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SAMMANFATTNING 

 

Medellivslängden för Sveriges befolkning ökar liksom i övriga nordiska länder med undantag 

för Danmark och åldersgruppen över 65 år är den befolkningsgrupp som ökar mest i antal. 
Den äldre befolkningen ökar och antalet vårdplatser på sjukhus minskar. Detta medför att ett 
stort antal äldre människor vårdas på kommunens äldreboende. Ädelreformen infördes 1992 

vilket innebar att ansvaret för vården av de sjuka äldre flyttades från landstingen till 
kommunen. I Sverige drivs och finanseras äldreomsorgen av den offentliga sektorn. Det finns 

olika styrdokument som reglerar vården internationellt och på nationell nivå. 
Världshälsoorganisationen säger att alla världens länder ska arbeta mot målet att de äldre ska 
få uppleva en aktiv ålderdom och oavsett handikapp involveras i samhället. Hälso- och 

sjukvårdslagen är styrdokumentet för alla verksamheter som utför hälso- och sjukvård i 
Sverige. Kravet är att alla människor ska erhålla en god hälsa och vård på lika villkor. 

Sjuksköterskans arbete styrs av sjuksköterskans etiska kod samt socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  
 

Ledarskapet innefattar olika ledarskapsstilar som kan uttrycka sig både positivt och negativt. 
Transaktionellt ledarskap kännetecknas av att ledaren styr sina medarbetare med belöningar. 

Transformellt ledarskap är ett framgångsrikt ledarskap där medarbetarna styrs genom 
inspiration, stöd och motivation. Motsatsen är låt gå ledarskapet där ledaren är passiv och ger 
medarbetarna hela mandatet att styra själva. I det auktoritära ledarskapet är medarbetarna hårt 

styrda till uppsatta regler. För det personcentrerade ledarskapet är målet att skapa 
självständiga medarbetare genom att involvera och delegera ansvar. Sjuksköterskans 

erfarenheter av att arbeta på äldreboende är både positivt och negativt. Det finns beskrivet i 
forskningen att sjuksköterskan upplever en känsla av att känna sig viktig och behövd. En 
nackdel som framkommer är kravet på att hålla budget samtidigt som en kvalitativ vård ska 

ges. Andra framkomna hinder i att utföra sitt ledarskap är ökade administrativa 
arbetsuppgifter, bristande utbildning i ledarskap och otydlig gränsdragning mellan 

professionernas ansvar. 
 
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse för sjuksköterkans erfarenheter av 

ledarskapet i omvårdnadsarbetet på äldreboende. Studien genomfördes med en kvalitativ 
metod med semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor på äldreboende. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Där meningsbärande 
enheter identifierades, kondenserades och kodades. Koderna aggregerades och bildade olika 
kategorier. Fyra övergripande teman bildades; Sjuksköterskans behov av stöd i ledarskapet, 

Hinder i sjuksköterskans ledarskap, Sjuksköterskans uppfattning om sitt ansvar och sin roll 
som ledare och Sjuksköterskans förhållningssätt till sitt ledarskap. Kategorier sorterades in 

under varje tema, det mest framträdande var att sjuksköterskorna upplevde en bristande 
organisation med otydliga arbetsbeskrivningar. Kunskapsglapp mellan sjuksköterskan och 
personalen var ett centralt hinder för kommunikationen även språkförbistringar var ett hinder. 

Tidsbrist och stress ledde till att sjuksköterskorna inte deltog i omvårdnaden och bedömningar 
lämnades åt omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett stort ansvar 

och ledarskapet upptog en stor del av ens tid. Majoriteten av sjuksköterskorna försökte finnas 
till för personalen, ge stöd, lyssna och handleda.  
 

 
Nyckelord: Kvalitativ studie, Ledarskap, Erfarenheter, Äldreboende, Omvårdnadsarbete. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Life expectancy in Sweden is increasing as well as in other Nordic countries except Denmark. 
The age group over 65 years has the largest increase. At the same as the population of elderly 
is growing, the number of hospital beds is decreasing. This means that a large number of 

elderly people are cared for in municipal driven elderly homes. A reform called Ädelreformen 
was introduced in 1992 which meant that the responsibilities for the care of the sick elderly 

were moved from the county councils to the municipalities.  
In Sweden the geriatric care is financed and served by the public sector. Various regulatory 
documents govern the care on the international as well as on the national level. The World 

Health Organization (WHO) says that all countries should work toward the goal of the elderly 
to experience an active old age and to involve them in the community regardless of 

disabilities involved. Health care law is the governing document for all activities that perform 
health care in Sweden. The requirement is that all people should receive a good health and 
care on equal terms. Nurse's work is guided by the nurse's code of ethics and social Board's 

competence description for registered nurse.  
 

Management involves different leadership styles that can be expressed both positive and 
negative. Transactional leadership is characterized by control of employees with rewards. 
Transformational leadership is successful where employees are governed by inspiration, 

support and motivation. The opposite is the let go the leadership where the leader is passive 
and gives employees the mandate to control themselves. The authoritarian leadership, 

employees are tightly controlled to predetermined rules. For the person-centered leadership is 
the goal of creating autonomous employees by involving and delegating responsibility. 
Nurse's experiences of working in retirement are various. Research describes nurses feeling a 

sense of importance and needed. One drawback that emerges is the need to keep the budget 
while maintaining the quality of the care. Other obstacles in performing their leadership is 

increased administrative duties, lack of training in leadership and unclear boundaries between 
professions' responsibility. 
 

The purpose of this study was to gain a deeper understanding of nurses’ experiences of 
leadership in nursing in residential care. The study was conducted using a qualitative 

approach with semi-structured interviews with nurses at the nursing home. Interviews were 
transcribed and analyzed as a manifest content analysis. Where meaningful units were 
identified, condensed and coded. The codes were aggregated and formed various categories. 

Four main themes were formed; nurse's need for support in leadership, obstacles in nursing 
leadership, nurse's experiences of its responsibility and its role as a leader & nurses attitudes 

to their leadership. Categories were formed under each theme; the most prominent was that 
nurses experienced a lack of organization with unclear job descriptions. Knowledge gap 
between the nurses and the staff was a key barrier to communication. Also language problems 

were an obstacle. Lack of time and stress led to the nurses did not participate in the care and 
assessments were left to the nursing staff. The nurses felt that they had lot of responsibilities 

and leadership occupied much of one's time. The majority of the nurses tried to be there for 
the staff, to support them and to listen and to give advice. 
 

Keywords: Qualitative study, Leadership, Experience, Nursing homes, Nursing care 
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BAKGRUND 

 

Äldreomsorg i Sverige 

 

Medellivslängden i Sverige liksom i övriga norden ökar med undantag för Danmark (SCB, 
2011). Den stigande åldern i befolkningen kräver omfattande vårdresurser och vårdbehov.  

Den befolkningsgrupp som ökar mest i Sverige är personer över 65 år. Under 2012-2014 har 
Socialstyrelsen valt att fokusera på vården av de mest sjuka äldre med anledning av att de 

mest vårdbehövande individerna inte får den vård de behöver. Vården av de mest sjuka äldre 
har brister som exempelvis otillräcklig kompetens hos vårdpersonal och bristande samordning 
Den äldre befolkningen ökar samtidigt som antalet platser på sjukhus minskar. Detta innebär 

att ett större antal äldre med svåra sjukdomar kommer att vårdas på äldreboende i kommunen 
(Socialstyrelsen, 2012). 

 
Den största delen av de äldre i Sverige vårdas i hemmet av sina anhöriga. År 2009 kom en ny 
lag som ställer krav på utförare att erbjuda stöd till anhöriga som tar hand om anhörig som 

lider av kroniskt sjukdom, äldre och personer med funktionsnedsättningar (Johansson, Long 
& Parker, 2010). I den svenska kulturen värderas den egna individuella friheten och ens 

oberoende. Vilket innebär att vara bunden till sin familj eller att känna ansvar för sin familj 
ska vara egen valt och inte obligatoriskt. Få äldre bor tillsammans med sina barn (Larsson, 
2007). Trots detta så är familjen fortfarande en viktig resurs i vården, anhöriga blir mer 

involverade i vården. Innan ädelreformens genomförande var det primärvårdens 
distriktsköterska som ansvarade för vården av de sjuka äldre som bodde på äldreboende. Nu 

har ansvaret hamnat på kommunsjuksköterskan dvs. en sjuksköterska som är anställd av 
äldreboendet i stället för av primärvården (Goodman, Wooley & Knight, 2003). År 1992 
infördes ädelreformen som innebar att ansvaret för vården av äldre flyttades från landstinget 

till kommunen. Syftet med ädelreformen var att omvandla sjukhemmen som tidigare kallades 
för långvårdavdelningar till en boendeform. Målet var att höja boendestandarden från den 

sterila sjukhusmiljön till en mer hemlik miljö. Uppföljning efter reformens införande visar på 
brister i samordningen mellan landsting och kommundriven vård. Den äldre hamnar mellan de 
olika vårdinstanserna. Detta skapar en osäker och otrygg vård (Socialstyrelsen, 1996). 

 
För att uppnå en kvalitativ vård inom äldreomsorgen krävs en strukturerad organisation där 

vården leds av ett sammansvetsat team med kompetenta deltagare. Teamet är i behov av en 
rättvis och förstående chef för att fungera tillfredställande (Josefsson, Åling & Östin, 2011). 
 

Utförare av äldreomsorg 

 

I Sverige ansvarar den offentliga sektorn för äldreomsorgen. Vården kan drivas av kommunen 
själv eller av en privat utförare. Kommunens egen verksamhet drivs med hjälp av 
skatteintäkter (Johansson et al., 2010). I januari 2009 infördes en lag som innebar att det 

skulle finnas en valfrihet inom vård och omsorg. Detta innebär att det ska råda fri etablering 
av privata utförare. Den enskilde ska ha rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Målet 

med lagen är att göra det enkelt att vara en privat utförare till offentlig sektor (SFS, 
2008:962). Det privata vårdsektorn ökar stadigt men det skiljer sig från olika delar i landet. 
Storstadsregioner är de som har flest privata vårdgivare. När det gäller äldreomsorg och 

äldreboende är det oftast att kommunen lägger ut vissa verksamheter på entreprenad. Detta 
innebär att en upphandling görs och privata vårdgivare får lägga ett anbud, det företag som får 

anbudet skriver avtal med kommunen för att driva ett äldreboende. Kommunen har det 
övergripande ansvaret och gör uppföljningar av verksamheten. Antalet privatdrivna instanser 
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är fler i kommuner som drivs av en högerinriktad politik än av en vänsterinriktad politik (Stolt 

& Winblad, 2009). 
 

Styrdokument 

 
Världshälsoorganisationen (WHO) 
 
Hälsa innebär ett tillstånd fri från fysiska, mentala och sociala påfrestningar. "Health is a state 

of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or 
infirmity" (WHO, 2003).  

 
Alla länder ska arbeta mot målet att äldre ska få behålla sin hälsa och fortsätta vara aktiva 
trots ålderdom. Äldre människor ska få uppleva en aktiv ålderdom där alla oavsett handikapp 

ska involveras i samhället, erhålla stöd och få bevara sin självbestämmande rätt dvs. uppnå en 
god livskvalité. För att uppnå en aktiv ålderdom behöver hälso- och sjukvården inrikta sig på 

ett preventivt hälsoarbete, ha ett livsvärldsperspektiv och planera vården i ett längre 
perspektiv d.v.s., undvika den akuta sjukhusvården. När en äldre person är i behov av dygnet 
runt vård är äldreboende ett alternativ. En boende på äldreboende ska erhålla högsta möjliga 

livskvalité och en vård som skyddar den äldres självbestämmanderätt och bevarande av 
värdighet (WHO, 2002). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 
 

Lagen säger att alla människor ska erhålla en god hälsa och en vård på lika villkor. 
Människans lika värde och bibehållande av människans värdighet ska genomsyra vården. Det 
ska råda en god prioriteringsordning vilket innebär att den som är i stort behov av hälso- och 

sjukvård ska ges företräde till vården. Sjuksköterskan som arbetar inom äldreomsorgen är ofta 
anställd av kommunen och ansvarar för hälso- och sjukvården och arbetet regleras av hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). 
 
Sjuksköterskans etiska kod 

 
År 1953 erkände International Council of Nurses (ICN) etiska koder för sjuksköterskan. Det 

finns fyra huvudområden inom de etiska koderna: Sjuksköterskan och allmänheten där anges 
människor som är i behov av vård som det viktigaste ansvaret för sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan och yrkesutövningen där poängteras sjuksköterskans eget ansvar av att utföra 

yrket och att ta del av forskning och lärande. Sjuksköterskan och professionen här beskrivs 
sjuksköterskans vida ansvar över att använda sig av riktlinjer och lagar som styr 

omvårdnaden, ledning, forskning och utbildning. I sista området Sjuksköterskan och 
medarbetare beskrivs sjuksköterskans ansvar för teamet i omvårdnaden. Sjuksköterskan 
ansvarar för att skydda utsatta individer och ska ingripa om någon i omvårdnadsteamet inte 

handlar etiskt riktigt (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 
 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är ledarskapet ett av tre viktiga 

områden inom sjuksköterskans kompetensområde. Han eller hon är teamets ledare som ska 
fördela, samordna och utvärdera omvårdnadsarbetet. Fördelningen av arbetet ska ske utifrån 

varje deltagares kompetens. Sjuksköterskan utvecklar teamdeltagarnas förmåga till 
konflikthantering och ska tillvarata deltagarnas synpunkter och förslag på förbättringar av 
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vården. Sjuksköterskan leder det personcentrerade omvårdnaden utifrån ett kostnads- och 

kvalitetsmedvetet sätt. Slutligen ska hon verka för forskning och utveckling av verksamheten 
(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Ledarskap 

 

Inom alla verksamheter sker ständiga förändringar och detta förutsätter ett ledarskap som 
inger medarbetarna trygghet, struktur och kontinuitet (Maltén, 2000). Syftet med ett ledarskap 

är att få medarbetarna att nå uppsatta mål. Det finns ingen fastställd definition av ordet 
ledarskap men det handlar om att försöka påverka beteenden i en grupp för att nå det uppsatta 
målet. Ordet leader på engelska är över tusen år gammalt och betyder ” att leda människor på 

en resa”. Ledaren ska nå ett mål men inte ensam utan tillsammans med sina medarbetare. 
Alltså måste ledaren ha både intresse för att arbeta målinriktat och samtidigt ha en god 

relation till sina medarbetare (Maltén, 2000). 
 
Formellt/informellt ledarskap 

 
Är det någon skillnad mellan att vara chef eller ledare? Det är inte alltid lätt att skilja dessa 

begrepp från varandra. En chef kan även vara en ledare. Dock skiljs begreppen åt i 
litteraturen. Nilsson (2005) beskriver en chef som en person som har blivit anställd av en 
överordnad på ett företag/verksamhet som titeln chef.  I chefskapet ingår att styra och leda 

arbetet i en verksamhet och har makt att fatta beslut om belöningar eller sanktioner. Chefen 
har ett formellt ledarskap och har förväntningar på sig att prestera. Den informelle ledaren blir 

inte formellt utsedd till ledare av någon överordnare utan kan ha tagit rollen som ledare själv i 
en grupp. Den informella ledaren har ingen makt att fatta beslut men kan leda en grupp mot 
olika mål. Hon eller han är en stark person som får mandaten från gruppen att styra (Nilsson, 

2005) och är beroende av gruppens stöd för att uppnå resultat (Maltén, 2000). 
 

Transaktionellt ledarskap 
 
Ett transaktionell ledarskap benämns även som ett verkställande ledarskap. Ledaren styr och 

får medarbetarna att följa uppsatta rutiner och regler. Inom ledarskapet pågår en 
utbytesprocess vilket innebär att medarbetarna får belöningar när arbetsuppgifterna blir 

genomförda. Belöningen blir ett mål som medarbetaren drivs fram mot och ökar dennes 
arbetsförmåga. Ledaren kontrollerar och poängterar misstag i medarbetarnas arbete (Eagly, 
Johannesen- Schmidt & Van Engen, 2003). 

 
Transformellt ledarskap 

 
Ledaren får medarbetarna att nå högt uppställda mål genom inspiration, stöd och motivation. 
Tillsammans med medarbetarna skapas gemensamma mål som ökar motivationen och lockar 

till eget tänkande. Målet är att skapa en miljö som ger medarbetaren tilltro till sin egen 
förmåga. Medarbetare påverkas genom olika processer; idealiserad påverkan, motivation, 

intellektuell stimulans och hänsynstagande. Ledaren påverkar genom att bli en förebild som 
medarbetaren vill följa och ta efter. Genom att bli en förebild kan ledaren påverka 
medarbetaren att nå mål. Ledaren får egenskaper som positiv, engagerande och intelligent.  

Ledaren ritar upp ljusa framtidsmål som medarbetare känner sig delaktiga i. Ledaren delar 
med sig av sin vision och involverar medarbetarna vilket resulterar i ökad motivation och en 

god stämning i arbetsgruppen. Intellektuell stimulans fås genom att använda ett kritiskt 
tänkande samt ifrågasätta rutiner och arbetssätt med målet att nå nya idéer och således 



 

Arbetsmaterial, får e j kopieras   4 

 

samtidigt utveckla verksamheten. Ledaren visar hänsyn till sina medarbetare och skyddar 

dem. Vid ett eventuellt misstag så skyddas medarbetaren genom att misstag aldrig berättas 
öppet i gruppen. Den transformella ledaren blir en coach i medarbetarens utveckling (Bass, 

Avolio, Jung & Berson, 2003). Transformellt ledarskap är ett ledarskap som ger en hög känsla 
av arbetstillfredställelse hos medarbetaren (Ghorbanian, Bahadori & Nejati, 2012). 
 

Laissez-faire ledarskap 
 

Laissez-faire ledarskap benämns även som låt gå ledarskapet. Ledaren är passiv och ger 
medarbetarna fria mandat att fatta beslut. Ledaren ger ingen vägledning eller feedback.  
Ledaren visar inget ansvar för att lösa problem. Mål för verksamheten diskuteras inte med 

medarbetarna (Spinelli, 2006). Låt gå ledarskapet ger en låg känsla av arbetstillfredställelse 
hos medarbetaren (Ghorbanian et al., 2012). 

 

Auktoritärt ledarskap 
 

Medarbetarna styrs av ledarens uppsatta regler och utifrån fastställda instruktioner. 
Medarbetaren involveras inte i verksamheten utan beslut fattas självständigt av ledaren som 

ser sig själv som oumbärlig. Ledaren håller gärna information och kunskap för sig själv. 
Ledaren har svårt att delegera arbetsuppgifter. Fokus är på att vara effektiv och producera inte 
på medarbetarens utveckling eller arbetstillfredställelse. Det kan uppkomma svårigheter att få 

motiverade medarbetare (Nilsson, 2005). 
 

Personcentrerat ledarskap 
 
Målet med ett personcentrerat ledarskap är att skapa självständiga medarbetare som skapas 

genom att ledaren delegerar ansvar och beslutsrätt. En viktig del i det personcentrerade 
ledarskapet är att ledaren bekräftar och uppmuntrar sina medarbetare när de exempelvis 

kommer med nya idéer vilket resulterar i att medarbetarna utvecklas och stärks. Medarbetare 
ska även kunna påverka sitt arbete i hög grad. Vården inom äldreomsorgen är ett område som 
förutsätter ett personcentrerat ledarskap eftersom arbetet utförs av medarbetare i olika 

arbetsgrupper som arbetar självständigt utan nära arbetsledning. Ledarens uppgift är att skapa 
en miljö och förutsättningar för att arbetsgruppen ska kunna utföra sitt självständiga arbete. 

Den personcentrerade ledaren har som mål att utveckla och förbättra verksamheten genom att 
involvera sina medarbetare och uppmuntrar dem att komma med nya idéer och kunskap 
(Edvardsson, 2010). 

 
Ledarskap inom äldreomsorgen 

 
Chefer på äldreboende har fått fler administrativa arbetsuppgifter och ansvar över ett stort 
antal medarbetare. Detta resulterar i att tiden med sina medarbetare i verksamheten har 

minskat. Medarbetaren får således ett stort inflytande och ett stort ansvar. Arbetslaget blir 
självstyrande och för att möjliggöra självständighet måste ledaren kunna delegera 

arbetsuppgifter och mandat för att fatta beslut. Ledaren måste även ge stöd till medarbetarna 
för att de ska kunna utföra sitt självständiga arbete. Medarbetaren har behov av att bli 
bekräftas och få feedback på sitt utförda arbete. Ett hinder för att medarbetarna ska arbeta 

självständigt är att personal inom äldreomsorg ofta känner sig osäkra och saknar rätt 
kompetens. Ledaren inom äldreomsorg ska vara lyhörd och ha en förmåga att kunna lyssna på 

sina medarbetare. Ledaren ska inge trygghet och en öppenhet så medarbetaren kan komma 
och tala om känsliga saker utan att det blir känt i arbetsgruppen. Egenskaper som positivt 
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tänkande och en utvecklad social förmåga bör ledaren inneha även förmåga att kunna fatta 

svåra beslut och att inte vara konflikträdd (Edvardsson, 2010). 
 

Sjuksköterskans arbete på äldreboende 
 

Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta som sjuksköterska på äldreboende beskrivs både 

som positivt och negativt. En känsla av att känna sig viktig och bekräftad framkommer, även 
respekten för att inneha kunskap och en bred kompetens. Överordnad samlar gärna in 

sjuksköterskans åsikter och råd inför ett beslut och lyssnar på den information som 
sjuksköterskan ger. Positivt är att överordnad lyssnar på sjuksköterskorna och ger dem 
beslutsrätt i vissa frågor (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009). Det krävs att sjuksköterskan 

har en bred kunskap, erfarenhet och kompetens för att kunna besvara frågor från boende, 
anhöriga och medlemmar i teamet. Erfarenheten är även viktig för att sjuksköterskan ska 

känna sig trygg vid ensamarbete. Arbetet som sjuksköterska innebär ofta ett stort medicinskt 
ansvar utan möjligheten att diskutera ärenden med läkare. Läkaren har höga krav och 
förväntningar på sjuksköterskan. Läkaren antar ofta att sjuksköterskan har en bredare 

kompetens och kunskap jämfört med vad normalt en sjusköterska innehar. Känslan av att 
stundtals vara läkarens assistent förekommer då röntgensvar eller blodprovssvar kommer till 

sjuksköterskan som då ska fatta ett beslut om eventuell åtgärd (Karlsson et al., 2009).  
 
En stor del av sjuksköterskans arbete är att handleda och stödja omsorgspersonal, särskilt i 

den palliativa vården samt i demensvården.  Kunskaper i demens är central då situationer där 
boende är aggressiva förekommer. Sjuksköterskan förväntas vara spindeln i nätet och binda 

samman vården som leds under socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (Karlsson et 
al., 2009; Furuåker, 2008). Gränsen mellan omvårdnadspersonalens och sjuksköteskans 
ansvar är ofta otydlig (Karlsson et al., 2009). Det kan med lätthet bildas två läger, vi och dem 

dvs. omvårdnadspersonalen mot legitimerad personal (Furuåker, 2008). Frustration 
uppkommer då överordnade ställer krav på sjuksköteskan att lösa problem som inte ligger 

inom ens eget område. I situationer där sjuksköterskan känner sig trygg i gränsdragningen 
mellan vad omvårdnadspersonalen och ens eget ansvar innefattar, skapar självförtroende och 
en ökad självständighet hos sjuksköterskan (Karlsson et al., 2009). 

 
I studien av Karlsson et al., (2009) framkommer även negativa erfarenheter av att arbeta som 

sjuksköterska inom äldreomsorgen. Sjuksköterskan upplever att personalen ringer om allting 
och vill att de ska ordna och fixa alla problem trots att det inte ligger i dennes ansvar. Problem 
som ingen annan har lyckats lösa hamnar ofta på sjuksköterskan. En frustration är att inte 

inneha beslutsrätt över omvårdnadspersonalens område. Tidsbrist och rädsla för att göra fel 
anses vara en orsak till att uppleva stress. Vissa dagar finns inte tid till att äta lunch eller att ta 

rast vilken leder till en kronisk trötthet. Helgarbetet är stressande då de arbetade ensamma och 
saknar en kollega att diskutera problem och lösningar med (Karlsson et al., 2009). 
Sjuksköterskor upplever att det administrativa arbetet ökar vilket tar tid från omvårdnaden 

och patientkontakten. Bedömningar och beslut grundar sig således på omvårdnadspersonalens 
iakttagande och inte på ens egna kliniska erfarenhet. Tiden som läggs på dokumentation är 

stor, en skillnad är att de mer erfarna sjuksköterskorna lägger mindre tid på dokumentation än 
de mer oerfarna. Den erfarne sjuksköterskan prioriterar andra uppgifter som att vara ute i 
omvårdnaden. Rapporteringtiden upptar mycket tid men rapportering är inte bara ett sätt att 

sprida information utan det blir ett möte där alla samlas och samtalar (Furuåker, 2008).  
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Sjuksköterskan känner sig stundtals osynlig och obetydlig på arbetsplatsen detta trots att 

chefen gärna kommer och ber om råd och hjälp i vissa frågor. En upplevelse är att chefen tar 
äran av sjuksköterskans arbete (Karlsson et al., 2009). 

 
Sjuksköterskan är beroende av att alla arbetar sammanhållet och ger samma information om 
aktuellt status, prognos och behandling till boende. Detta för att minimera boendes och 

anhörigas stress. Alla i teamet måste visa sin kompetens och visa prov på att lösa problem 
detta skapar trygghet hos anhöriga och boende. Hinder för att ge en högkvalitativ vård är 

bristen på personal och framförallt bristen på utbildad personal vilket framkallar stress hos 
sjuksköterskan. En identifierad risk i vården är bristen på rapporttid vilket skapar stress och 
påverkar den övertagande sjuksköterskan negativt vilket även kan äventyra 

patientsäkerhetsarbetet (Fagerberg, 2004).  
 

Sjuksköterskans ledarskap inom äldreomsorgen 
 

Sjuksköterskan är den uttalade ledaren inom äldreomsorgen i Sverige och det behövs en stark 

ledare för att utveckla den evidensbaserade äldreomsorgen. Sjuksköterskan har inte en 
chefsposition utan har en ledarposition inom äldreomsorgen. Oftast finns en verksamhetschef 

som har det överhängande ansvaret för verksamheten för både vård som lyder under 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskan lyder under hälso- och 
sjukvårdslagen och ansvarar för att lagen efterföljs. Sjuksköterskan leder och samordnar 

omvårdnadsarbetet men har ofta inga chefsbefogenheter att bestämma över personalen och 
kan således inte fatta beslut om sådant som inte berör hälso- och sjukvården (Karlsson et al, 

2009). 
 
Forskningen går isär gällande sjuksköterskans upplevelser av sitt ledarskap. I en del 

situationer upplever sjuksköterskan sig ha kunskap i ledarrollens ansvar samt att motivation 
finns till att utveckla sin kompetens i ledarskapet med möjligheten till att få ett större ansvar 

och få möjlighet att fatta beslut. Dock är intresset för att enbart arbeta som chef och med 
endast administrativa arbetsuppgifter lågt (Josefsson & Hansson, 2011). Andra sjuksköterskor 
upplever att de saknar utbildning och kunskap i ledarskapet (Josefsson & Hansson, 2011; 

Cook & Leathard, 2004). Tydliga rutiner kring organisationen är viktigt, där det klart ska 
framgå vad alla har för uppgifter i teamet. Ofta är det oklart vem som gör vad och vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. Verksamheten bör ha begripliga mål som alla i 
verksamheten ska sträva efter. En grupp sjuksköterskor upplever att de arbetar i en 
organisation med brister och otydliga rutiner. Stöd och feedback från ledningen efterfrågas i 

arbetet som ledande sjuksköterska (Josefsson & Hansson, 2011). Svåra situationer som att 
ställas mellan att kunna hålla budget dvs. en pengaorienterad/ uppgiftorienterad vård och 

mellan en mer mänsklig/högkvalitativ vård är krävande. Sådana dilemman skapar en konflikt 
mellan organisationer och sjuksköterskans egna professionella ansvar (Fagerberg, 2004).  
 

Flera studier visar att sjuksköterkan saknar utbildning i ledarskap (Josefsson & Hansson, 
2011; Cook & Leathard, 2004).  Utbildning som är kliniskt förankrad med relevanta scenarion 

är önskvärt (Cook & Leathard, 2004). Möjligheten att gå längre utbildningar är små i stället 
erbjuds sjuksköterskorna att gå korta utbildningar eller föreläsningar (Alleyne & Jumaa, 
2007). 

 
Kreativitet, positivt tänkande, möjlighet till att påverka, respekt och stöd är delar som ingår i 

ett effektivt ledarskap. Sjuksköterskan i ett effektivt ledarskap tar tid på sig att förstå en 
situation från flera perspektiv innan åtgärder sätts in samt är villig att leta efter nya arbetssätt. 
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Sjuksköterskan utmanar gärna rutiner och delar ofta med sig av sina egna erfarenheter och 

nya kunskaper. Viljan att hjälpa andra att förstå och se situationer från olika perspektiv ingår i 
det effektiva ledarskapet. En god förmåga är att kunna ge stöd till teamet vid 

förändringsarbete samt att tydliggöra varandras roller och vem som ska lösa aktuellt problem 
skapar ett effektivt lärande. Sj 
uksköterskan har oftast vid tidigare tillfällen gått igenom liknande problem och kan således 

lära ut sin egen erfarenhet (Cook & Leathard, 2004). 
 

Problemformulering 

 

Sjuksköterskan på ett äldreboende har ett stort ansvar och har höga förväntningar på sig. Hon 

eller han beskrivs som den ensamma fixaren som ska ha kunskap för att kunna lösa alla 
problem oavsett tillgängliga resurser. Förväntningar som att kunna svara på alla frågor och 

kunna utföra avancerad vård ofta utan kvalificerad omvårdnadspersonal framkommer 
(Karlsson et al, 2009). Omvårdnaden som oftast utförs av omvårdnadspersonalen ansvarar 
sjuksköterskan för. För att kunna ge äldre personer som bor på äldreboende en god 

omvårdnad behövs ett tydligt ledarskap (Karlsson et al, 2009). I kompetensbeskrivingen för 
sjuksköterskan från socialstyrelsen ingår ledarskap som ett av de tre viktigaste arbetsområden. 

Där poängteras ansvaret av ska kunna leda och fördela omvårdnadsarbetet utefter 
medarbetarnas kunskaper och erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). Ett gott samarbete med 
omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att bedriva ledarskap på äldreboende. För att 

uppnå ett gott omvårdnadsresultat behövs ett ledarskap som ger stöd till sina medarbetare. 
Möjligheten till delaktighet, att det råder en öppen kommunikation samt att ledarskapet är 

resultatorienterat bidrar till att öka kvalitén på omvårdnaden (Wong & Cummings, 2007). Det 
finns även hinder i sjuksköterskans ledarskap. Erfarenheter av en ostrukturerad organisation 
med otydliga roller framkommer i forskningen (Josefsson & Hansson, 2011).  Andra hinder är 

att personalen inte har tillräcklig kompetens och utbildning för arbetet på äldreboende 
(Fagerberg, 2004). Sjuksköterskans ledarskap är en central del i omvårdnadsarbetet och 

ledarskapet beskrivs som både positivt och negativt. Syftet med föreliggande arbete har därav 
motiverats till att omfatta sjuksköterskans ledarskap på äldreboende.  
 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av 
ledarskapet i omvårdnadsarbetet på äldreboende. 
 

METOD 

 

För att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av ledarskap användes en 
kvalitativ metod med en deskriptiv ansats. Vid användandet av en kvalitativ metod 
framkommer data som är beskrivande t ex en persons egna berättelser eller en persons skrivna 

ord. Forskaren är helt öppen och utan förutfattade meningar och vill ha ett övergripande 
perspektiv i stället för ett detaljinriktat (Olsson & Sörensen, 2011). Deskriptiv ansats innebär 

att forskaren vill beskriva ett område utifrån någons upplevelser. Kvalitativ metod är en 
process som växer fram under studiens gång. Genomförandet av studien är flexibelt och kan 
ändras under tiden som studien pågår (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa intervjuer har 

genomförts med sjuksköterskor som arbetar på äldreboende där syftet var att ta reda på 
sjuksköterskans erfarenheter av ledarskap. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor vilka kunde besvara forskningens syfte (Bilaga I). Polit och Beck 
(2012) menar att semistrukturerade intervjuer är användbara om ett visst ämnesområde ska 
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besvaras. Målet var att respondenten själv berättar om sina upplevelser med sina egna ord 

utifrån den förutbestämda intervjuguiden. Polit och Beck (2012) menar att det bör finnas 
förutbestämda följdfrågor så att intervjun inte stannar upp samt att undvika att ställa ja eller 

nej frågor. Frågorna i frågeguiden bör ha en särskild ordning, att de första frågorna är bredare 
och sedan följer frågor som är mer specifika (Polit & Beck, 2012). I frågeguiden i 
förekommande studie var första frågan bred och allmän medan de andra var mer specifikt 

inriktad på ett visst fenomen. 
 

Urval 

 

Intervjuer med sjuksköterskor på ett äldreboende i västra Stockholm har genomförts. 

Från början var målet att intervjua sjuksköterskor verksamma på två olika äldreboenden.  
Totalt fanns 20 verksamma sjuksköterskor på de båda äldreboendena. Ett brett urval ökar 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Urvalet förändrades innan studien 
påbörjades med anledning av att ett äldreboende valde att avbryta sitt deltagande i studien. 
Antalet verksamma sjuksköterskor reducerades till totalt 11 och av dessa valdes åtta 

sjuksköterskor ut.  
 

Tabell 1. Sammanställning av deltagarna i studien. 

Deltagare Kön Ålder Antal 

verksamma 

år som 

sjuksköterska 

Utbildning 

Deltagare 
1 

Kvinna 38 år 2,5 år Grundutbildad sjuksköterska 

Deltagare 

2 

Kvinna 48 år 3 år  Specialistsjuksköterska inom 

geriatrik 

Deltagare 
3 

Kvinna 44 år 12 år Grundutbildad sjuksköterska 

Deltagare 

4 

Kvinna 48 år 9 år Distriktsjuksköterska 

Deltagare 
5 

Kvinna 48 år 13 år Magisterexamen 

Deltagare 

6 

Kvinna 34 år 6 år Grundutbildad sjuksköterska 

Deltagare 
7 

Kvinna 42 år 15 år  Grundutbildad sjuksköterska 

Deltagare 

8 

Kvinna 62 år 38 år  Distriktssjuksköterska 

 
  

Inklusionskriterier 

 

Sjuksköterskorna skulle vara tillsvidare anställda, eller inneha ett längre vikariat. De skulle ha 
minst ett års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på äldreboende.  
Önskvärt var att deltagarna skulle vara både män och kvinnor samt personer med olika etniska 

bakgrunder och vidareutbildningar. Ålder 22-65 år. 
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Exklusionskriterier 

 
Nyexaminerade och/ eller timanställda sjuksköterskor.  

 

 

Genomförande 

 

För att kunna förbereda sig väl inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie med en 

sjuksköterska som passade in i urvalskriterierna men som inte ingick i studien. Intervjun 
varade i 45 minuter. Efter intervjun togs den sista frågan i frågeguiden bort då denna 
upplevdes som otydlig och svår att svara på. 

 
Kontakt togs med verksamhetscheferna på de båda enheterna via telefon för att informera om 

studien och dess syfte. Båda verksamhetscheferna fick skriftlig information om studien 
(bilaga 3 + 4) och gav ett skriftligt medgivande (bilaga 5) till att delta i studien. Forskaren 
besökte de båda verksamheterna och verksamhetscheferna hjälpte till att välja ut de 

sjuksköterskor som passade in i studiens urval. Författaren träffade sjuksköterskorna som var 
tänkta att delta i studien. Efter godkännande skickades skriftlig information (bilaga 6) ut till 

de sjuksköterskor som passade in i kriterierna. Efter att ha fått deltagarnas godkännande 
bokades tider in för de individuella intervjuerna. Innan första intervjun valde en enhet att 
avbryta sitt deltagande i studien med anledning av oroligheter i sjuksköterskegruppen med 

ekonomiska indragningar och verksamhetschefen bedömde att det inte var lämpligt att delta i 
studien i nuläget. Således utfördes intervjuerna endast på en enhet. Intervjuerna genomfördes 

på sjuksköterskornas arbetsplats under deras arbetstid i mars och april 2013. Intervjuerna ägde 
rum i sjuksköterskornas dokumentationsrum. 60 minuter avsattes för intervjun. Intervjuerna 
varade mellan 18 – 46 minuter. Innan intervjuerna började fick deltagaren svara på frågor om 

sin bakgrund som ålder, antal år som verksam sjuksköterska och utbildningsnivå. 
Respondenten informerades om att intervjun spelas in. Den förutbestämda frågeguiden 

användes som stöd i intervjuerna. I flera intervjuer behövdes inte alla frågor ställas då 
respondenten besvarade dem automatiskt. Intervjuaren valde ändå att ställa frågorna för att 
säkerhetsställa att respondenten hade berättat allt kring alla frågeställningar. 

 
 På dörren in till rummen sattes en lapp med information om att möte pågår och en uppmaning 

om att inte störa. Åtta intervjuer genomfördes. Den inspelade intervjun genomlyssnades 
samma dag för att kontrollera att inspelningen gick att avlyssna vilket Polit och Beck (2012) 
förespråkar (Polit & Beck , 2012). 

 

Databearbetning 

 
Författaren valde att göra en manifest kvalitativ innehållsanalys av materialet i studien. 
Genomförandet av bearbetning av materialet följer Graneheim och Lundmans (2004) process 

för kvalitativ innehållsanalys. Det finns två grenar inom kvalitativ innehållsanalys latent och 
manifest. Det manifesta innehållet är det som står i texten eller det som kommit fram från en 

intervju dvs. material fri från tolkning. Den latenta innehållsanalysen innebär att forskaren vill 
försöka ta fram vad texten pratar om, forskaren gör en tolkning av vad som sägs (Graneheim 
& Lundman, 2004).  Materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant även skratt, 

tystnad och utfyllnadsord transkriberades men markerades med kursiv text direkt i 
ordbehandlingsprogram på dator. Hela materialet skrevs sedan ut på papper och materialet 

lästes igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild av vad materialet handlade om. 
Författaren läste igenom materialet med studiens frågeställningar från intervjuguiden i tanken. 
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Meningar eller fraser som svarade mot syftet och frågeställningarna dvs. meningsbärande 

enheter stryktes under och fördes in i en tabell (se tabell 2). Både det transkriberade materialet 
och analysschemat skickades till handledaren så att författaren fick stöd i analysfasen. Varje 

mening kondenserades och sedan tilldelades den en kod. Koderna sorterades sedan in i olika 
grupper vilket kallas aggregation och olika kategorier bildades. En kategori är en grupp av 
datamaterial som har något gemensamt, en kategori ska svara på vad.  Kondensering av de 

meningsbärande enheterna innebar en reducering av omgivande text så att endast kärnan 
fanns kvar. Svårigheten var att ta bort lagom med omgivande text så att betydelsen av enheten 

inte förlorades (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Tabell 2. Del ur analysschemat som användes under analysen. 

 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserade 

enheter 
Kod Kategorier 

Ledningen måste gå 

ut och tydliggöra vårt 
ansvar och 

personalens 

Tydliggörande av 

ansvar 

Ansvarsfördelning Behovet av en tydlig 

organisation 

Saknar ledningens 
stöd när det gäller 
sjuksköterskans stora 

ansvar 

Avsaknad av stöd 
från ledningen 

Bristfälligt stöd Stöd från ledningen 

Bra att kunna bolla 
problem med någon 

högre upp 

Bolla problem med 
ledningen 

Få stöd från 
ledningen 

Stöd från ledningen 

Veta att man har stöd 
uppifrån när något 

nytt ska förankras 

Stöd uppifrån när 
nytt ska förankras 

Stöd vid 
förändringsarbete. 

Stöd från ledningen 

Under dagen 
använder jag mig av 
flera ledarstilar 

Sjuksköterskans 
olika ledarstilar 

Ledarstil Sjuksköterskans 
ledarstil 

Tydlighet i 

organisationen så jag 
vet åt vilket håll jag 

ska gå 

Tydlig organisation 

som visar mig vägen 

Tydlig organisation Behovet av en tydlig 

organisation 

 

Teman bildades utifrån framkomna kategorier. Ett tema ska svara på frågan hur. Teman är 

rubriker för kategorierna och koderna (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGNINGAR 

 

Vetenskapsrådet har publicerat forskningsetiska principer, krav på information, samtycke, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Deltagarna i studien fick 
både skriftlig och muntlig information om den tänkta studiens syfte och att deltagandet var 

frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Informationsbrev skickades 
även till verksamhetscheferna på de båda enheterna med information om studiens syfte, metod 

och varaktighet. Innan studien började inhämtades samtycke från deltagarna. Enligt 
vetenskapsrådet (u.å.) ska deltagare i en studie inte känna sig tvingade att medverka. 
Deltagarnas självbestämmanderätt ska beaktas och ingen ska få några bestraffningar om de 
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väljer att inte delta. Medgivande från verksamhetschefer om att utföra föreliggande studie har 

inhämtats innan studien påbörjades. Materialet som framkom under studien avidentifieras så 
att ett visst uttalande inte gick att koppla till en viss deltagare. Författaren värnade om 

deltagarens anonymitet. Forskningsmaterialet förvarades oåtkomligt så obehöriga inte fick 
möjlighet att ta del av materialet. Forskningsresultatet kommer endast att användas i 
vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 
BETYDELSE 

 

Den framtida omvårdnadsforskningen bör utökas inom ämnet vård av äldre och framförallt 
vård av äldre inom kommunal hälso- och sjukvård. Behovet av evidensbaserad vård är inom 

äldreomsorgen stor och här behöver vården utvecklas (SSF, 2008). Som nämnt tidigare var en 
av sjuksköterskans uppgift i vården att leda och utveckla vården (Socialstyrelsen, 2005). 

Det skulle således vara intressant att belysa hur sjuksköterskan ser på sitt ledarskap inom 
äldreomsorgen. Det finns en tro om att resultatet från studien kan bidra till en ökad förståelse 
av sjuksköterskans erfarenheter från ledarskap och denna förståelse kan i sin tur öka 

kunskapen och kvalitén inom äldreomsorgen.  
 

RESULTAT 

 

Den manifesta innehållsanalysen frambringade fyra teman: Sjuksköterskans behov av stöd i 

ledarskapet, Hinder i sjuksköterskans ledarskap, Sjuksköterskans uppfattning om sitt ansvar 
och sin funktion som ledare och Sjuksköterskans förhållningssätt till sitt ledarskap. Under 

varje tema har resultatet strukturerats upp i olika kategorier. Varje kategori styrkes med citat 
som markerades med kursiv text i resultatredovisningen.  
 

Tabell 3. Sammanställning av tema och kategorier 

Tema Sjuksköterskans behov av stöd i ledarskapet 
Kategorier 1. Behovet av en tydlig organisation 

2. Stöd från ledningen 

3. Utbildning 
4. Möjligheten till reflektion 

 

 

Tema Hinder i sjuksköterskans ledarskap 
Kategorier 1. Skillnader mellan de olika professionerna 

2. Resursbrist 

 

Tema Sjuksköterskans uppfattning om sitt ansvar och sin 

funktion som ledare 
Kategorier 1. Stort ansvar att leda på äldreboende 

2. Sjuksköterskans roll som ledare 

 

Tema Sjuksköterskans förhållningssätt till sitt ledarskap 
Kategorier 1. Vara ett stöd för personalen 

2. Delaktighet och samarbete 
3. Vara delaktig i vården 

4. Sjuksköterskans ledarstil 
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Sjuksköterskans behov av stöd i sitt ledarskap 

 

Behovet av en tydlig organisation 

 
Ett stöd som efterfrågades i majoriten av intervjuerna var behovet av att ha en tydlig 
organisation. Att alla professioner har tydliga roller med en beskrivning av vad som ingår i 

respektives ansvar. Känslan av att vara otillräcklig framkom och känslan av att behöva vara 
tillgänglig överallt beskrevs som stressande. Sjuksköterskorna ansåg att ledningen hade sitt 

ansvar i att tydligöra sjuksköterskans ansvar. 
 

Jag kan i vissa fall uppleva att det finns otydliga beskrivningar över vilka 

arbetsuppgifter som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter samt vad som 
ingår i omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter. 

 
Jag efterlyser faktiskt klara och tydliga arbetsbeskrivningar så jag vet vad 
man ska ansvara över. 

 
…saknas en tydlig arbetsbeskrivning för vår organisation… jag upplever att 

det är otydligt, för mycket av personalens bekymmer hamnar på mig som 
sjuksköterska och jag kan inte bara strunta i detta.  
 

…tydlighet i organisationen så jag vet vart jag ska hålla mig så att den inte är 
för spretig så att man inte går åt fel håll. 

 
… skulle vilja att cheferna går ut med att förklara att sjuksköterskan inte alltid 
kan vara på avdelningen. 

 

I fler än hälften av intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna utförde arbetsuppgifter som 

egentligen inte ingick i professionen. Flera arbetsuppgifter som läkaren egentligen skulle 
utföra hamnade på sjuksköterskan exempelvis skriva och skicka iväg remisser. Personal 
ringde ofta om saker som inte tillhörde sjuksköterskans ansvar. 

 
Något som kan vara påfrestande är att de ringer om saker som jag inte 

ansvarar för t ex att det saknas rena arbetskläder, behov av nya glödlampor… 
blir många onödiga samtal. 
 

 
Stöd från ledningen 

 
Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de behövde stöd ifrån ledningen i utförandet av 
sitt arbete. Stödet från ledningen beskrevs som både positivt och negativt.   

 
Vi har fria mandat att leda och att stöd fås av ledningen. 

 
Jag känner att jag har mandat att leda från ledningen, jag har fria händer. 
 

Svårt att få stöd, vi sjuksköterskor är ensamma. Vi har ingen nära chef. 
 

…vill känna sig mer delaktig i beslut som fattas av ledningen. 
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Ledningen stöttar inte sjuksköterskans roll, läggs stort ansvar på oss utan att 

någon i egentligen vet hur vår vardag ser ut. 
 

 
Sjuksköterskorna beskrev att de har ett stort ansvar och behövde således stöd ifrån ledningen 
för att kunna bedriva sitt arbete. Framförallt var stödet viktigt när nya rutiner eller nytt 

arbetssätt skulle förankras hos personalen eller när konflikter uppstod mellan de olika 
professionerna. Möjligheten till att kunna ha någon att vända sig till och rådfråga betonades 

som en viktig del av stödet. Behovet av att ledningen stod bakom sjuksköterskans arbete 
framkom.  
 

Bra att kunna bolla problem med någon högre upp. 
 

Behöver stöd från min närmsta chef, behöver råd och tips för hur situationen 
ska lösas. 
 

Behov av stöd från ledningen att de står bakom mig och förstår vad jag gör 
och varför. 

 
… ha en rygg att luta sig mot. 
 

… behöver någon att bolla mina problem med. 
 

Stöd i att hitta sin roll som ledande sjuksköterska framkom som ett behov. Sjuksköterskorna 
försökte hitta ett bra förhållningssätt gentemot personalen och skapade sig verktyg för att 
kunna få personalen att lyssna på dennes ordinationer och åtgärder. 

 
Behov av stöd i hur jag ska förhålla mig, hur ska jag få pondus. 

 
Behovet av att få feedback på sitt utförda arbete efterfrågas: 

 

Det är ju inte alltid man lyckas och det kan hända att man gör misstag och då 
vill jag gärna veta detta. Gärna få feedback från dem… 

 
Utbildning 
 

Behovet av utbildning i ledarskap var en del av stödet som efterfrågades. En sjuksköterska 
uppgav att det skulle vara bra att få en ökad kunskap i att bemöta andra. Möjligheten att få 

kunskap i att skapa en strategi för ledarskapet efterfrågades även. 
 

Ta reda på vilken typ av ledare jag är egentligen. 

 
… skulle vilja gå utbildning i ledarskap igen. 

 
… jätteroligt att få gå utbildning i ledarskap det skulle inte skada direkt. 
 

Det finns ju massa olika teorier och kunskaper om ledarskap som man kanske 
kan ha användning och nytta av. 
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Möjligheten till reflektion 

 
Behovet av att få reflektera över sitt ledarskap tillsammans med sina kolleger framkom. Det 

saknades möjligheter att få dela med sig av sina erfarenheter från sitt ledarskap. Behovet att få 
diskutera problem och möjligheter med ledarskapet framkom. Reflektionen kunde resultera i 
en ökad kunskap i ledarskapet genom att alla tog del av andras erfarenheter.  

 
… saknar tillfällen att få dela med mig av mina erfarenheter och svårigheter 

med en kollega. 
 
… jag vill gärna ha reflektionsstunder eller samtal där jag får ventilera mitt 

arbetssätt, gör jag rätt eller gör jag fel? 
 

 

Hinder för sjuksköterskans ledarskap 

 

Skillnader mellan de olika professionerna 
 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att föra fram information till 
omvårdnadspersonalen det kunde röra sig om att personalen inte hade samma kunskap, 
erfarenhet och tankesätt. Brister i att kunna kommunicera med personalen framkom. Detta 

beskrevs bero på språkförbristningar, outbildad och oerfaren personal. Detta innebar att det 
blev svårt att införa nya rutiner och arbetssätt.  

 
Många från personalen saknar utbildning och erfarenhet och risk finns att 
förändringar hos boende missas. 

 
… glapp mellan personal och sjuksköterska tankemässigt.  

 
… talar inte samma språk blir svårt att nå varandra. 
 

… avdelningar bemannas med helt outbildad och oerfaren personal. 
 

… svårt ibland att framföra information till olika personer eftersom de tar 
emot information på olika sätt. 
 

… språksvårigheter hos personalen. 
 

 
Resursbrist 
 

I majoriteten av intervjuerna betonades bristen på tid och resurser. Tidsbristen angavs bero på 
bland annat utökade administrativa arbetsuppgifter. Stor del av arbetsdagen för 

sjuksköterskorna lades på dokumentation och registrering i olika kvalitetsregister. Flera 
sjuksköterskor kände sig frustrerade av att så mycket tid lades på administration i stället för 
den patientnära vården. Detta innebar att omvårdnadspersonalen gjorde sjuksköterskans 

bedömningar. 
 

…skulle vilja lägga ner mer tid på att vara ute på avdelningen. 
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…för lite tid i vården och för att göra egna bedömningar. 

 
Mycket tid ska läggas på dokumentation och registrering i register…jag 

upplever att vi i vår grupp inte har förstått syftet med att registrera i register, 
vi gör det bara för att vi ska men resultatet används inte i verkligheten. 
 

Det administrativa arbetet blir större och större. 
 

Vi hinner inte vara ute och träffa personalen i den utsträckning vi vill. 
 

 

Sjuksköterskans uppfattning om sitt ansvar och sin roll som ledare  

 

Ledarskapet beskrevs både positivt och negativt av deltagarna i studien. Ledarskapet beskrevs 
som något positivt, roligt och inspirerande men samtidigt svårt. Det framkom svårigheter med 
att leda personal som hade lång erfarenhet då de gärna ifrågasatte sjuksköterkans beslut och 

ordinationer. En annan svårighet var att leda personal som inte hade samma mål och som hade 
olika erfarenheter och kunskaper. 

 
Ser mig inte som ledare, inte tänkt mig ledarskapet som en naturlig del i 
sjuksköterskeutbildningen. 

 
Jag tycker det är roligt när det fungerar, jag har förväntningar på att 

ledarskapet är roligt. 
 
Jag tycker ledarskapet genomsyrar arbetet. 

 
På vissa avdelningar är det väldigt erfaren personal där jag behöver ha lite 

pondus för att kunna ge dem ordinationer… 
 
För att kunna arbeta som sjuksköterska på äldreboende behövdes mycket kunskap och 

erfarenhet för att kunna behärska det stora ansvaret. Sjuksköterskan måste kunna besvara 
frågor från anhöriga, boende och personalen.  

 
…jag tror man behöver erfarenhet för att kunna leda, för att inge respekt och 
kunna svara på frågor och ge råd till medarbetarna. 

 
Det fanns inget tydligt arbetssätt för ledarskapet och sjuksköterskan kunde själv bestämma 

hur ledarskapet praktiskt skulle utföras. Ledningen lade sig inte i sjuksköterskans ledarskap så 
länge de ansåg att sjuksköterskan gjorde ett bra arbete. 
 

…jag tycker att vi har fria mandat att leda, jag har aldrig känt att jag är 
tvingad att leda på ett visst sätt. 

 
 
Stort ansvar att vara ledare på äldreboende 

 
Ledarskapet beskrevs av flera sjuksköterskor som en mycket större del av ens arbete på 

äldreboende jämfört med på sjukhus. Ledarskapet var framför allt på kvällarna stort då 
sjuksköterskan var ensam ansvarig för hela verksamheten. 
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På kvällarna har vi ansvar över alla avdelningar. 
 

Stort ansvar att få alla att nå mål. 
 
Ledarskapet är en stor del av mitt arbete. 

 
Känner mig utsatt ganska ofta, har ett alldeles för stort ansvar. 

 
Jag känner mig lite ensam med det stora ansvaret. 
 

Det stora ansvaret som sjuksköterskan har på kvällen innebar en ökad stress. Känsla av att 
inte räcka till samt osäkerhet över om allt arbete är utfört som skulle göras under kvällen 

beskrevs. 
 

… känns lite obehagligt vid passets slut, har jag missat nått?, att gå med en 

osäker känsla om jag har gjort allt. 
 

 
Sjuksköterskans roll som ledare 

 

Några deltagare såg sig själv som en självklar ledare i teamet och att ledarskapet var en 
självklar del av yrket medan någon deltagare upplevde det motsatta. Sjuksköterskans roll 

beskrevs av majoriteten vara att leda personalen så att boende fick en god och säker vård.  
 

Ingen självklar ledare i teamet. 

 
Sjuksköterskan har en väldigt stor ledande funktion. 

 
…jag tar gärna rollen som teamledare. 
 

De sjuksköterskor som hade ett fåtal år som erfarenhet från yrket hade en minskad förståelse 
för att ledarskapet upptog en så stor del av sjuksköterskans arbete. Det framkom att det var för 

lite fokus på ledarskapet i sjuksköterskeutbildningen och det medförde svårigheter för 
nyexaminerade sjuksköteskor att börja arbeta på äldreboende.  
 

… att det är en ganska stor del av jobbet en mycket större del än vad man 
trodde när man gick i skolan faktiskt. Jag tycker det behövs mer utbildning i 

grundutbildningen i ledarskap eftersom det i verkligheten är en stor del av 
arbetet tycker jag. 

 

 

 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt till sitt ledarskap 

 

Vara ett stöd till personalen 
 

I samtliga intervjuer framkom vikten av att ge stöd till personalen. Det rörde sig om att vara 
synlig, finnas till och kunna svara på frågor. Sjuksköterskorna försökte ägna tid åt att sitta ner, 
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samtala och lyssna. Sjuksköterskorna ville att personalen skulle känna trygghet när de 

arbetade och trygghet skapades genom att vara närvarande i vården. Det var viktigt att 
ordinationer följdes upp och att personalen fick feedback på utfört arbete.  

 
Jag får med mig personalen genom att se människan, prata och bygga en 
relation. 

 
…Vara lyhörd och ta sig tid till att lyssna på personalen. 

 
Ge positiv feedback leder till en större arbetsglädje och motivation. 
 

Vara synlig, personalen ska känna sig trygga. 
 

 
Delaktighet och samarbete 
 

En stor del av ledarskapet var att få personalen delaktig i vården.  Sjuksköterskorna försökte 
sprida kunskap och gav personalen en bakgrund till sina ordinationer och beslut.  

Genom att ge personalen information om vad de skulle vara observanta på i boendens hälsa 
ökade deras delaktighet. Sjusköterskan var tvungen att ta till vara på personalens kunskaper 
och erfarenheter och sprida dem i teamet. Sjusköterskorna var beroende av att personalen 

gjorde sitt arbete och de försökte motivera personalen till att ta egna initiativ.  
 

… känna sig delaktiga att de känner att de har en viktig del i vårt arbete med 
patienten. 
 

… vara en bra lyssnare, motivera varför en viss sak inte går att genomföra. 
 

… låta personalen blir mer delaktig. Personalen blir mycket mer positiv om de 
får känna sig delaktiga så är det lättare att få dem att föra som jag vill. 
 

Något som diskuterades i flera av intervjuerna var vikten av att inte värdera sig själv högre än 
personalen. Alla skulle känna sig lika viktiga i teamet och ha ett gott samarbete sinns emellan.  

 
… vill inte bli klassad i två olika läger vi och dom, eller jag och ni utan jag vill 
gärna ha den här vi känslan.  

 
Uppmuntra dem och se till att alla är glada och mår bra sedan handlar det om 

att lyssna på dem jättemycket… 
 
 

Vara delaktig i vården 
 

Sjuksköterskorna försökte vara delaktiga i vården i så stor utstäckning som möjligt. Genom 
att sjuksköterskan deltog i vården och utförde omvårdnaden tillsammans med personalen blev 
sjuksköterskan en förebild för personalen. På grund av tidsbrist var det svårt att kunna vara 

ute på avdelningarna. I intervjuerna framkom det att flera sjuksköteskor trots allt var ute i 
vården och utförde omvårdnad tillsammans med personalen.  

 
…Vara en förbild för personalen. 
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… aktivt deltar i vården inte vara en lärande roll och ger instruktioner utan 
att jag gör sakerna själv också. 

 
Jag försöker vara närvarande, vara bland dem. Det ingår att se personalen 
som människor och individer och vissa intresse för deras tankar och 

erfarenheter…jag vill att de ska känna förtroende för mig och att de vill 
komma om de har frågor eller känner sig osäkra på en arbetsuppgift. 

 
 

Sjuksköterskans ledarstil 

 
I flera intervjuer framkom fördelarna med att ha ett demokratiskt ledarskap. Sjuksköterskorna 

ansåg att de måste vara stöttande och tänka positivt för att få med sig personalen mot samma 
mål. Det gick inte att bara ge order utan att personalen fått veta bakgrunden till insatta 
åtgärder. Flera sjuksköterskor poängterade vikten av att skapa ett förtroende med personalen. 

Samtidigt framkom det i intervjuerna att ledaren måste vara lite auktoritär annars tog 
personalen inte till sig de nya arbetsuppgifterna.  

 
Jag är för snäll ibland… ibland behöver man vara lite tuffare och det tycker 
jag är lite jobbigt men det är ju bara att göra det, att vara tuff alltså. 

 
Du måste vara stöttande och positiv inte auktoritär. 

 
... inte bara ge order utan de ska förstå varför man ordinerar nått. 
 

… måste vara bestämd om jag är lös och ledig så tar de inte till sig allt jag 
säger. 

 
Demokratisk ledare … alla vara delaktiga i beslut. 
 

Jag tror att medarbetarena föredrar en öppen ledare som är tillgänglig 
jämfört med en mer reserverad som bara ger order från distans och som 

gärna tar avstånd från vården. 
 

Äldreboendet som sjuksköterskorna arbetade på ligger i en mindre kommun med få invånare 

vilket innebar att flera ur personalen kände varandra privat. Det framkom i intervjuerna att 
sjuksköterskorna träffade personalen i privatlivet. Detta upplevdes av några sjuksköterskor 

som ett problem. Det framkom att det var viktigt att agera professionellt och försöka lämna 
sitt privatliv hemma men det upplevdes stundtals svårt.  
 

… lämna vårt privata åt sidan och agera professionellt. 
 

Svårt att leda personal som jag känner väl. Jag kan inte vara kompis samtidigt 
som jag är ledare. 

 

Det framkom även att ledarstilen kunde variera under dagen utifrån vilken situation 
sjuksköterskan befann sig. Sjuksköterkorna fick anpassa sin ledarstil efter vem de skulle leda. 

Det framkom att sjuksköterskorna arbetade olika med sitt ledarskap de försökte hitta sitt egna 
arbetssätt som fungerade för dem. 
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…tror inte det finns en viss ledarskapsstil utan att det beror på situationen. 
 

Det finns ju sju olika ledarskapsstilar och ibland under en dag använder jag 
mig av tre olika ledarskapsstilar, det kan vara den demokratiska, den mesiga 
eller den diktatoriska ledaren inte diktatorisk i den meningen att jag jagar folk 

med piskan utan att jag styr ganska mycket.  
 

 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metod 
 
Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av 

ledarskapet i omvårdnadsarbetet på äldreboende. För att ta reda sjuksköterskans erfarenheter 
användes en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Deskriptiva studier beskriver någons 

erfarenheter av ett visst fenomen. Den kvalitativa studien grundar sig på upplevelser och 
erfarenheter och ger en djupare förståelse av ett visst fenomen (Polit & Beck, 2012).  Valet av 
metod bestämdes utifrån vad författaren önskade få fram dvs. någons upplevelser av ett visst 

fenomen. Individuella intervjuer valdes med anledning av att deltagarna fritt skulle berätta om 
sina erfarenheter utan att påverkas av andra deltagare vilket ska ske i en fokusgrupp.  

 
Urvalet 
 

Deltagare till föreliggande studie skulle väljas ut från två olika äldreboenden. Målet var att få 
en så bred och varierande deltagargrupp som möjlig med deltagare med olika erfarenheter. 

Tyvärr drog en verksamhet tillbaka sitt deltagande i studien precis när intervjuerna skulle 
starta. Detta medförde att alla deltagare valdes ut från den andra verksamheten. Totalt valdes 
åtta deltagare ut utifrån fastställda urvalskriterier. Det aktuella urvalet blev trots avhopp brett 

och gav en trovärdighet till studien. Deltagarna var från olika åldersgrupper med olika antal 
verksamma år som sjuksköterska. Nivå av utbildningsgrad varierade allt från grundutbildning 

till magisterexamen. Två av åtta deltagare hade ett annat etniskt ursprung. Deltagarnas 
olikheter möjliggjorde att problemområdet belystes utifrån olika infallsvinklar. 
Urvalskriterierna behövdes för att få deltagare som kunde ge en sanningsenlig bild av studiens 

frågeställningar. Deltagarna skulle ha arbetat minst ett år som sjuksköterska på äldreboende 
eftersom det utifrån egen erfarenhet tar ungefär ett år att bli trygg i sin yrkesroll som 

sjuksköterska. Deltagarna skulle vara mellan 23-65 år för att inkludera deltagare från olika 
åldrar och erfarenheter. Den vanligaste urvalsmetoden är strategiskt urval vilket innebär att 
urvalet av deltagarna grundar sig på att deltagarna ska kunna svara på uppställda 

frågeställningar. Genom att välja en bred urvalsgrupp med olika åldrar, erfarenheter och 
intressen fås ett brett resultat med flera olika infallsvinklar (Polit & Beck, 2012).  

 

Studiens resultat grundade sig på åtta intervjuer vilket gav en stor mängd transkriberad data 
som svarade mot studiens syfte. Antalet deltagare diskuterades med examinator och 

handledare vid skapandet av projektplanen. Polit och Beck (2012) menar att antalet deltagare 
inte är det väsentliga utan det handlar om att hitta deltagare som har olika erfarenheter och 

som kan svara på studiens frågeställningar (Polit & Beck, 2012).  
 



 

Arbetsmaterial, får e j kopieras   20 

 

Genomförande 

 

Datamaterialet inhämtades genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor som arbetade på äldreboende. Intervjuerna ägde rum på deltagarnas 
arbetsplats. Valet att intervjuplats gjordes av deltagarna själva och samtliga valde att bli 
intervjuade på sina arbetsplatser. Polit och Beck (2012) anser att intervjuerna ska utföras i en 

så naturlig miljö som möjligt gärna i respondentens hemmiljö eller på en neutral plats som ett 
café (Polit & Beck, 2012). Så här i efterhand skulle nog inte intervjuerna ha utförts på 

arbetsplatsen med anledning av att respondenten blev avbruten av personal under flera 
tillfällen under intervjun. Detta trots att författaren hade satt upp en lapp på dörren med 
uppmaning om att inte störa pga. att möte pågår. Deltagarna i studien hade även informerat 

personalen om att intervjuer skulle äga rum och att de inte ville bli störda.  
 

Innan intervjuerna startades utfördes en pilotstudie får att få en känsla för om frågorna gav 
tillräckligt med data för att kunna besvara syftet. Syftet med pilotstudien var även att ge en 
ökad erfarenhet till författaren i att genomföra intervjuer. Efter pilotintervjun togs en fråga 

bort i frågeguiden som upplevdes av respondenten som invecklad och svår att svara på. Polit 
och Beck (2012) anser att en pilotintervju kan vara en hjälp i skapandet av intervjufrågor och 

intervjun kan ge forskaren en inblick i om frågorna kommer att ge tillräckligt med talande 
datamaterial (Polit & Beck, 2012). 
 

Polit och Beck (2012) menar att den kvalitativa forskaren ofta vet vad de ska fråga men de 
kan inte förutspå vilka svar de får. Inför den semistrukturerade intervjuerna skapades en 

frågeguide med olika områden som forskaren vill ha svar på. Forskarens uppgift var att få 
deltagaren att prata fritt utifrån de förvalda områdena och att de berättar fritt med sina egna 
ord. Forskaren bör hela tiden undvika att styra deltagaren. Frågeguiden bör ej innehålla frågor 

som ger ja och nej svar (Polit & Beck, 2012). I förekommande studie skapades en 
intervjuguide tillsammans med handledaren. Frågorna skapades för att besvara studiens syfte 

och att säkerhetsställa att alla områden som ingick i syftet besvarades. (Polit & Beck, 2012). 
Frågornas relevans för förliggande studie ansågs vara hög. De gav ett brett resultat utifrån 
fastställt syfte. Valet av frågor gjordes utifrån att resultatet skulle bli så brett och talande som 

möjligt. Innan frågorna fastställdes diskuterades syftet tillsammans med handledare och 
tillsammans gjordes en brainstorm för att få fram alla frågeställningar som syftet innefattar.  

 
 
Databearbetning och analys 

 
För förekommande studie valdes en manifest innehållsanalys. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att en manifest innehållsanalys ska innehålla så lite tolkning som möjligt utan 
det ska bara vara en beskrivning av en upplevelse. Manifest innehållsanalys arbetar med 
datamaterialet och studiens resultat beskriver det synliga och uppenbara utan att göra en 

tolkning. Dock är det svårt att helt undvika att göra en tolkning av det data som sammanställs 
i och med att datamaterialet kodas så görs samtidigt en tolkning. Risken att en tolkning görs är 

relativt stor när texten har lästs igenom flera gånger och forskaren har bildat sig en 
uppfattning om innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna spelades in och 
transkriberades under samma dag som intervjun genomfördes allt för att kunna ha upplevelsen 

av intervjun färsk i huvudet. Alla intervjuer genomfördes och transkriberades av forskaren 
själv. Transkriberingen utfördes ordagrant och texten markerades med en kommentar om 

skratt, tvekan, eller liknande uppstod under intervjun. Graneheim och Lundman (2004) menar 
att en innehållsanalys innebär att materialet bryts ner till meningsbärande enheter som sedan 
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kodas och bildar kategorier och teman. De meningsbärande enheterna kunde vara en mening 

eller en fras som svarade mot studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades till 
mindre enheter där överflödig text togs bort men enhetens centrala betydelse bevarades. Den 

meningsbärande enhetens storlek var av betydelse, enheten bör inte innehålla något enstaka 
ord och inte heller en lång mening men det centrala är att enhetens kärna bibehålls (Granheim 
& Lundman, 2004). Ett problem som författaren till föreliggande studie upplevde var att få 

med alla kodade enheter i resultatet. Vissa koder var svåra att passa in i en kategori det kunde 
vara en meningsbärande enhet som var en åsikt från en informant som skiljde sig från övriga 

informanter. Polit och Beck (2012) poängterar att enheterna inte ska kunna passa in i flera 
olika kategorier (Polit & Beck, 2012). Författaren upplevde initialt att vissa enheter kunde 
passa in i flera kategorier och valet av kategorier var svårt att fastställa. Därför lade 

författaren mycket tid på analysfasen för att säkerhetsställa val av kategorier. En kategori är 
en grupp av data och ska svara på frågan vad? (Granheim & Lundman, 2004).  

 
 
Etiska aspekter 

 
De etiska aspekterna kan ibland vara ett hinder mot forskarens vilja att få fram nya 

forskningsrön. Det finns flera olika etiska aspekter att ta hänsyn till vid forskning där 
människor ingår. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet är fyra centrala etiska krav som forskaren måste uppfylla. Informationskravet 

innebar att alla deltagare hade rätt att få fullständig information om den tänkta studien. Inför 
föreliggande studie fick alla utvalda deltagare både muntlig och skriftlig information om den 

tänkta studien samt information om att det när som helst går att avbryta sitt deltagande. Den 
skriftliga informationen bestod av en beskrivning av den tänka studien och deltagarna fick 
göra ett skriftligt medgivande till att delta i studien. Den skriftliga informationen bifogas som 

bilaga till denna uppsats. Samtyckeskravet innebar att deltagaren godkände sitt deltagande i 
studien. Ett muntligt samtycke inhämtades i samband med att information lämnades om 

studien och innan studien började lämnade alla deltagare ett skriftligt samtycke.  
Forskaren måste uppfylla konfidentialitetskravet vilket innebar att känsligt datamaterial inte 
får komma i orätta händer. Datamaterialet förvarades i författarens dator som var låst med ett 

lösenord så ingen obehörig kunde ta del av materialet. Deltagarnas hela namn skrevs aldrig ut 
på datamaterialet utan varje intervju tilldelades en siffra. Detta för att undvika att ett visst citat 

kunde härledas till en viss deltagare. Ett mål var att studiens resultat skulle vara till nytta för 
den stora allmänheten så att ingen människa utsätts för risker i onödan. Det skulle alltså finnas 
en nytta med att studien utfördes (Polit & Beck, 2012). 

 
Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 
Forskningsresultatet ska vara så trovärdigt som möjligt. Det finns tre begrepp som används 
för att mäta trovärdigheten inom kvalitativ forskning; god giltighet, tillförgiltighet och 

överförbarhet. För att forskningen ska vara av god giltighet ska urvalet vara brett så att 
forskningsfrågan belyses från olika perspektiv. Valet av meningsbärande enheter valdes 

omsorgsfullt, de fick inte vara för långa då de kunde få flera betydelser och inte heller för 
korta då de kunde bli svåra att placera in i kategorier. De valda kategorierna styrktes med citat 
från intervjuerna för att tydligöra trovärdigheten. Forskningens pålitlighet kan påverkas av 

tiden, bedömningen av likheter och skillnader i materialet kan förändras under tiden och 
resultatet kan bli motsägande. Överförbarheten handlar om resultatet kan överföras till andra 

sammanhang. Genom att göra en tydlig bakgrund, metod och analysbeskrivning samt ett 
resultat som är styrkt med citat ökar möjligheten till överförbarhet (Graneheim & Lundman, 
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2004).  I förekommande studie har metoden beskrivits steg för steg för att ge läsaren en 

inblick i hur studien utvecklades. En ökad trovärdighet och giltighet skapades genom att ha ett 
brett urval av deltagare så att fenomen blev beskrivet från flera olika synvinklar (Lundman & 

Graneheim, 2004).  I förekommande studie deltog sjuksköterskor med olika ålder och 
erfarenheter med målet att få olika erfarenheter av ledarskapet. I resultatredovisningen har 
varje påstående bekräftas av flera citat för att öka studiens trovärdighet. Studiens 

tillförlitlighet ökades genom att forskaren spelade in intervjuerna och att de transkriberas 
under samma dag. Lundman och Graneheim (2004) menar att den kvalitativa forskaren bör 

vara medveten om att datamaterialet förändras under arbetets gång. Forskaren har en 
förförståelse till materialet som kan påverka resultatet i slutändan allt eftersom forskaren blir 
mer insatt i ämnet (Lundman & Graneheim, 2004). Författaren till förekommande studie har 

arbetat som sjuksköterska på äldreboende och hade således en viss förförståelse till 
datamaterialet. Författarens handledare medverkade i analysen av datamaterialet och således 

har författarens förförståelse i studiens resultatredovisning reflekterats. Handledaren har 
bidragit med frågor och bollat idéer med författaren.  
 

Studiens trovärdighet kan ökas genom att beskriva om och hur resultatet kan användas, om 
resultatet kan användas till andra områden än inom studiens område. Exempel på hur studien 

kan överföras till andra områden kan beskrivas av forskaren men det är läsaren som 
bestämmer studiens överförbarhet i slutändan (Lundman & Graneheim, 2004). 
 

 
Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av 
ledarskapet i omvårdnadsarbetet på äldreboende. Resultatet från föreliggande studie visade att 

ledarskapet hade både negativa och positiva sidor. Ledarskapet beskrevs som roligt, 
inspirerande och utmanande av majoriteten medan några ansåg att ledarskapet tog en alldeles 

för stor del av ens arbete. Resultatet stämmer väl överens med tidigare utförda studier inom 
samma ämne (Karlsson et al., 2009; Josefsson & Hansson, 2011;Cook & Leathard, 2004). 
 

Behov av en tydlig organisation  
 

I föreliggande studie ansåg sjuksköterskorna att de hade ett alldeles för stort ansvar vilket 
bottnade i en ostrukturerad verksamhet med otydliga roller. Förståelse för sjuksköterskans 
ansvar och arbetsuppgifter saknades från personalen. Detta ansågs bero på att personalen inte 

hade kunskap om vad ansvaret som sjuksköterska innebar. Det som tydligt efterfrågades i 
intervjuerna var en tydlig och strukturerad organisation. Behovet bekräftades även i en studie 

av Josefsson och Hansson (2011) där det framkom att förutsättningen för att kunna erbjuda 
vård med hög kvalité krävdes en organiserad och strukturerad verksamhet med en tydlig 
ledning. Behovet av att ha tydliga rutiner och ansvarsfördelning bekräftades. Alla i teamet 

måste vara medvetna om vad som ingår i ens arbetsuppgifter annars blev det svårt att ge 
patienten den vård den behövde. Det underlättade om det fanns en stark och sammanhållen 

ledning som hade skapat gemensamma mål som var väl förankrade på arbetsplatsen, så alla 
visste vad de skulle göra (Josefsson & Hansson, 2011). Deltagarna i föreliggande studie hade 
säkerligen upplevt sin situation som mindre påfrestande om de hade arbetat under en drivande 

och framåtsträvande ledning och organisation.  
 

Det framkom i föreliggande studie att det fanns brister i förståelsen för varandras 
professioner. Informanterna ansåg att omvårdnadspersonalen inte förstod vilket ansvar 
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sjuksköterskan ha på ett äldreboende. Det var otydliga gränser mellan vad som ingick i 

sjuksköterskans respektive personalens ansvar. Här var det tydligt att det var ledningens 
ansvar att tydliggöra detta. Problemet med otydliga gränser mellan de olika professionernas 

ansvar framkom även i en studie av Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) där otydligheten 
skapade en osäkerhet hos sjuksköterskan. Detta resulterade i att sjuksköterskan inte arbetade 
självständigt utan blev beroende av ledningens tyckande. Om verksamheten istället skulle 

varit tydlig visade studien att sjuksköterskorna skulle känna en större säkerhet och skapa sig 
ett bättre utvecklat självförtroende (Karlsson et al., 2009).  

 
Informanterna i föreliggande studie upplevde att de utförde arbetsuppgifter som egentligen 
inte ingick i ens ansvarsområden. Ett exempel vara att de utförde läkarens arbetsuppgifter som 

att skriva och skicka i väg remisser eller att bevaka blodprovssvar. Informanterna ansåg att de 
stundtals agerade som läkarsekreterare. Dessa erfarenheter bekräftades även i en studie där 

läkaren la ett stort ansvar på sjuksköterskan. Då kunde det röra sig om att sjuksköterskan 
skulle fatta beslut utifrån blodprovssvar (Karlsson et al., 2009).  
 

Stöd från ledningen 
 

I föreliggande studie framkom ett stort behov av att få stöd från ledningen. Det handlade om 
att kunna diskutera händelser med ledningen och känna att de hade ledningens stöd.  
Majoriteten av informanterna upplevde dock att de fick stöd från ledningen medan andra 

tyckte det motsatta.  I studien av Karlsson et al., (2009)  beskrivdes känslan av att bara 
prestera utan att få feedback på utfört arbete eller att inte bli sedd av ledningen var något som 

framkom. Deltagarna upplevde att ledningen gav dem arbetsuppgifter som egentligen inte 
ingick i ens profession. Informanterna ansåg även att ledningen inte hade insyn i vad 
sjuksköterskan egentligen hade för arbetsbelastning (Karlsson et al., 2009). Informanterna i 

föreliggande studie behövde känna att ledningen stod bakom ens beslut och ens arbetssätt 
detta var framförallt viktigt då det uppkom konflikter mellan personalen och sjuksköterskan.  

 
 
 

Utbildning 
 

Behovet av utbildning i ledarskap efterfrågades av sjuksköterskorna i föreliggande studie. 
Framförallt behovet av att utöka sin kunskap i att skapa sig en strategi för sitt ledarskap. Flera 
studier bekräftade att sjuksköterskor saknade utbildning i ledarskap och möjligheten till att få 

utbildning inom ledarskap var liten (Alleyne & Jumaa, 2007;Cook & Leathard, 2004). I 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska verka för forskning 

och utveckling av verksamheten (Socialstyrelen, 2005).  För att utföra detta behövde 
sjuksköterskan få återkommande fortbildning. Satsningen på fortbildning för sjuksköterskor 
inom äldreomsorgen var ofta låg eller obefintlig detta ansågs bero på att 

omvårdnadspersonalen var i större behov av utbildning eftersom de har mindre kunskap 
jämfört med sjuksköterskan. Det handlade alltså om en prioritering om vem som hade störst 

behov av utbildning och tyvärr hamnar sjuksköterskans behov långt ner (Josefsson & 
Hansson, 2011). 
 

Reflektion 
 

I föreliggande studie framkom behovet av att kunna dela med sig av sina erfarenheter och 
upplevelser med kolleger eller med ledningen. Möjligheten till att diskutera konflikter eller 
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problem och tillsammans komma fram till lösningar efterfrågades. Tyvärr var reflektion inget 

prioriterat område på den arbetsplatsen som föreliggande studie utfördes på. Deltagarna var 
övertygade om att reflektion skulle leda till en ökad kunskap och utveckling av verksamheten. 

I studien av Josefsson och Hansson (2011) efterfrågades möjligheten till att få reflektera 
tillsammans med sina kolleger (Josefsson & Hansson, 2011).  Även Karlsson et al., (2009) 
beskrev sjuksköterskans behov av att få diskutera händelser eller arbetssätt med varandra. På 

kvällar och helger då sjuksköterskan arbetade ensam framkom behovet ytterligare av att 
kunna ha en kollega att kunna reflektera med (Karlsson et al., 2009).  

 

Hinder för sjuksköterskans ledarskap 
 

Ett framträdande hinder som framträdde i föreliggande studie var kunskapsglappet mellan 
omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan. Detta skapade problem eftersom 

omvårdnadspersonalen inte hade tillräcklig kunskap för att kunna ta emot ordinationer. 
Outbildad personal som saknade erfarenhet med bristande språkkunskaper var ett stort hinder 
som skapade problem. Risken var att personalen missade förändringar i hälsan hos boende 

som skulle ha rapporterats till sjuksköterskan. Fagerberg (2004) beskriver att sjuksköterskan 
är beroende av att alla medarbetare innehar kompetens och kan utföra sina arbetsuppgifter. 

Bristen på kompetent personal benämns vara ett hinder för att erhålla en högkvalitativ vård 
inom äldreomsorgen (Fagerberg, 2004).  Hälso- och sjukvårdslagen säger att där hälso- och 
sjukvård bedrivs ska det finnas de resurser som krävs som exempelvis personal och material 

för att kunna ge en god vård (SFS, 1982:763).  Sjuksköterskans etiska kod säger att 
sjuksköterskan är ansvarig för medarbetarna i teamet och att de utför ett etiskt riktigt arbete 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 
 
Ett annat hinder som framkom i föreliggande studie var tiden som spenderas på administrativa 

arbetsuppgifter, samtliga informanter upplevde stress över att behöva lägga en stor del av sin 
dag på att dokumentera och registrera i olika kvalitetsregister. Sjuksköterskorna ansåg att tid 

togs från vården och handledningen av personalen. Detta resulterade i att 
omvårdnadspersonalen blev de som gjorde sjuksköterskans bedömningar. Furuåker (2008)  
bekräftade sjuksköterskans erfarenheter av att det administrativa arbetet utökades.  En stor del 

av dagen lades på dokumentation och de sjuksköterskor som spenderade mest tid på 
dokumentation vad de som var nyutexaminerade och som saknade erfarenhet (Furuåker, 

2008). I studien av Karlsson et al., (2009)  poängterades vikten av att sjuksköterskan hade 
erfarenhet och bred kunskap för att kunna arbeta inom äldreomsorgen (Karlsson et al., 2009).   
 

Sjuksköterskans erfarenheter av ledarskapet på äldreboende 
 

I förekommande studie framkom det att ledarskapet på äldreboende innebar ett stort ansvar 
för sjuksköterskan. Ledarskapet hade både positiva och negativa sidor. Edvardsson (2010) 
beskriver att cheferna på äldreboende har fått ett utökat administrativt ansvar vilket resulterar 

i att cheferna inte hade möjlighet att vara ute bland sina medarbetare. En stor del av det 
praktiska ledarskapet hamnar således på sjuksköterskan på äldreboendet. Verksamhetschefen 

delegerar delar av sina arbetsuppgifter till sjuksköterskan som får ett stort ansvar men får 
samtidigt ett stort inflytande i verksamheten (Edvardsson, 2010).  
 

Hur leder sjuksköterskan på äldreboende 
 

I föreliggande studie försökte sjuksköterskorna ge personalen stöd genom att finnas till, lyssna 
och bekräfta dem.  De ville vara en förebild för personalen genom att delta i vården och utföra 
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omvårdnaden. Detta skapade i sin tur trygghet för personalen, att sjuksköterskan fanns 

närvarande och till hands om något skulle hända. Mycket handlade om att sjuksköterskan 
skulle vara synlig och tillgänglig. Ett hinder för att personalen skulle kunna arbeta 

självständigt var att personalen kände sig osäkra och otrygga. Detta innebar i praktiken att 
personalen var helt beroende av sjuksköterskans ordinationer och närvaro. De blev 
osjälvständiga och hade svårt att fatta egna beslut. Här skulle sjuksköterskan ha använt sig av 

det transformella ledarskapet i stället. Enligt Ghorbanian, Bahadori och Nejati (2012) innebär 
det transformella ledarskapet att medarbetarna involveras mer i verksamheten genom att få 

vara med och sätta upp mål och arbetssätt för att nå de uppsatta målen. Genom att motivera, 
uppmuntra och motivera påverkas medarbetare och ledaren blir en förebild som medarbetarna 
följde. Ledordet var delaktighet, att medarbetarna kände sig delaktiga i beslut och mål. 

Ledaren har ett positivt tänkande, visar sitt engagemang och får medarbetarna att uppfylla 
målen (Ghorbanian et al., 2012). 

 
Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att de använde sig av flera olika ledarstilar 
beroende på situationen. För att personalen skulle utföra det arbete som sjuksköterskan hade 

ordinerat använde sig flera sjuksköterskor av det autoritära ledarskapet. De ansåg att det var 
svårt att få personalens respekt om de var för snälla, framförallt från den personal som hade 

lång erfarenhet. Nilsson (2005) beskriver nackdelen med det auktoritära ledarskapet som är att 
personalen kan tappa sin motivation och sin arbetsglädje eftersom ledaren inte ger bekräftelse 
på medarbetarnas utförda arbete (Nilsson, 2005). Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

försökte även vara demokratiska och försökte få personalen delaktiga i att fatta beslut.  
 

Enligt Edvardsson (2010) behövde sjuksköterskan som arbetar på äldreboende känna en stor 
trygghet till sig själv och till sina arbetsuppgifter. Hon måste kunna lita på ens egen förmåga. 
När sjuksköterskan kände sig trygg kunde arbetsuppgifter delegeras till medarbetarna som 

fick eget ansvar och möjlighet till att fatta egna beslut. Detta stärkte personalens 
självförtroende och detta resulterade i en större självständighet hos personalen. Detta 

ledarskap benämns som det personcentrerade ledarskapet som passar mycket bra inom 
äldreomsorgen eftersom personalen arbetade självständigt utan en nära arbetsledning. Målet 
med det personcentrerade ledarskapet är att utveckla och höja kvaliteten inom verksamheten 

(Edvardsson, 2010). I föreliggande studie poängterade flera sjuksköterskor vikten av att skapa 
ett förtroende med personalen detta skapades genom att sjuksköterskan lyssnade på 

personalens upplevelser. Sjuksköterskona var beroende av personalen som utförde 
omvårdnaden och försökte ge positiv feedback.  
 

En annan viktig del i ledarskapet var att minimera de olika professionernas maktförhållanden. 
I föreliggande studie försökte sjuksköterskorna undvika att värdera sig själv högre än 

personalen. De upplevde att det svårt att arbeta om personalen och sjuksköterskan inte 
arbetade tillsammans. Risken var att det blev två olika lag som tävlade mot varandra.  
 

 

SLUTSATS 

 

Bilden av ledarskapet beskrevs som både positivt och negativt. Majoriteten av 
sjuksköterskorna på äldreboendet i föreliggande studie upplevde ledarskapet som roligt och 

givande dock fanns det en hel del hinder och problem. Hinder för att sjuksköterska ska kunna 
utföra sitt ledarskap beskrevs bl.a. vara ökade administrativa arbetsuppgifter och skillnader 

mellan de olika professionernas erfarenheter och kunskaper. Positiva erfarenheter var 
möjligheten att få påverka vården i positiv riktning. Det framkom flera förbättringsområden 
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framförallt efterfrågades en tydlig organisation och en stark ledning. En hel del frustration 

som sjuksköterskorna upplevde beskrevs bero på en otydlig ledning. Föreliggande studie kan 
ge en ökad förståelse för hur ledarskapet ter sig på äldreboende samt resultatet kan användas 

som stöd vid förbättringsarbeten på andra äldreboenden.  
 

Framtida forskning 

 

Föreliggande studie identifierade sjuksköterskans erfarenheter av ledarskapet på äldreboende. 

Resultatet beskrevs utifrån sjuksköterskans synvinkel och utifrån dennes erfarenheter. Det 
framkom flera hinder för ledarskapet på äldreboende och flera hinder beskrevs bero på 
omvårdnadspersonalens okunskap och bristande erfarenhet. En stor del av resultatet beskrev 

hur omvårdnadspersonalen arbetade.  Det skulle således vara intressant att göra en studie där 
omvårdnadspersonalen beskriver sina erfarenheter av ledarskapet på äldreboende dvs. hur de 

upplever sjuksköterskans ledarskap.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka verksamhetschefens eller enhetschefens roll som 

ledare på ett äldreboende. Sjuksköterskorna i förliggande studie hade som tidigare beskrivits 
en hel del synpunkter på hur ledningen arbetade.  

 
En annan infallsvinkel är att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av ledarskapet vid arbete 
på sjukhus jämfört med arbete på äldreboende. Flera sjuksköterskor i föreliggande studie 

beskrev ledarskapet på äldreboende så mycket större jämfört med på sjukhus.  
 

Studien utfördes på ett äldreboende som drevs av ett privat företag i uppdrag av kommunen. I 
föreliggande studie framkom en hel del kritik mot verksamhetens organisation. Det skulle 
vara intressant att undersöka om det finns någon skillnad att arbeta som sjuksköterska och 

ledare på äldreboende som drivs privat respektive kommunalt. 
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Bilaga I Frågeguide 

 

Deltagaren i studien ombeds först att berätta bakgrundsinformation kring ålder, kön och antal 

år som verksam sjuksköterska samt utbildningsbakgrund/vidareutbildningar. 
 

Frågor 
Kan du berätta om dina erfarenheter av att leda omvårdnadsarbetet på äldreboende? 
Kan du berätta om det stöd du behöver i din roll som ledare för omvårdnadsarbetet på äldreboende? 
Kan du berätta om eventuella hinder du ser i ditt ledarskap? 
Kan du berätta om eventuella möjligheter du ser i ditt ledarskap? 
(Kan du berätta om dina förväntningar på ledarskapet i omvårdnadsarbetet på äldreboende?) 
Denna fråga togs bort då den upplevdes invecklad och svår att svara på i pilotintervjun. 
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Bilaga II Tidsplan 

 

Tidsplan för självständigt arbete 
 

 

 

 

 

Kursstart     

 Examination 

  3 - 6v             10 - 14v 

                                        (efter kursstart)         (efter kursstart) 

 

 

 

 

Program och kurs: Specialistsjuksköterska, vård av äldre, Självständigt arbete  

15 Högskolepoäng___________________________ 

 

PP-seminarium:   V.10____________________________(datum/vecka) 

 

Mitt-bedömning:   V.15____________________________(datum/vecka) 

 

Examination:   V.24___________________________(datum/vecka) 

 

Opponentskap:    V.23____________________________(datum/vecka) 

 

 

Student:  Maria Olsson_____________________________ 

 

Handledare:  Helena Lööf____________________________ 

 

Examinator: Bjöörn Fossum_____________________________ 

 

 

 

 

 

Godkänt  

 

_________    _________________________         ____________________________ 

Datum     Examinators underskrift           Namnförtydligande 

Sophiahemmet högskola 
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Bilaga III Informationsbrev 

 

 

     Stockholm 2013-02-19 

 

Till verksamhetschef 

 

Jag heter Maria Olsson och är sjuksköterska. Jag studerar till specialistsjuksköterska med 
inriktning vård av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 

15 poäng, har jag valt att studera sjuksköterskans erfarenheter av ledarskap i 
omvårdnadsarbetet på äldreboende (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och uppläggning). Jag är därför mycket intresserad av få genomföra studien på er 
verksamhet. 
 

Om Du godkänner att studien genomförs på xxxxx xxxx är jag tacksam för Din underskrift av 
denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att 

studien genomförs är jag tacksam för besked.  
Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare. 

 

Vänlig hälsning   

 

__________________________   

Studentens namnteckning    

namnförtydligande   
Maria Olsson   
Telefonnummer, 070-791 34 87    

E-postadress    
Olsson_maria@telia.com 

 
 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

namnförtydligande 
Helena Lööf 
Helena.loof@shh.se 

Telefonnummer, 08-406 28 75 
Högskoleadjunt Sophiahemmet Högskola, 

Doktorant Sophiahemmet Högskola/KI 
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Bilaga IV Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

 

Titel 

Sjuksköterskans erfarenheter av ledarskap i omvårdnadsarbetet på äldreboende 
 

Bakgrund 

Sjuksköterskan är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att ge en god och säker vård och 

ansvarar för att omvårdnaden utförs på rätt sätt. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
anges ledarskapet som en viktig del i professionen. Därav har föreliggande studie motiverats 
att genomföras.  

 
Syfte 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av 
ledarskap i omvårdnadsarbetet på äldreboende. 
 

Genomförande 

Studien kommer att bygga på intervjuer med sjuksköterskor som är verksamma på 

äldreboende. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas ordagrant, och analyseras enligt 
kvalitativ metod. Studien påbörjas i mars och planeras vara klar i juni 2013. 
 

Metod 

Kvalitativa intervjuer kommer att göras med sjuksköterskor som arbetar på äldreboende där 

syftet är att ta reda på sjuksköterskans erfarenheter av ledarskap. Inför intervjuerna kommer 
en intervjuguide att skapas med semistrukturerade frågor vilka ska besvara forskningens syfte. 
Målet är att respondenten berättar om sina upplevelser med sina egna ord utifrån den 

förutbestämda intervjuguiden. Det bör finnas förutbestämda följdfrågor så att intervjun inte 
stannar upp samt att undvika att ställa ja eller nej frågor (Polit & Beck, 2008).  

 
Urval 

Intervjuer med sjuksköterskor på två äldreboenden i Stockholm kommer att ske. Urvalet 

kommer att ske i samråd med verksamhetschefen. Totalt finns det ca 20 sjuksköterskor 
verksamma på de båda äldreboendena tillsammans.  

 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskorna ska vara tillsvidare anställda, eller inneha ett längre 
vikariat. De ska ha minst ett års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på äldreboende.  

Både män och kvinnor inkluderas, samt personer med olika etniska bakgrunder och 
vidareutbildningar. Ålder 22-65 år. 

 
Exklusionskriterier: Nyexaminerade och/ eller timanställda sjuksköterskor.  
 

Efter godkännande från verksamhetscheferna på de båda enheterna kommer information om 
studien skickas ut till de sjuksköterskor som passar in i kriterierna. Önskvärt för följande 

magisteruppsats är ett antal omfattande ca 10 intervjuer. 



IV 

 

 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien får både skriftlig och muntlig information om den tänkta studiens syfte 
och att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Informationsbrev skickas även till verksamhetscheferna på enheterna med information om 
studiens syfte, metod och varaktighet. Innan studien börjar kommer samtycke från deltagarna 
inhämtas. Deltagare ska inte känna sig tvingade att delta. Deltagarnas självbestämmanderätt 

bör beaktas och deltagaren ska inte få några bestraffningar om de väljer att inte delta. 
Medgivande från verksamhetschefer om att utföra studien har inhämtads innan studien 

påbörjades. 
 
Materialet som framkommer under studien kommer att avidentifieras så att ett visst uttalande 

inte går att koppla till en viss deltagare. Forskaren kommer att värna om deltagarens 
anonymitet. Forskningsmaterialet kommer att förvaras oåtkomligt så obehöriga inte får 

möjlighet att ta del av materialet. Forskningsresultatet kommer endast att användas i 
vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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Bilaga V Godkännande från verksamhetschef 

Jag godkänner härmed att Maria Olsson får utföra studien sjuksköterskans erfarenheter av 

ledarskap i omvårdnadsarbetet på xxxxx xxxxx under följande tidsperiod mars- juni 2013 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI 

 

 

 

 

Informationsbrev till deltagare i studien 

Information om studien ”sjuksköterskans erfarenheter av ledarskap i 

omvårdnadsarbete på äldreboende” 

Mitt namn är Maria Olsson och jag är legitimerad sjuksköterska. Jag studerar till 
specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I mitt 

självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera sjuksköterskans 
erfarenheter av ledarskap i omvårdnadsarbetet på äldreboende.  
 

Du tillfrågas härmed att delta i en intervju med anledning av att Du arbetar som sjuksköterska 
på ett av de utvalda äldreboendena. Ditt deltagande är viktigt och förväntas öka kunskapen om 

sjuksköterskans ledarskap i omvårdnadsarbetet. Intervjun förväntas ta omkring 60 minuter. 
Efter ditt godkännande kommer intervjun att spelas in och materialet transkriberas och 
analyseras. Inspelningen kommer att raderas efter transkriberingen. Datamaterialet som 

samlas in kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Deltagandet i studien är 
helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill och utan förklaring. Om Du önskar 

finns det möjlighet att få ta del av det färdiga arbetet efter studiens slut. 
 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta 

Maria Olsson, olsson_maria@telia.com 
Handledare Helena Lööf , Helena.loof@shh.se 

 
 
 

Vänligen 
Maria Olsson 

Stockholm 130308   
  

 

 

 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtyckte till att delta i Maria Olssons studie om 

sjuksköterskans erfarenheter av ledarskap i omvårdnadsarbetet på äldreboende. Jag vet 

att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien 

 

 

Datum:  _______________________________ 

 

Namnunderskrift: ______________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________ 
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