspektiv. Enligt International Council of Nurses (2015) ska sjuksköterskor 
dessutom bidra till vårdteamet genom att ge stöd till medarbetare. Tidigare forskning visar 
att sjuksköterskestudenter har liknande upplevelser om sjuksköterskors ledarskap när det 
gäller att finnas där för medarbetare. Tidigare forskning visar att sjuksköterskestudenter 
upplever att sjuksköterskor bör vägleda medarbetare och ge emotionellt stöd. Ur 
sjuksköterskestudenters synvinkel ska sjuksköterskor bidra till utveckling hos medarbetare 
genom att leda vårdteamet (Zilembo & Monterosso, 2008). Enligt sjuksköterskestudenter ska 
sjuksköterskor även lyssna på samt kommunicera med medarbetare (Francis-Shama, 2016). 
Den teoretiska och praktiska undervisningen i sjuksköterskeutbildningen bör enligt 
sjuksköterskestudenter innefatta hur sjuksköterskor ska uppträda gentemot medarbetare och 
patienter (Esmaeili m.fl., 2014). Författarna till examensarbetet tolkar ovanstående som att 
kommunikation och samarbete är betydelsefullt för ledarskapet i vårdteamet. Ovanstående 
indikerar även på att det är av vikt att visa omtanke gentemot medarbetare och lita på 
varandra i vårdteamet. 
 
Resultatet klargjorde att sjuksköterskorna upplevde ansvar i yrket. De upplevde att de 
ständigt behövde vara inom räckhåll för att hjälpa till och ansvaret innebar även att 
förebygga att problem uppstod hos medarbetarna, patienterna och i miljön. Sjuksköterskorna 
behövde hela tiden ha kontroll över avdelningens och patienternas status. Ansvaret bidrog till 
att sjuksköterskorna inte fick tillräckligt med tid för varje uppgift och tidsbristen ökade deras 
stress, vilket bland annat ledde till att de fick bortprioritera egna grundläggande behov. Med 
stressen kom även rädslan över att göra oavsiktliga fel i arbetet. Resultatet visade dessutom 
att sjuksköterskorna upplevde att de hela tiden hade ansvar genom att de behövde existera i 
två dimensioner samtidigt. Den ena dimensionen innebar tankar kring sjuksköterskornas 
pågående arbete och den andra dimensionen gällde förberedelserna inför framtiden. Samtal 
med medarbetarna var enligt sjuksköterskorna nödvändigt för att orka med ansvaret, dock 
ledde stress till att samtal prioriterades bort. För att kunna hantera ansvaret och stressen i 
yrket var det förutsättande att kunna prioritera, enligt sjuksköterskorna. 
Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (2015) beskriver att sjuksköterskor behöver 
förmågan att se patienter utifrån flera perspektiv. Benner beskriver även att 
sjuksköterskestudenter behöver tillägnas de dimensioner som arbetet innebär. 
Dimensionerna kan till exempel vara patienters diagnoser, patientsäkerhet och ledarskap, 
och dessa menar Benner att sjuksköterskor bör beakta i varje vårdsituation. Benner uttrycker 
även att läran om ansvar över vårdarbetet och förmågan att prioritera är moment som bör 
ingå i sjuksköterskeutbildningen. Tidigare forskning visar också på vikten av att kunna 
manövrera ansvaret i yrket. Likt omvårdnadsteorin upplever sjuksköterskestudenter att de 
bör tillägnas mer kunskap kring ansvaret under utbildningen för att lättare kunna identifiera 
vad de behöver ha i åtanke när de börjar arbeta (Esmaeili m.fl., 2014). Enligt 
sjuksköterskestudenter är det nödvändigt att sjuksköterskor prioriterar, tar ansvar och står 
upp för patienter (Francis-Shama, 2016). Författarna till examensarbetet bedömer det 
bristfälligt att inte vårdorganisationer prioriterar att anställa mer vårdpersonal, så att 
sjuksköterskor exempelvis har tid att utföra egna grundläggande behov och får mer tid att ge 
god vård till varje patient. 
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Resultatet påvisade att sjuksköterskorna upplevde brister i sjuksköterskeutbildningens 
undervisning om ledarskap. Sjuksköterskorna uttryckte behov av mer utbildning kring 
ledarskap utöver den grundläggande sjuksköterskeutbildningen, för att utvecklas som 
arbetsledare. Enligt sjuksköterskorna hade en växande självsäkerhet kunnat bli resultatet av 
mer utbildning om ledarskap. Ytterligare utbildning hade även ökat deras förmåga att utföra 
skicklig vård. Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (2015) beskriver att 
sjuksköterskestudenter enbart tillägnas ytlig kunskap i sjuksköterskeutbildningen, och att de 
inte vet hur de i praktiken ska tillämpa kunskapen. Enligt International Council of Nurses 
(2015) ska ledarskap ingå i sjuksköterskeutbildningen för att sjuksköterskestudenter ska 
kunna öva in det innan de börjar arbeta. Tidigare forskning visar dessutom att 
sjuksköterskestudenter inte är förberedda på ledarskapet i yrket. Flera studier uttrycker 
sjuksköterskestudenters upplevelser av att de behöver ytterligare kännedom kring 
ledarskapet (Démeh & Rosengren, 2015; Francis-Shama, 2016; Güner, 2014; Morrell & 
Ridgway, 2014). Enligt en turkisk och en brittisk studie är det sjuksköterskestudenters 
otillräckliga praktiska färdigheter som är orsaken till deras upplevelse av att inte vara 
förberedda för ledarskap (Francis-Shama, 2016; Güner, 2014). Eftersom 
sjuksköterskeutbildningen har påvisats ge otillräckliga förberedelser inför ledarskap, 
uppfattar författarna till examensarbetet det väsentligt att förbättra utbildningen gällande 
det. Förbättring av sjuksköterskeutbildningen kan ske genom att exempelvis förlänga 
utbildningen eller att integrera ledarskap mer i befintliga kurser. 
 
Resultatet klargjorde att det fanns centrala egenskaper för ledarskap hos sjuksköterskorna. 
Bland dessa egenskaper ingick det att vara målinriktad. Målinriktad innebar att 
sjuksköterskorna skapade gemensamma mål och bidrog till att medarbetarna i vårdteamet 
strävade mot målen tillsammans. För att kunna skapa nya mål var det av vikt att 
sjuksköterskorna hade förmågan att skapa nya visioner och därefter engagera medarbetarna i 
dem. Sjuksköterskor skulle även våga ta risker och därför var även modig en viktig egenskap 
att inneha. Mod var närmare bestämt en egenskap som var betydelsefull för ett kompetent 
ledarskap. Andra egenskaper som ansågs vara väsentliga för ledarskapet var att vara 
självsäker och anpassningsbar. Sjuksköterskorna beskrevs som anpassningsbara och 
självsäkra om de anammade arbetet direkt för att tydligt visa för medarbetarna vem som var 
ledaren. Resultatet visade även att det fanns centrala förmågor som var positiva för 
sjuksköterskorna att erhålla. Bland dessa ingick det att kunna tänka etiskt i vårdsituationer 
eftersom det etiska handlandet kunde avgöra hur vården utfördes. Att den etiska koden 
kunde ligga till grund för hur vården utfördes kan kopplas till vad Patientsäkerhetslagen 
säger, nämligen att patienter ska tillägnas en skickligt utförd vård från hälso- och 
sjukvårdspersonalen (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). International Council of Nurses’ etiska kod 
för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) uttrycker också att vården ska 
formas utifrån patienters behov. International Council of Nurses’ etiska kod för 
sjuksköterskor beskriver även att formulerandet av mål är en del av sjuksköterskors uppgift i 
vårdandet. Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (2015) beskriver likt sjuksköterskorna att 
anpassningsbar är en central egenskaper för sjuksköterskor för att kunna vara öppen mot till 
exempel förändringar och förbättringsförslag. Benner uttrycker även att 
sjuksköterskestudenter bör undervisas kring etik i utbildningen. Även tidigare forskning 
visar att det finns centrala egenskaper som är passande för sjuksköterskor. 
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Sjuksköterskestudenter upplever likt sjuksköterskorna att ledarskapet påverkas av 
sjuksköterskors självsäkerhet och mod, detta eftersom dessa egenskaper kan vara avgörande 
huruvida sjuksköterskor vågar stå för deras ståndpunkter kring vårdarbetet eller inte 
(Francis-Shama, 2016). Enligt sjuksköterskestudenter ska sjuksköterskor även tillämpa den 
etiska koden för att utöva ett kompetent vårdarbete där patienter står i fokus. 
Sjuksköterskestudenter beskriver även att sjuksköterskor utvecklas och får ett stöd i yrket 
med hjälp av den etiska koden. Den etiska koden för sjuksköterskor ligger till grund för 
sjuksköterskors respektgivande och rättvisa gentemot medarbetare och patienter 
(Numminen m.fl., 2009). Författarna till examensarbetet tror att det kan vara så att 
sjuksköterskestudenter egentligen har kunskaper om sjuksköterskors ledarskap men att de är 
osäkra på de egna förmågorna. Det kan vara så att när de kommer ut i arbetslivet kommer de 
förstå vilka kunskaper de egentligen har och inse att ledarskapet kommer med 
arbetslivserfarenhet. 
 
Resultatet visade även att sjuksköterskorna uttryckte att erfarenhet var en av 
förutsättningarna för ledarskap, detta för att kunna relatera till de problem som uppstod för 
medarbetarna. Erfarenhet visades alltså vara en utgångspunkt för komplett ledarskap i 
sjuksköterskearbetet. Ett erfarenhetsbaserat lärande behövde sjuksköterskorna för att bli 
sakkunniga inom specifika områden. Benner (2015) uttrycker att handledning på 
vårdavdelningar är tillvägagångssättet för sjuksköterskestudenter att komma till insikt med 
vad sjuksköterskors arbete innebär och tillägnas erfarenhet. Erfarenhet är enligt Benner 
betydelsefullt när sjuksköterskor ger vägledning. Beprövad erfarenhet är något som 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) tar upp och det bör ligga till grund för skickligt 
vårdarbete. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskestudenter bör utveckla ett 
självförtroende och upplevelser av att vara redo inför sjuksköterskeyrket. Vid utvecklandet av 
detta är erfarenhet nödvändigt och det erhåller sjuksköterskestudenter under VFU (Woods 
m.fl., 2015). Eftersom det har framkommit att erfarenhet är nödvändigt för ledarskapet i 
sjuksköterskeyrket, menar författarna i examensarbetet att det kan tyda på att mer teoretiskt 
ledarskap i sjuksköterskeutbildningens kurser inte är lösningen, utan antalet veckor med 
VFU istället bör utökas. På så vis kan sjuksköterskestudenter tillägnas mer erfarenhet. 

6.2   Metoddiskussion  
Metoddiskussionen delas in i två delar. Den första delen av metoddiskussionen diskuterar 
den valda metoden och relevansen i urvalet av artiklar samt hur detta har påverkat resultatet. 
Den andra delen argumenterar kring kvalitetskriterierna trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet. 

6.2.1   Diskussion  av  val  av  metod  

Evans modell (Juniarti & Evans, 2010) valdes som metod eftersom den var relevant för 
syftet. Anledningen till att metoden ansågs vara relevant var att bearbetat vetenskapligt 
material skulle analyseras samt upplevelser som skulle beskrivas. Evans modell (Juniarti & 
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Evans, 2010) var även lämplig att använda då metoden utgörs av nyckelfynd som 
tillsammans bildar en överblick över det kommande resultatet. En annan styrka med 
metoden var att de kvalitativa artiklarna som hade inkluderats analyserades på objektivt sätt. 
Trots att metoden ska vara en beskrivande sammanfattning av artiklarnas innehåll kan det 
vara svårt att undvika tolkning, vilket är metodens svaghet. Anledningen till varför 
examensarbetets syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i vården 
är för att sjuksköterskor primärt arbetar inom varierande typer av vård. 
 
Det urval av artiklar som gjordes utgick från sjuksköterskors perspektiv eftersom syftet var 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i vården. Kvalitativa artiklar är 
lämpliga för att undersöka upplevelser och därför är sådana artiklar passande. De artiklar 
som valdes ansågs svara på syftet genom att de beskrev sjuksköterskors upplevelser av 
ledarskap, och av den orsaken speglar dem det fenomen som undersöktes. Samtliga artiklar 
fick höga poäng i kvalitetsgranskningen, då den med lägst poäng fick 9,5/13 poäng och de 
allra flesta fick 12/13 poäng. Poängen tyder på att artiklarna är av tillräcklig kvalitet och 
därmed lämpliga, eftersom de fick höga poäng utifrån frågorna. I kvalitetsgranskningen 
upptäcktes det att de flesta artiklar inte hade någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 
beskriven, men trots detta ansågs artiklarna vara av sådan kvalitet att de inkluderades. Antal 
artiklar som inkluderades var 14 stycken, vilket var lämpligt antal då det gav tillräcklig 
marginal ifall några artiklar hade resulterat i för få nyckelfynd. Det var även lagom antal 
artiklar att analysera och hålla ordning på. De inkluderade artiklarna är mellan årtalen 2007 
till 2016. Artikeln från 2007 ansågs inledningsvis vara av för hög ålder, eftersom den snart är 
över tio år gammal. När den analyserades var den dock av hög relevans för syftet och 
överensstämde med flera andra nyckelfynd från nyare artiklar. Därför beslutades det att den 
behövde inkluderas. Artiklarna härstammade ifrån flera världsdelar och gav därför brett 
perspektiv på fenomenet. Nackdelen med att artiklarna härstammade från flera världsdelar 
är dock att innebörden av sjuksköterskors ledarskap kan variera mellan världsdelar och 
länder och därför kan resultatet vara mindre pålitligt och svårt att applicera på specifika land. 
Det är blandad arbetslivserfarenhet hos de sjuksköterskor som artiklarna utgår ifrån, allt 
ifrån nyutexaminerade till erfarna, vilket kan vara begränsande om de har varierande 
upplevelser och erfarenheter av ledarskap. De sjuksköterskor som artiklarna utgår ifrån har 
även varierande position i arbetet, då det bland annat ingår sjuksköterskor i chefsposition. 
De varierande erfarenheterna och positionerna kan därför förvränga resultatet. 
Sjuksköterskors ledarskap är dock något som alltid ingår i yrket och därför betraktas 
ledarskapet som detsamma, oavsett antal år som verksam och position. 
 
Efter att lämpliga artiklar hade sökts fram och samlats in så skedde genomförandet av 
analysprocessen i tre steg. I det första steget då nyckelfynden identifierades, grupperades 
dessa och färgkodades för att lättare plocka ut likheter och skillnader. Det ingick inte i Evans 
modell att färgkoda nyckelfynden men tillvägagångssättet var effektivt eftersom det gav 
tydligare överblick över vilka teman och subteman som skapades i steg två. Det skedde även 
numrering av nyckelfynden. Numreringen underlättade processen då det hjälpte till att 
organisera arbetet och veta från vilken artikel varje nyckelfynd ursprungligen kom ifrån. I 
steg två kategoriserades nyckelfynden i potentiella teman och subteman. Kategoriseringen 
gjorde att översikt skapades där det gick att urskilja vilka nyckelfynd som resulterade i 
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innehållsrikt material. Irrelevanta nyckelfynd, sådana som inte var vanligt förekommande, 
sållades på detta vis bort vilket resulterade i bättre resultat. Sållandet gjorde att även 
nyckelfynd som ansågs vara intressanta behövde tas bort om de inte fanns tillräckligt många 
som överensstämde med varandra. Det var relativt okomplicerat att dela in nyckelorden i 
teman och subteman, men i detta steg fick även teman och subteman benämningar. 
Konstruerandet av benämningar för teman visades vara mer invecklat än förutspått. 
Benämningen av subteman kom naturligt efter att nyckelfynden hade kategoriserats men att 
döpa teman var mer komplext och tidskrävande. Troligtvis var det svårare att namnge teman 
eftersom benämningen på dessa behövde vara mer övergripande och stämma överens med 
två subteman. I steg tre skapades en tabell där teman med tillhörande subteman 
presenterades, därefter skrevs nyckelfynd ihop till textform som utgjorde slutgiltiga teman 
och subteman. Tabellen gjorde det tydligare att läsa och förstå resultatets innehåll. När alla 
steg var utförda och resultatet var färdigskrivet så framkom det att resultatet inte uppnådde 
tillräcklig kvantitet. Den otillräckliga kvantiteten gjorde att fler nyckelfynd behövde hittas i 
de redan befintliga artiklarna samt att fler artiklar behövde sökas fram för att öka innehållet. 
Identifiering av nya nyckelfynd och sökning av nya artiklar i efterhand kan ha påverkat 
resultatet. Det kan inte uteslutas att författarna av examensarbetet vid tidigare sökningar 
erhöll ny kunskap om ledarskap som påverkade påföljande sökningar. Genomförandet av 
analysprocessen gick smidigt till då flera förenklingar i metoden användes, såsom 
färgkodning och numrering. Färgkodning och numrering underlättade och gjorde att arbetet 
blev noggrannare utfört. 

6.2.2   Kvalitetskriterier  

Enligt Polit och Beck (2012) finns det kvalitetskriterier för att granska pålitligheten i 
kvalitativa studier: trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) uttrycker att texter sällan är entydiga, utan kan tolkas på flera sätt. För att 
forskare ska öka resultatets trovärdighet är det nödvändigt att de är tydliga och utgår ifrån 
kvalitetskriterierna. 
  
Trovärdighet enligt Polit och Beck (2012) avser hur sanningsenligt resultatet är. 
Trovärdigheten betyder bland annat att det bör vara rätt deltagare utifrån syftet för att 
resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. Det handlar också om forskares tolkningar av 
insamlat material. Polit och Beck menar även att trovärdigheten innehåller två andra 
aspekter. Det första är att genomförandet ska utföras på sådant sätt att det styrker 
trovärdigheten och det andra är att forskare ska presentera resultatet på trovärdigt sätt. 
Utifrån syftet Att beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i vården har 
artiklar utifrån sjuksköterskors perspektiv på ledarskap använts som material. Tre av 
artiklarna beskrev upplevelser av ledarskap utifrån sjuksköterskor i chefsposition, vilket 
sänkte trovärdigheten. Upplevelser utifrån sjuksköterskor i chefsposition sänker 
trovärdigheten eftersom det kan uppfattas vara i fel kontext i förhållande till syftet, eftersom 
det som eftersträvades var att beskriva sjuksköterskors grundläggande ledarskap. 
Sjuksköterskorna i chefsposition hade dock ingen specialistutbildning, utan var enbart 
grundutbildade och därför betraktades de lämpliga. Det som gjorde resultatet mindre 
trovärdigt var att feltolkningar av materialet kan ha gjorts, trots noggrannhet och försök att 
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upprätthålla beskrivande nivå. Något som ökade trovärdigheten var att analysprocessen 
utfördes ytterst noggrant genom att nyckelfynd alltid både färgkodades och numrerades, 
detta för att bibehålla organiserat arbete. 
  
Giltighet är kvalitetskriteriet Polit och Beck (2012) beskriver som resultatets giltighet över 
tid. Utan giltighet kan inte trovärdighet uppnås. Frågan angående giltighet är om resultatet 
hade blivit likvärdigt ifall det utfördes vid senare tillfällen på samma eller liknande sätt med 
samma eller liknande deltagare. Eftersom sjuksköterskor troligtvis kommer ha liknande 
ledarskap i framtiden och de därför kan uppleva ledarskapet likadant även då betraktas 
giltigheten relativt hög i detta fall. Något som kan orsaka en lägre giltighet är om 
sjuksköterskors position i vården förändras. Detta hade kunnat förändra sjuksköterskors 
ledarskap och deras upplevelser av det. 
 
Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2012) att resultatet kan överföras till fler 
grupper eller till fler sammanhang och fortfarande få likvärdiga resultat. Forskare har 
ansvaret över att beskriva resultatet på sådant vis som gör att mottagare kan avgöra om 
resultatet är överförbart eller inte. Detta resultat betraktas ha låg överförbarhet till fler 
grupper eller sammanhang. Orsaken till att det inte kan överföras är att sjuksköterskors 
ledarskap kan vara unikt för just den professionen och därför inte kan relateras till ledarskap 
i fler grupper eller sammanhang. En annan anledning till att resultatet har låg överförbarhet 
är att endast 14 artiklar granskats och därför återges endast perspektiv utifrån dessa. 
Ytterligare en orsak till låg överförbarhet är att det är ett examensarbete på kandidatnivå 
med begränsad kompetens hos författarna. 

6.3   Etikdiskussion  
När data samlas in är det av vikt att alla inblandade parter respekteras, inte kränks och inte 
kommer till skada (Sandman & Kjellström, 2013). Utav de 14 artiklar som är inkluderade i 
examensarbetet så är det tydligt att nio av dem är etiskt godkända. Eftersom det enligt 
CODEX (2017c) är lagstadgat att samtliga forskningsprojekt som rör människor ska ha etiskt 
godkännande så kan det vara så att resterande fem artiklar också är godkända. Eventuellt 
står det inte tydligt utskrivet, eller så föreligger det andra lagar i de länder artiklarna 
härstammar ifrån. Genom att de artiklar som inkluderats har granskats noggrant av 
författarna till examensarbetet och fynden inte förvrängts har inblandade parter tagits 
hänsyn till och respekterats. Materialet som använts från artiklarna har återgetts på 
beskrivande nivå och i största möjliga utsträckning undvikits att tolkas. Då artiklarna är 
skrivna på annat språk än modersmålet har lexikon använts för att undvika feltolkningar. Det 
finns dock en risk att resultatet har påverkats av artiklarnas engelska språk eftersom 
meningsuppbyggnader och ord kan misstolkas och översättas inkorrekt även om lexikon 
används. När nyckelfynd identifierades i artiklarna behölls dessa inledningsvis på 
originalspråket engelska. Detta gjorde för att säkerställa att de fynd som urskilts från 
artiklarna verkligen hade likheter. Citat har inte översatts till svenska utan behållits på 
originalspråket engelska. Angående förförståelsen om ämnet så finns det risk att det påverkar 
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till exempel vilka artiklar eller nyckelfynd som används. Risken finns att författarna söker 
efter sådant som stämmer överens med den redan befintliga förförståelsen. Vilket då också 
har inverkan på examensarbetets resultat. För att beakta och undvika detta är det essentiellt 
att det finns medvetenhet om det. Tidigare nämnda aspekter har tagits hänsyn till för att inte 
plagiera, förvränga eller fabricera artiklarnas material, vilket enligt CODEX (2017a) är 
forskningsfusk. Samtliga inkluderade artiklar har genomgått Peer review, vilket ökar 
artiklarnas kvalitet. Peer review ökar även artiklarnas vetenskapliga trovärdighet, genom att 
de innan publicering i tidskrifter granskas av andra forskare (CODEX, 2017b; Polit & Beck, 
2012). När materialet från artiklarna har återgetts i text har referering skett enligt APA 
(American Psychological Association) för att stärka hänvisningen till artiklarna och därmed 
undvika plagiat. 

7   SLUTSATS  

Sjuksköterskorna upplevde de centrala delarna i ledarskapet som att interagera med 
medarbetarna och finnas där för dem. Interagera innebar att sjuksköterskorna samarbetade 
med medarbetarna i vårdteamet och strävade efter att tillsammans uppnå mål. Finnas där 
handlade om att sjuksköterskorna var tillgängliga och fungerade som stöttepelare för 
medarbetarna. Det var även nödvändigt att sjuksköterskorna var kompetenta och flexibla. 
Kompetens upplevdes bland annat som att arbeta patientcentrerat, ha erfarenhet och besitta 
specifika egenskaper som var lämpliga för sjuksköterskornas ledarskap. Sjuksköterskornas 
flexibilitet uttrycktes som förmågan att kunna prioritera när stressiga situationer uppstod. 
Det beskrevs även som att sjuksköterskorna hade kontroll över arbetet samt tog ansvar och 
detta besvarar syftet Att beskriva sjuksköterskors upplevelser som arbetsledare i vården. 
Utifrån ovanstående dras slutsatserna att sjuksköterskor inte bara ska beakta patienters 
bästa, utan också alltid vara kompetenta och försöka bidra till att medarbetare utvecklas. Det 
är således flertalet faktorer som ingår i sjuksköterskors ledarskap, och det behövs kompetens 
för att vara arbetsledare. Utifrån denna slutsats bör konsekvenserna bli att 
sjuksköterskeutbildningen börjar undervisa kring sjuksköterskors ledarskap på en mer 
detaljerad nivå samt involverar ledarskapet i redan befintliga kurser. Detta för att 
sjuksköterskestudenter ska uppleva mer förberedelse inför den kommande professionen. 
Sjuksköterskors ledarskap innebär ansvar och många arbetsuppgifter, vilket kan vara 
påfrestande. Utifrån vetskapen om sjuksköterskors ansvar och många arbetsuppgifter kan 
det vara intressant att bedriva forskning gällande om överlåtande av administrativa uppgifter 
kan ge mer tid till omvårdnad och patientcentrerat arbete.  
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8   FÖRSLAG  PÅ  VIDARE  FORSKNING  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna har en stressad arbetssituation och 
upplever ansvar över flertalet arbetsområden. Det vore intressant att studera om minskat 
antal administrativa uppgifter kan reducera sjuksköterskornas stress och ansvar, samt leda 
till mer tid för omvårdnad och patientkontakt. Till vidare forskning föreslås därför studier 
som undersöker om sjuksköterskors arbetssituation underlättas om administrativa uppgifter 
lämnas över till medarbetare inom andra yrkeskategorier. I framtiden kanske till och med 
robotar eller annan teknik kan användas för de administrativa uppgifterna. 
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förändringar och 
kunna argumentera 
för dem. 

11,5/13 

10. Mooney, 
M.  
Newly 
qualified Irish 
nurse’s 
interpretation 
of their 
preparation 
and 
experiences of 
registration. 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
Irland 
 
2007 

Syftet var att 
undersöka hur 
nyutexaminerad
e sjuksköterskor 
upplever 
sjuksköterskeut
bildningens 
förberedelser 
inför yrket samt 
upplevelser av 
att ha börjat 
arbeta som 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer med 
nyutexaminerad
e 
sjuksköterskor. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
n = 12 

Sjuksköterskorna 
beskrev centrala 
egenskaper för 
ledarskapet, till 
exempel att vara 
självsäker. De 
beskrev även att det 
fanns brister i 
sjuksköterskeutbildn
ingen gällande 
ledarskap. 

12/13 
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11. Murphy, L. 
Authentic 
Leadership: 
Becoming and 
Remaining an 
Authentic 
Nurse Leader. 
  
Journal of 
Nursing 
Administratio
n 
  
USA 
  
2012 

Syftet var att 
undersöka hur 
chefssjuksköters
kor förblev 
tillförlitliga 
arbetsledare. 

Kvalitativ 
 
Narrativa 
berättelser av 
sjuksköterskor. 
 
n= 3 

Sjuksköterskorna 
beskrev att det i 
ledarskapet var av 
vikt att ha mod och 
tid för reflektion. 
Det var även 
betydelsefullt att ge 
feedback och 
konstruktiv kritik till 
medarbetare. 

11,5/13 

12. Riley, J., 
Beal, J. & 
Lancaster, D. 
Scholarly 
nursing 
practice from 
the 
perspectives 
of experienced 
nurses. 
 
Journal 
of Advanced 
Nursing 
 
USA 
 
2008 

Syftet var att 
beskriva 
vetenskapligt 
sjuksköterske- 
arbete utifrån 
erfarna 
sjuksköterskors 
perspektiv. 

Kvalitativ 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
erfarna 
sjuksköterskor. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys  
 
n = 36 

Sjuksköterskorna 
beskrev egenskaper 
och beteenden som 
präglade 
sjuksköterskornas 
arbete. Det delades 
in i två kategorier: 
1. Vem jag är: att 
vara lättillgänglig 
och självsäker. 
2. Vad jag gör: att 
vara arbetsledare 
och att dela kunskap 
med medarbetare. 

12/13 
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13. Vesterinen, 
S., Isola, A. & 
Paasivaara, L. 
Leadership 
styles of 
Finnish nurse 
managers and 
factors 
influencing it. 
  
Journal of 
Nursing 
Management 
  
Finland 
  
2009 

Syftet var att 
undersöka 
chefssjuksköters
kors upplevelser 
av ledarskap och 
faktorer som 
påverkar det. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer med 
chefssjuksköters
kor  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
n = 13 

Fem ledarskapsstilar 
beskrevs: 
1. Visionär 
2. Vägledande 
3. Anslutande 
4. Demokratisk 
5. Auktoritär 

12/13 

14. 
Wangensteen, 
S., Johansson, 
I. S. & 
Nordström, G. 
The first year 
as a graduate 
nurse – an 
experience of 
growth and 
development. 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
Norge 
 
2008 

Syftet var att 
belysa hur 
nyutexaminerad
e sjuksköterskor 
upplever det 
första året som 
arbetsverksam. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer med 
nyutexaminerad
e 
sjuksköterskor. 
 
Manifest och 
latent 
innehållsanalys 
 
n = 12 

Sjuksköterskorna 
beskrev skiftande 
upplevelser som 
sedan delades in i tre 
kategorier: 
1. Erfarenheter av att 
vara ny. 
2. Få erfarenheter av 
att vara 
sjuksköterska. 
3. Få kompetens. 
 

12/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

BILAGA C. Kvalitetsgranskning 
Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Finns det ett 
tydligt 
problem? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Till 
viss 
del 

Ja Ja Ja 

Finns det 
teoretiska 
utgångspunkt
er beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det 
någon 
omvårdnadsv
etenskaplig 
teoribildning 
beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet klart 
formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är 
undersöknin
gspersonerna 
beskrivna? 

Ja Till 
vis
s 
del 

Till 
vis
s 
del 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har data 
analyserats? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger 
metod och 
teoretisk 
utgångspunkt 
ihop? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svarar 
resultatet på 
syftet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det en 
diskussion 
kring 
resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Till 
viss 
del 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

 

Finns det en 
metoddiskuss
ion? 

Ja Ja Nej Till 
vis
s 
del 

Till 
viss 
del 

Ja Ja Ja Till 
viss 
del 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Sker en 
återkoppling 
till teoretiska 
antaganden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det 
några etiska 
resonemang? 

Till 
viss 
del 

Nej Nej Till 
vis
s 
del 

Ja Till 
viss 
del 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Poäng 11,5 10,
5 

9,5 11 12 11,5 13 12 11,5 12 11,5 12 12 12 
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