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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre, vilket kan bidra till ett ökat behov av särskilda 

boenden och därför ett ökat krav på personalen. Sjuksköterskan på ett särskilt boende är 

ytterst ansvarig för omvårdnaden, men undersköterskor står för det patientnära arbetet och 

utför de flesta praktiska uppgifterna. Sjuksköterskan är inte heller alltid på plats på boendet 

och har därför andra förutsättningar för att leda undersköterskorna. Sjuksköterskans ledarskap 

innehåller aspekter som att vara en expert på omvårdnad, en teamledare, ett stöd för 

undersköterskor samt förekommer det i ledarskapet att delegera uppgifter. I den karitativa 

ledarskapsteorin beskrivs ledarskapet utgå ifrån relationer och gemensamma visioner där 

patienten står i centrum.  

Syfte: Syftet var att beskriva undersköterskors erfarenheter av sjuksköterskan som ledare för 

omvårdnadsarbetet på särskilt boende. 

Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats. Åtta undersköterskor på två särskilda 

boenden i samma kommun intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. 

Datamaterialet analyserades med Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visade på att undersköterskorna erfarenheter var likartade när det gällde 

sjuksköterskan ledarskap för omvårdnadsarbetet. Tre kategorier framkom utifrån 

undersköterskornas erfarenhet, Kommunikation påverkar ledarskapet, Relationer påverkar 

ledarskapet samt Delegering ett sätt att leda.  

Slutsats: Undersköterskornas erfarenheter av sjuksköterskans ledarskap visade på att det var 

viktigt att kommunikationen, relationerna och delegationerna fungerade för att 

omvårdnadsarbetet skulle fungera. Det framkom att dessa aspekter påverkade varandra och 

därför behövdes alla. Ledarskapet påverkades enligt undersköterskorna av både påverkbara 

saker som bemötande och beteende men även av för sköterskan opåverkbara organisatoriska 

saker som att sjuksköterskorna var placerade på andra ställen, inte hade tid och hade flera 

andra uppgifter.  

 

Nyckelord: Delegering, Karitativ ledarskapsteori, Kommunikation, Ledarskap, Relationer, 

Sjuksköterska, Särskilt boende, Undersköterska. 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................... 5 

Bakgrund .................................................................................................................................... 6 

Särskilt boende ....................................................................................................................... 6 

Undersköterskan på ett särskilt boende .................................................................................. 6 

Sjuksköterskan som ledare ..................................................................................................... 7 

Ledarskap utifrån den karitativa ledarskapsteorin ................................................................. 8 

Erfarenheter ............................................................................................................................ 9 

Syfte ......................................................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 10 

Urval och rekrytering ........................................................................................................... 10 

Datainsamling....................................................................................................................... 11 

Dataanalys ............................................................................................................................ 11 

Etiskt övervägande ............................................................................................................... 13 

Resultat .................................................................................................................................... 14 

Kommunikation påverkar ledarskapet ................................................................................. 14 

Diskussion kring omvårdnaden är viktigt ......................................................................... 14 

Teammöten ett forum för kommunikation ....................................................................... 15 

Skriftlig och muntlig kommunikation förstärker varandra ............................................... 16 

Relationer påverkar ledarskapet ........................................................................................... 16 

Sjuksköterskans bemötande .............................................................................................. 16 
Sjuksköterskans intresse för omvårdnaden....................................................................... 17 

Sjuksköterskans tillgänglighet .......................................................................................... 18 

Delegering ett sätt att leda .................................................................................................... 20 

Metoddiskussion ...................................................................................................................... 22 

Resultatdiskussion.................................................................................................................... 25 

Slutsats ..................................................................................................................................... 29 

Självständighet ......................................................................................................................... 30 

Referenser ................................................................................................................................ 31 

Bilaga 1-Intervjuguide ............................................................................................................. 35 

Bilaga 2-Brev till chefer........................................................................................................... 36 



 

 

Bilaga 3-Informationsbrev till undersköterskor ....................................................................... 37 

Bilaga 4-Tillståndsblankett enhetschefer ................................................................................. 38 

Bilaga 5-Samtyckesblankett..................................................................................................... 39 

Bilaga 6-Etiskt utlåtande .......................................................................................................... 40 

Bilaga 7-Exempel på innehållsanalys ...................................................................................... 41 



5  

Inledning 

Ledarskap är en del av sjuksköterskeprofessionen och är beskrivet som ett av sjuksköterskans 

fyra huvudsakliga arbetsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I en studie av Scott-

Cawiezell m.fl. (2004) framkom det att ledarskap är en av de viktigaste delarna för en säker 

vård både på särskilt boende och i andra vårdmiljöer. Studien framhäver också att särskilda 

boenden har mer begränsade resurser och därför större utmaningar. Enligt Socialstyrelsen 

(2016a) är det sjuksköterskan som är ytterst ansvarig för det patientnära omvårdnadsarbetet, 

men de praktiska uppgifterna utförs vanligtvis av undersköterskor. 

 

Rikssnittet för antalet sjuksköterskor per patient på särskilda boenden under vardagar är ca 25 

vårdtagare per sjuksköterska. Sjuksköterskan kan även vara ansvarig för flera olika boenden 

eller kombinerat med hemsjukvård vilket kan innebära fler varierande arbetsuppgifter 

(Socialstyrelsen, 2016b). Sjuksköterskan som ledare i en sådan arbetssituation belyses i en 

studie med olika personalgrupper från ett boende av Rokstad,Vatne, Engedal och Selbæk 

(2015) som visar att sjuksköterskan inte alltid är synlig som ledare på daglig basis, samtidigt 

belyser de att det är viktigt att finnas som stöd och förebild i vårdarbetet. Det framkom även i 

studien att sjuksköterskan ska stärka annan vårdpersonal som exempelvis undersköterskors 

egenmakt och delegering används för att ge vårdpersonalen möjlighet att agera som ledare i 

själva genomförandet. I en reviewstudie av Wong, Cummings och Ducharme (2013) drar de 

slutsatsen att ledarskap kan påverka behandlingsresultatet och en bra relationsnära 

ledarskapsstil kan minska mortaliteten, felmedicinering och vårdrelaterade infektioner eller 

skador (a.a.). En relationsnära ledarskapsstil återfinns i Bondas karitativa ledarskapsteori som 

bygger på relationer och förståelse för patienten och alla runt omkring patienten. Ledarskap 

ska innebära att inte bara ta täten utan att även följa med på vägen. Det handlar om att 

inspirera, motivera och förstå vikten av varje möte med patienten (Bondas, 2003; 2006). 

 

I en studie av Bliss (2004) framkommer det att bäst resultat i vården nås när alla medlemmar 

av teamet är involverade och att teammedlemmarnas individuella kunskap och förmågor ska 

användas på ett effektivt sätt för att uppnå högkvalitativ vård (a.a.). Därför är 

undersköterskans erfarenheter av sjuksköterskans ledarskap i omvårdnadsarbetet 

betydelsefullt för förbättring och förståelse. Det finns flera studier där sjuksköterskors egna 

upplevelser av sitt ledarskap belyses, men endast ett fåtal som visar vad andra 

teammedlemmar som exempelvis undersköterskor upplever. Denna studie kan således bidra 

med ny kunskap och förståelse som kan användas av sjuksköterskor för att förbättra sitt 

ledarskap. Då ledarskap påverkar omvårdnadens kvalité kan ny förståelse leda till en 

kvalitetsökning av omvårdnadsarbetet på särskilda boenden. 
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Bakgrund 

Särskilt boende   

Världens befolkning blir allt äldre enligt World Health Organization (2015) vilket medför ett 

större krav på samhället för att upprätthålla de äldres hälsa. Sverige är inget undantag, enligt 

befolkningsprognosen från Statistiska centralbyrån (2016) kommer Sveriges befolkning år 

2060 vara 13 miljoner, och var fjärde invånare kommer vara 65 eller äldre vilket motsvarar 

över tre miljoner. Enligt Socialstyrelsen (2016c) bodde fyra procent av de som var 65 år och 

äldre 2015 på ett särskilt boende och 13 procent av de personer som var 80 år och äldre.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2016c) är ett särskilt boende ett biståndsbedömt boende för personer 

som är 65 år och äldre och har behov av särskilt stöd. Det särskilda boendet tillhandahåller 

vård- och omsorgsinsatser (a.a.). Särskilt boende kan även kallas för äldreboende, 

vårdboende, omsorgsboende eller ålderdomshem. På ett särskilt boende ges stöd i vardagen 

samt hälso-och sjukvårdsinsatser från bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. 

Personalen på boendet tillhandahåller städning, tvätt, mat och personlig omvårdnad. 

Personlig omvårdnad kan vara påklädning, duschning och uppstigning eller läggning. 

Sjukvårdsuppgifter som förekommer på särskilt boende kan vara saker som medicinering, 

omläggningar eller provtagning. Sjuksköterskan kan delegera vissa sjukvårdsuppgifter till 

annan vårdpersonal, vårdpersonalen ska dock alltid ha en joursköterska att tillgå vid de 

tillfällen den ordinarie sjuksköterskan inte är på plats (Seniorval, 2017). 

Undersköterskan på ett särskilt boende 

Inom äldreomsorgen är undersköterskor den yrkesgrupp som tillsammans med vårdbiträden 

utför merparten av vård-och omsorgsarbetet (Socialstyrelsen, 2012). Undersköterskor inom 

äldreomsorgen har vanligtvis uppgifter som innebär att ge praktisk hjälp med personlig 

omvårdnad, städning, tvätt och handling (Kommunal, 2017). En verksamhets kvalité uppstår i 

mötet mellan brukare och personal, således har undersköterskor en avgörande betydelse för 

kvalitetsnivån i verksamheten då det är de som kommer nära vårdtagarna. Alla medarbetare 

bör ha kännedom om och respektera varandras specifika kunskaper och uppgifter i omsorgen 

och vården för att bidra till att säkra kvalitén (Socialstyrelsen, 2012).  
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Sjuksköterskan som ledare 

Trots saknaden av en formell chefsposition har sjuksköterskan en ledarfunktion i sin 

yrkesroll. Sjuksköterskan har ansvar för att leda omvårdnadsarbetet och har även en 

omfattande kompetens inom omvårdnad förvärvad genom erfarenhet och utbildning. För 

kommunanställda sjuksköterskor kan ledarskapet bestå av att vara en teamledare, ansvara för 

att vårdpersonal som undersköterskor känner trygghet när de utför omvårdnadsåtgärder och 

att ge vårdpersonal handledning, utbildning och information. Omvårdnadsarbetet påverkas av 

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

att leda. Helheten i vården förväntas hållas ihop av sjuksköterskan (Kihlgren, Engström, & 

Johansson, 2009). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs det att 

sjuksköterskans ledarskap innebär att leda, organisera, prioritera och samordna 

omvårdnadsarbetet. Kompetensbeskrivningen beskriver även att sjuksköterskans ledarskap 

skapar förutsättningar för god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Kihlgren, Engström och Johansson (2009) beskriver att en del av sjuksköterskans ledarskap 

innebär att samverka i team. I en studie av Hewison, Badger, Clifford och Thomas (2009) 

framkommer det att det krävs ett teamarbete för att kunna ge vårdtagare på boenden den bästa 

möjliga vården (a.a.). Samverkan i team är även en av sjuksköterskans kärnkompetenser och 

det innebär att kunna samarbeta över professionsgränser och leder till att bästa resultat nås 

tack vare kompetenser som kompletterar varandra. Samverkan i team bidrar till att på ett brett 

sätt kunna tillgodose patientens komplexa behov. Inom sjukvården kan samverkan i team se 

väldigt varierande ut (Berlin, 2013). Potter, Deshields och Kuhrik (2010) kommer i sin studie 

fram till att teamarbete är en viktig del för en effektiv delegation och att teamarbete är en 

bidragande faktor till en produktiv omvårdnadsenhet.  

 

En annan del av sjuksköterskan ledarskap är att delegera uppgifter (Kihlgren, Engström, & 

Johansson, 2009). Delegering beskriver Socialstyrelsen i SOSFS 1997:14 (1997) som att 

hälso- och sjukvårdspersonal med formell kompetens i form av legitimation eller 

högskoleutbildning som gett yrkesexamen för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften 

till någon som saknar formell kompetens. Istället för formell kompetens ska 

uppgiftsmottagaren vara reellt kompetent för att kunna utföra den aktuella uppgiften.  Den 

reella kompetensen kan komma från praktisk erfarenhet i yrkesverksamheten eller utbildning 

som skapat kompetens för att kunna utföra uppgiften som avses att delegeras. Medicinska 

uppgifter kan vara allt som har med patienten att göra i samband med undersökning, 

diagnostik, vård eller behandling samt förebyggande av sjukdomar och skador. 
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National Council of State Boards of Nursing (2016) beskriver att en delegering ska utgå ifrån 

att det ska vara rätt uppgift till rätt person under rätt omständigheter med rätt instruktioner 

och kommunikation samt med rätt tillsyn och utvärdering.  

Ledarskap utifrån den karitativa ledarskapsteorin 

Terese Bondas karitativa ledarskapsteori grundar sig i Katie Erikssons omvårdnadsteori om 

karitativvård där nyckelbegreppen är människan, omsorg och hälsa. Den karitativa 

ledarskapsteorin lyfter vikten av att ledare och medarbetare har samma mål och uppfattning 

av uppgiften. Ledarskapet bör inte vara fokuserat på ekonomi och produktion utan istället 

fokuserat på patienten, således skapas en bättre relation mellan ledare och medarbetare. 

Ledarskap ska utgå från patienten, och att ge den för patienten bästa vården bör vara ett 

gemensamt intresse för både ledare och medarbetare (Bondas, 2003; 2006; 2009; 2010).  

 

Bondas (2003) beskriver teorin utifrån fem huvudområden, människa, karitasmotivet, 

värdighet, mätning och mening samt relationer i vårdkulturen. Bondas första område är 

människan som hon beskriver som en potentiell enhet av kropp, själ och ande. Människan 

ses som växlande mellan olika paradoxala tillstånd som exempelvis ensam och 

kommunicerande. Att bli och växa som människa kan hindras eller osynliggöras i en 

organisatorisk kultur med skadliga rutiner. Karitasmotivet är den osjälviska och bestående 

idén om vårdandet. När karitasmotivet kopplas till ledarskap blir motivet synligt i att hjälpa 

patienterna. Karitasmotivet innebär omtänksamhet, med betydelsen kärlek och 

barmhärtighet. I vården är hjälpandet riktat mot att skapa en vårdandekultur i 

organisationen. Det blir synligt i språk och på vilket sätt patientvård bedrivs. När det 

kommer till personal blir det synligt i symboler, traditioner, utveckling och utbildning.  

 

Värdighet i vården betyder enligt Bondas (2003) att uppmärksamma den anställdes egna 

potential för att hjälpa patienterna. Ledaren bär ansvaret för vad som sker i organisationen, 

speciellt när det gäller omvårdnad av patienterna men också i varje mänskligt möte. Det 

finns ingen tolerans för kränkningar som kan bestå av att inte bry sig, nonchalans och 

provokationer. Mätning och mening är enligt Bondas (2003) när det gäller människans 

lidande, hälsa, vårdande och värdighet som inte kan mätas i alla aspekter. Ledaren gör det 

möjligt för patienten, anhöriga, och anställda att beskriva sina erfarenheter och att berätta 

sina historier när det inte är lämpligt att mäta något. Ledaren använder den här 

informationen för att utvärdera och planera förändringar.  
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Relationer i vårdkulturen betyder enligt Bondas (2003) att hjälpa patienterna och det är 

implementerat i det karitativa ledarskapet. Det karitativa ledarskapet består av att utveckla, 

guida, planera, organisera, rapportera, dirigera, anställa, budgetera, samordna, utvärdera och 

ta beslut. Relationen mellan ledaren, vårdpersonal och uppdragsgivarna är baserad på ett 

gemensamt intresse för att hjälpa patienterna. Relationen utvecklas i en kultur av 

tillgänglighet, öppenhet och gästfrihet. Den vårdande organisationen är baserad på kunskap 

och förståelse, där ledaren är en förebild för omvårdnad, etik och förståelse. Vårdandet 

innebär ansvar och en önskan att agera, vilket kommer från ledarens grundläggande ansvar 

för människan. Ledarskapet kräver mjukhet såväl som styrka och mod för att gå över 

gränser. Ledarens rakhet, rättvisa och ärlighet utvecklar ett förtroende inom den 

organisatoriska kulturen. Ledaren behöver kunskap i vad språk, dialog och möten innebär i 

relationer och ha en förmåga att överföra det i den vårdande kulturen. Kunskap är inte 

tillräckligt utan mänsklig kärlek som visualiseras i en ömsesidig tolerans och respekt för 

personen. Det är ledarens ansvar att se till att det finns forum för reflektioner och idéer så 

att drömmar och visioner på vägen till en mer vårdande kultur kan uppstå (a.a.). 

Erfarenheter  

Erfarenhet beskrivs i Svenska Akademins ordbok (1922) i sin första betydelse som att erfara 

och att ha erfarit något, genom en kunskapsutvidgande upplevelse, iakttagelse eller rön detta 

av någon, en grupp eller mänskligheten. Den andra meningen är filosofisk som handlingen att 

uppfatta, jämföra och kombinera olika uppfattningar. Erfarenhet kan grunda sig både på yttre 

och inre erfarenheter. Ekebergh (2012) beskriver att en erfarenhetsvärld kan beskrivas som en 

livsvärld som uppstår genom de kulturella, sociala och historiska sammanhang som individer 

lever i. I det praktiska omvårdnadsarbetet uppstår erfarenheter genom en sammanblandning 

av mötet med patienter och vårdarbetet. Bengtsson (2005) skriver att uppfatta, utifrån ett 

livsvärldsperspektiv innebär att rikta sin uppmärksamhet emot något om det så är en sak, 

människa eller ett fenomen. Det finns olika nivåer av erfarenheter, oreflekterade, reflekterade 

och den bearbetning som sker när erfarenheter ska utryckas i språk. Varje människa har en 

egen livsvärld som påverkas av t.ex. den egna kroppen, relationer till andra och på vilket sätt 

vi uppfattar något. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva undersköterskors erfarenheter av sjuksköterskan som ledare för 

omvårdnadsarbetet på särskilt boende. 

Metod 

Studien har genomförts som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att den kvalitativa metoden används då ett mer komplext ämne ska 

beskrivas, så som människors upplevelser eller erfarenheter. I den kvalitativa metoden vill 

forskaren komma på djupet med hur människor tycker, tänker och känner. I den kvalitativa 

metoden beskriver Danielson (2012) att forskaren är en aktiv del i insamlingen av data. 

Således uppstår data i ett aktivt samarbete med deltagaren under insamlingen.  

Urval och rekrytering  

Inklusionskriterier i studien var att deltagarna skulle vara utbildade undersköterskor och att 

de vid rekryteringstillfället arbetade som undersköterskor på ett särskilt boende. 

Exklusionskriteriet var att det inte skulle finnas någon tidigare relation till personerna som 

intervjuades. En deltagare uteslöts av denna anledning. Rekryteringen skedde genom en 

första kontakt med enhetscheferna för ett första godkännande, samt tillåtelse att komma ut 

och informera undersköterskor muntligt kring studien. Vid det ena tillfället kontaktades 

verksamhetschefen för kommunen, på uppmaning av enhetschefen för att enhetschefen skulle 

kunna ge sitt godkännande först. Den muntliga informationen framfördes i olika forum, en 

arbetsplatsträff, och två stycken möten där chefen valt ut några representanter från 

avdelningarna som kom och lyssnade. Urvalet har varit ändamålsenligt, med syfte att finna 

deltagare som kunde anses vara representativa för undersköterskor på särskilda boenden. 

Enligt Polit och Beck (2012) är en av anledningarna till ändamålsenliga urval att hitta 

deltagare som kan anses representera den större gruppen. Studien utfördes på två olika 

särskilda boenden i sydöstra Sverige och med fyra deltagare på varje boende för att få en 

variation av erfarenheter om sjuksköterskans ledarskap och ett representativt urval för 

gruppen. Henricson och Billhult (2012) beskriver att urvalet till kvalitativa studier görs 

medvetet för att få del av en så omfattande kunskap som möjligt. I kvalitativa studier bör 

urvalet av olika deltagare vara varierat för att fånga in en så god bild av fenomenet som 

möjligt, vilket stärker studiens trovärdighet. Polit och Beck (2012) skriver att i intervjustudier 

är det vanligt att urvalet är ganska litet och den utvalda gruppen ofta är ganska homogen för 

att kunna besvara syftet.  
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Deltagarna arbetade på sex olika avdelningar på de två särskilda boendena och avdelningarna 

var både allmänna och demensavdelningar. Åtta intervjuer utfördes således och deltagarna 

var alla kvinnor i åldern 26-50 med en snittålder på 41 år. De hade jobbat som 

undersköterskor mellan 3,5 till 39 år, i snitt 15,8 år och hade arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats i mellan 1 och 39 år, i snitt 11,25 år.  Alla deltagarna hade 

undersköterskeutbildning.   

Datainsamling 

Data har samlats in med hjälp av individuella intervjuer av undersköterskor på särskilda 

boenden mellan den nionde och fjortonde april 2017. Intervjuerna varade mellan 22 och 37 

minuter och i snitt 25 minuter. Intervjuerna har följt en semistrukturerad intervjuguide 

(bilaga 1). Danielson (2012) beskriver att en semi-strukturerad intervjuguide innebär öppna 

frågor som riktar intervjun mot syftet och intervjuaren kan för ett bättre flöde i intervjun 

byta ordning på frågorna. I den semistrukturerade intervjun används följdfrågor för att följa 

upp och fördjupa förståelsen i det som sägs (a.a.). Intervjuerna skedde under deltagarnas 

arbetstid på avskilda platser som exempelvis samtalsrum på respektive arbetsplats för att 

undvika störningsmoment. En av intervjuerna blev kort avbruten, det påverkade dock inte 

intervjun i sin helhet. Fördelningen av att hålla i intervjuerna och ställa frågorna har varit 

jämnt fördelat, varannan gång har ansvaret varit att ha huvudfrågorna och andra gången att 

ställa följdfrågor. Vid provintervjuerna visades det sig viktigt att aktivt använda följdfrågor, 

för att svaren skulle bli så uttömmande som möjligt.  Det gjordes inga förändringar av 

innehållet i intervjuguiden efter provintervjuerna. Intervjuerna har spelats in för att inte 

förlora något viktigt i det som sägs. Inspelningarna har förvarats på ett USB-minne på en 

säker plats.  

Dataanalys 

Analysen gjordes baserad på Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest ansats. En manifest ansats innebär enligt Graneheim och 

Lundman att analysen handlar om vad texten säger och beskriver det som är synligt och 

uppenbart i texten. Analysen började med att transkribera intervjuerna, vilket betyder en 

ordagrann utskrivning av intervjuerna. Intervjumaterialet fördelades och transkriberades 

individuellt. Samtliga intervjuer lyssnades sedan igenom för att kontrollera att 

transkriberingen var korrekt. Dessa transkriberingar har utgjort analysenheten.  
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Graneheim och Lundman (2004) föreslår att analysenheten är intervjutranskriberingar som är 

tillräckligt stora för att anses vara en helhet och tillräckligt små för att ha i åtanke under 

analysen. Intervjuerna lästes därefter igenom i sin helhet ett flertal gånger, för att få en bild av 

helheten i materialet och sedan valdes meningsbärande enheter ut som svarade mot syftet och 

som stämde med helheten i intervjuerna, detta gjordes enskilt. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver en meningsenhet som ord, meningar eller fraser som relaterar till varandra 

genom innehåll och kontext. För att öka trovärdigheten på urvalet av meningsenheter fördes 

efteråt en gemensam diskussion kring meningsenheterna för att se om de svarade mot syftet 

och helheten i analysenheten. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att om flera forskare 

är överens om tolkningen av innehållet ökar trovärdigheten.  

 

Analysen fortsatte genom att meningsenheterna gemensamt kondenserades ner till sin essens 

utan att tappa betydelsen av meningsenheten. Kondensering är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) en nerkortning av meningsenheten med bibehållen betydelse. Därefter sattes 

koder på kondenseringarna för att lättare få en överblick när de skulle sorteras och sedan 

skrevs koderna ut från datorn till pappersformat för att underlätta arbetet med sorteringen. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kodning är en abstraktion av 

meningsenheterna, ett verktyg att tänka med och ska förstås i förhållande till kontexten. 

Koderna sorterades därefter genom att jämföra likheter och olikheter. Koderna sorterades till 

preliminära enheter och sedan sorterades dessa till preliminära kategorier och 

underkategorier. Genom diskussion resulterade det till slut i tre kategorier och sex 

underkategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att skapande av kategorier är kärnan 

i den kvalitativa innehållsanalysen. De menar att kategorier är områden som har ett 

gemensamt innehåll och som skiljer sig från de andra kategorierna. Exempel på de olika 

stegen av analysen finns i (Bilaga 7).  
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Etiskt övervägande 

Vetenskapsrådet (2011) skriver i sin rapport God forskningssed att det finns krav på öppenhet 

inom forskning och att den ska bedrivas utan att människor kommer till skada. Då krav på 

öppenhet kan avslöja personer och eventuellt då göra skada, är det därför viktigt att tidigt i ett 

arbete bestämma vad som kan lovas deltagarna om konfidentialitet och andra 

ställningstagande, för att säkerställa att deltagarna inte kommer till skada. Det är också viktigt 

att vara tydlig med varför studien görs och öppet redovisa att det kan finnas nytta med att 

bedriva studien (a.a.). 

 

Deltagarna har fått information kring deltagandet och studien både muntligt och skriftligt 

genom ett informationsbrev (bilaga 3). Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det krav på 

begriplighet som innebär att informationen ska vara anpassad till deltagarna samt bör den 

vara både skriftlig och muntlig. Studien har även använt sig av ett informerat samtycke med 

en samtyckesblankett (bilaga 5). Detta för att försäkra sig om att deltagarna fått och förstått 

informationen kring studien och var villiga att delta samt kände till att de hade rätt att avbryta 

sitt deltagande när de ville utan att behöva ange någon orsak. Vid ett informerat samtycke 

menar Kjellström (2012) att det krävs både att deltagarna fått information och förstått den 

samt att detta säkerställs genom exempelvis en samtyckesblankett.  Deltagarna garanterades 

konfidentialitet och materialet från de inspelade intervjuerna har därför förvarats på ett USB-

minne som har varit inlåst, likadant har samtyckesblanketter och de utskrivna intervjuerna 

hållits inlåsta och hanterats med försiktighet. Namnen på deltagarna har aldrig kopplats till 

varken inspelade eller utskrivna intervjuer. Direkt efter intervjuerna kodades ljudfilen med en 

slumpmässigt utvald bokstav. Konfidentialitet innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att 

informationen om deltagarna hanterats varsamt och att enskilda personer inte ska kunna 

identifieras i resultatet. 

 

Studien har genomgått etisk granskning hos Etikkommittén Sydost för att säkerställa studiens 

etiska lämplighet, utlåtandet finns i bilaga 6. De förslag som kommittén hade har åtgärdats 

vad det gällde informationsbrevet till undersköterskorna, men inte informationsbrevet till 

enhetscheferna (bilaga 2). Detta eftersom deras tillstånd för att få utföra studien på boendena 

skulle vara med i ansökan till kommittén och därför redan var utskickat. Samtycke för att 

göra studien har även inhämtats från enhetschefer (bilaga 4). 
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Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier, Kommunikation påverkar ledarskapet, 

Relationer påverkar ledarskapet och Delegering ett sätt att leda. Kategorin Kommunikation 

påverkar ledarskapet delades in i tre underkategorier, Diskussion kring omvårdnaden är 

viktigt, Teammöten ett forum för kommunikation och Skriftlig och muntlig kommunikation 

förstärker varandra. Kategorin Relationer påverkar ledarskapet delades in i 

underkategorierna, Sjuksköterskans bemötande, Sjuksköterskans intresse för omvårdnaden 

och Sjuksköterskans tillgänglighet.  

Kommunikation påverkar ledarskapet 

Diskussion kring omvårdnaden är viktigt  

Undersköterskorna ansåg att diskussionen mellan dem och sjuksköterskan var viktigt för att 

omvårdnadsarbetet skulle fungera tillfredställande. Aspekter som att diskutera igenom beslut 

och att bli lyssnad på lyftes fram. Samtliga undersköterskor uppfattade det som att de 

observerade vad som hände med vårdtagarna och sedan förde informationen vidare till 

ansvarig sjuksköterska och att det var viktigt att det fördes en diskussion om detta. 

Undersköterskorna uttryckte ett samarbete i team där de stod närmast patienterna och 

fungerade som en viktig länk till sjuksköterskan genom att förmedla vidare information som 

de uppfattade i sitt dagliga arbete med vårdtagarna som sedan sjuksköterskan kunde åtgärda 

eller fatta beslut utifrån.  Undersköterskorna såg kommunikationen som en viktig del av 

sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadsarbetet och att det var viktigt att alltid diskutera 

tillsammans om vårdtagarna, deras mående och möjliga förändringar som uppkommit.  

 

Kommunikation 
påverkar ledarskapet 

Kommunikation 
påverkar ledarskapet 
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Relationer påverkar 
ledarskapet 
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Sjuksköterskans tillgänglighet 

Delegering ett sätt att 
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Delegering ett sätt att 
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Figur1-Beskrivning av kategorier och underkategorier 
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”Det ändras ju som sagt jättemycket, ofta här, det är från dag till dag är 

det ju olika grejer som händer. Och det har ju också med allt att göra, hur 

vi beter oss och mediciner och hjälpmedel allt hör ju ihop hela tiden så 

att det är ju viktigt att alla pratar tillsammans om det.” (Intervju W) 

 

Vidare beskrev flertalet av undersköterskorna att det var viktigt att de kunde fråga den 

ansvariga sjuksköterskan om olika problem, för att kunna diskutera och få hjälp med att 

utföra omvårdnaden. Kände undersköterskorna att det fanns hinder att fråga sin sjuksköterska 

något kunde detta påverka omvårdnaden negativt då de inte kände att de fick den hjälp som 

behövdes. Undersköterskorna uttryckte att diskussionen som de hade med sjuksköterskorna 

låg till grund och skapade ett samarbete sinsemellan.  

Teammöten ett forum för kommunikation  

Undersköterskorna uttryckte att de såg teammöten som ett viktigt redskap i omvårdnaden, det 

skapade ett forum för kommunikation där hela teamet samlades för att ta upp saker om 

vårdtagarna och diskutera det med andra som sedan tog beslut och gick vidare med sakerna 

som togs upp. Flertalet av undersköterskorna såg teammötena som en resurs för att 

kommunicera deras synpunkter angående vårdtagarna för att sedan få hjälp av teamets andra 

kompetenser. Exempelvis sjuksköterskan som tog beslut angående vårdtagarna som inte 

undersköterskorna själva kunde göra vilket således ledde till att sjuksköterskorna fungerade 

som en tydlig ledare för dem. Det var inte bara sjuksköterskan som var delaktig i dessa 

teammöten utan även sjukgymnast, arbetsterapeut och i vissa fall chefen, vilket gav dem 

möjlighet att kommunicera kring vårdtagaren i helhet. Dessa möten skedde kontinuerligt med 

varierande tidsintervaller från avdelning till avdelning, vilket gjorde att undersköterskorna 

kunde förbereda sig på vad de behövde ta upp och diskutera.  

 

”Alltså det.. det är så mycket som vi pratar om… vi pratar specifikt om 

vårdtagarna… deras mående och behöver vi göra någon ändring här 

eller… alltså det är någonting som vi, som är nära dem som vi tar upp på 

teammötet för sköterskan ska få en inblick liksom.” (Intervju N) 

 

Undersköterskorna belyste även att teammöten bidrog till att uppföljningar fungerade bra, 

hade de kommit fram till några ändringar under teammötet, togs det vid näst följande möte 

upp och effekten och resultatet av åtgärden utvärderades. Detta var enligt undersköterskorna 

positivt då hela teamet var där och ett beslut för hur de skulle gå vidare kunde tas direkt.  
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Skriftlig och muntlig kommunikation förstärker varandra  

Flera undersköterskor lyfte att det var viktigt för sjuksköterskan att förstärka sin muntliga 

kommunikation med någon form av skriftlig kommunikation. Detta bidrog till att den 

muntliga kommunikationen kom fram till alla och att den kommunicerade informationen inte 

försvann på vägen. Undersköterskorna uttryckte dock att båda behövdes för att skapa en 

fungerande kommunikation, då information från sköterskan utan det muntliga kunde 

uppfattas som otydligt och svårt att förstå.   

 

”...man har ju inte den kontakten med sköterskan då har man inte. Då blir 

det ju inga tydliga riktlinjer heller ju det blir det ju inte om man går in 

och läser informationen det är ju alltid lättare om man får den muntligt 

och skriftligt tycker jag då är det mer tydlighet bakom det ...” (Intervju P) 

 

Sjuksköterskans ledarskap påverkades enligt flertalet av undersköterskorna genom hur hon 

kommunicerade och hur tydlig hon var med information som hon kommunicerade. 

Undersköterskorna såg svårigheter att följa ledarskapet om kommunikationen från 

sjuksköterskan var ofullständig eller otydlig.  

 

Relationer påverkar ledarskapet 

Sjuksköterskans bemötande 

Undersköterskorna menade att hur de bemöttes av sjuksköterskorna var viktigt och att det 

påverkade deras relation och således ledarskapet. Samtliga undersköterskor menade att det 

var viktigt att de kunde prata med sjuksköterskorna. För att det skulle fungera bra var det 

viktigt att sjuksköterskans bemötande var lugnt, trevligt och hjälpsamt.  

 

”hon gör sitt jobb.. och.. hon är lugn.. trevlig, bemötande… förklarar.. 

man känner att man kan prata med henne… man har tilliten till henne” 

(Intervju N) 

 

I det goda bemötandet ingick det också enligt undersköterskorna för sjuksköterskorna att vara 

mentalt närvarande i interaktionen med undersköterskorna. Flertalet av undersköterskorna 

menade att om sjuksköterskan hade ett bra bemötande skapade det ett förtroende för 

sjuksköterskan och att det skapade en trygghet i relationen.  
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Om det blev fel i omvårdnaden menade undersköterskor att det var viktigt att de hade en bra 

relation till sjuksköterskan så att de kände sig trygga i att prata om det. Flertalet 

undersköterskor hade också erfarenhet av att när sjuksköterskorna var stressade så blev de 

otrevliga och mindre hjälpsamma. Likaså var undersköterskornas erfarenhet att om de ringde 

flera gånger om något för att de var osäkra så blev sjuksköterskorna också otrevliga.  

 

Några undersköterskor belyste även att hur sjuksköterskan betedde sig också spelade in i hur 

de uppfattades. Det kunde vara saker som att de släppte på riktlinjer kring basal hygienen, 

inte reagerade på olyckor när de var i närheten utan bara satt kvar eller att det var väldigt 

obeslutsamma i vissa situationer.  

 

”… hon ligger på golvet.. ja men jag kommer sa jag.. och sköterskan satt 

jämte mig, och hon reste sig inte… ” (Intervju M) 

 

Några undersköterskor menade också att det ibland var det tvärtom att undersköterskorna inte 

hade ett bra beteende, exempelvis om de inte gjorde vad de skulle. När en sjuksköterska 

behövde påpeka brister var det enligt undersköterskorna viktigt för sjuksköterskan att vara 

ödmjuk men att samtidigt tuff i sitt ledarskap. 

Sjuksköterskans intresse för omvårdnaden  

Flertalet undersköterskor framhöll att det var viktigt att sjuksköterskorna visade intresse för 

omvårdnadsarbete, vilket bidrog till att relationerna förbättrades då de hade ett gemensamt 

intresse. När undersköterskorna beskrev ett bra sätt som sjuksköterskan visade intresse lyfte 

de aspekter som att sjuksköterskan frågade aktivt och ofta hur det var med vårdtagarna, om 

åtgärder fungerade, behövde ändras, avslutas eller om det uppstått nya problem.  

 

”Hon frågar alltid oss har ni någonting? De säger hon alltid när hon 

kommer och det säger hon alltid i telefonen med ... Gör hon och det är 

jättebra är det.” (Intervju P) 

 

Undersköterskorna betonade även vikten av att sjuksköterskan också visar sitt intresse genom 

att lyssna till dem och vad undersköterskorna hade att säga om vårdtagarna. 

Undersköterskorna framhöll också vikten av att sjuksköterskorna tog sig tid att försöka lära 

känna vårdtagarna. 
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”… vi pratar ju om det men det är ju inte så att hon liksom hjälper oss att 

ta upp någon från sängen eller alltså sådana grejer. Det gör hon ju inte. 

Men det känns som hon känner dem rätt så bra och hon försöker liksom 

lära känna dem och hon är.. hon är med, är hon liksom. Det måste jag 

säga. Hon tar sig tid för dem.” (Intervju W) 

 

Även om sjuksköterskorna inte hjälpte till i det dagliga arbetet med vårdtagarna, menade 

flertalet av undersköterskorna att ett sätt som vissa sjuksköterskor visade intresse var genom 

att sjuksköterskan när hon var med en vårdtagare kunde hjälpa till med att lägga vårdtagaren. 

Dock varierade undersköterskornas erfarenheter kring huruvida sjuksköterskorna hjälpte till 

med detta eller inte.  

Sjuksköterskans tillgänglighet 

Flertalet undersköterskor hade erfarenheter av att sjuksköterskans ledarskap ofta begränsades 

av att de inte hade tid att komma, detta på grund av att sjuksköterskorna inte var på plats och 

var stationerade på andra ställen än just boendet, samt att de hade andra uppgifter. Det bidrog 

även till att undersköterskorna kände att det blev svårare att få kontakt när det inte fanns en 

fysisk närhet till sjuksköterskan, vilket påverkade relationen till sjuksköterskan negativt. 

 

”ja dom har ju inte tid för dom är ju på andra ställen är dom ju också ju 

... så jag kan ju tycka det att ... det var ju bättre förr ... än vad det är i dag 

.... och dom är ju här ... kanske ja, tjugo minuter eller nånting sen bara 

kör dom sen.” (Intervju E) 

 

När sjuksköterskan var på plats mycket och närvarande på avdelningen så uppfattade 

samtliga undersköterskorna att det bidrog till att en bättre kontakt skapades mellan 

undersköterskor och sjuksköterskor. Det bidrog enligt undersköterskorna till att 

sjuksköterskorna lättare lärde känna personalen och samtidigt att även undersköterskorna fick 

möjlighet att lära känna sin sjuksköterska, vilket bidrog till bättre relationer. 

Undersköterskorna beskrev den nära kontakten som något positivt och som en viktig del i 

sjuksköterskans ledarskap då det skapade tydlighet och trygghet för undersköterskorna. 

Undersköterskorna lyfte även aspekter som att sjuksköterskorna tog sig tid när de var på 

avdelningarna och kunde sitta i lugn och ro och dricka kaffe och prata, vilket bidrog till att 

undersköterskorna kände trygghet och att de hade tid med dem. 
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”Hon (sjuksköterskan) är på plats mycket hos oss. Och det var ju kanske 

inte den förra så mycket. Och om hon då är här ett par timmar kanske på 

förmiddagen. Hon hinner se jättemycket, både av de gamla och hur vi 

arbetar och allting.” (Intervju W) 

 

Flertalet av undersköterskorna hade även erfarenheter att de kunde behöva ringa ett flertal 

gånger innan de fick tag på någon sjuksköterska och de behövde även i vissa fall ringa 

upprepande gånger innan sjuksköterskan kom till avdelningen. Samtidigt beskrev 

undersköterskorna att de aldrig ringer till sjuksköterskorna i onödan men undersköterskorna 

menade på att det ibland uppfattades som att sjuksköterskorna tyckte att de gjorde det. 

Undersköterskorna ansåg att detta berodde på att sjuksköterskorna hade det stressigt och 

mycket att ta hand om vilket bidrog till att undersköterskorna kände att sjuksköterskorna inte 

hade tid att lyssna på dem. Vid tillfällen när den ordinarie sjuksköterskan inte var på plats så 

uppgav undersköterskorna att det var betydligt svårare att få tag på en sjuksköterska. Några 

av undersköterskorna kände att det var meningslöst att ringa till en annan sjuksköterska när 

deras ordinarie var ledig eller sjuk då sjuksköterskorna ofta inte hade tid att komma, vid dessa 

tillfällen upplevde undersköterskorna även att saker inte blev gjorda eller togs tag i då saker 

de bad om hjälp om och inplanerade saker skötts upp tills den ordinarie sjuksköterskan var 

åter på plats.  

 

Några undersköterskor beskrev även att när sjuksköterskan inte hade tid att komma gick det 

ut över vårdtagarna som blev ledsna och arga, vilket gick ut över undersköterskorna på plats 

som fick hantera det. Dock uppgav vissa undersköterskor att det kändes bra bara att få tag på 

en sjuksköterska som sa att det kan vänta, för då kände undersköterskorna att de gjort sin 

uppgift och kunde lita på sjuksköterskans lugnade svar. 

 

Majoriteten av undersköterskorna belyste även att det var betydelsefullt för omvårdnaden att 

sjuksköterskan hade kännedom kring vårdtagarna. Vid tillfällen då den ordinarie 

sjuksköterskan inte var på plats uppgav undersköterskorna att de försökte få tag på en 

sjuksköterska som tidigare hade haft kontakt med vårdtagarna och således kände dem lite. 

Flertalet av undersköterskorna beskrev att det kunde ta längre tid och försvåra 

sjuksköterskans arbete om sjuksköterskan inte kände vårdtagarna. Särskilt svårt kunde det bli 

när sjuksköterskan var ute och arbetade på annan plats och inte hade tillgång till en dator för 

att få upp information och journaler.  
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När det var en annan sjuksköterska som tog hand om en vårdtagare istället för den ordinarie 

sjuksköterska uppgav några undersköterskor att det ofta kunde bli fel och de uppgav även att 

uppföljningen påverkades negativt. Några av undersköterskorna menade på att det hade 

kunnat fungera bättre om det fanns flera sjuksköterskor som samsades om ett område så att 

det alltid skulle finnas en sjuksköterska att få tag på som kände vårdtagarna. Vissa 

undersköterskor beskrev en tidsbrist hos sjuksköterskorna när de kom till avdelningen, de 

menade på att det var viktigt att sjuksköterskan hade tid när hon var där.  

 

” Ja hon måste ju ha tid när hon kommer ... det är ju där skon klämmer” 

(Intervju E) 

 

Dessa undersköterskor ansåg att sjuksköterskorna bara dyker upp, gör bara precis vad de ska 

men inte mer och sen åker därifrån igen. Detta bidrog enligt undersköterskorna till att de inte 

hann få de instruktioner de behövde, de fick inte heller någon tid till att ställa några frågor till 

sjuksköterskan om det behövdes. De menade även på att sjuksköterskorna inte heller hade tid 

och möjlighet att lära känna vårdtagarna.   

Delegering ett sätt att leda 

En stor del av resultatet visade på att undersköterskornas erfarenheter av sjuksköterskan 

ledarskap innehöll många aspekter av delegeringar, då det var ett tydligt sätt att leda 

omvårdnaden enligt deras erfarenheter. Ledarskapet blev tydligt enligt undersköterskor när 

sjuksköterskan gav tydliga instruktioner kring delegeringarna så att undersköterskorna kände 

att de förstått uppgiften och visste vad de skulle göra. Även när sjuksköterskan visade 

uppgiften och försäkrade sig om undersköterskornas kunskap kring uppgifterna uppgav 

majoriteten av undersköterskorna att de kände sig trygga och kände att sjuksköterskan hade 

en tydlig ledarroll då hon tydligt ledde dem och instruerade dem hur de skulle gå tillväga.  

 

”Då när man skulle ge sprutor och sådär, så var hon ju med.. så att hon 

verkligen såg att man kunde ge.. Fragmin och insulin.. och så.. så man 

har den också, så att hon står bakom en och är säker.” (Intervju M) 

 

Flertalet av undersköterskorna uttryckte att delegeringarna fungerade bra eftersom 

sjuksköterskorna hade bra koll på deras kunskap och uppdaterade delegeringarna med jämna 

mellanrum så att de var säkra på att kunskapen fanns där.  
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Skulle den delegerade uppgiften inte ha utförts på många år av undersköterskorna lyfte de att 

det var viktigt att kunna fråga sjuksköterskan och att få chans att få en uppdatering av 

kunskapen genom sköterskan när uppgiften väl skulle utföras.  

 

Några undersköterskor beskrev de skriftliga delegeringarna som mer tydliga och säkra medan 

muntliga delegeringar beskrevs som lite mer osäkra och att sjuksköterskan inte hade lika bra 

koll på kunskapen och inte heller visade på samma sätt som om de hade fått en skriftlig 

delegering. Muntliga delegeringar användes ofta över telefon eller bara i ett snabbt möte med 

sköterskan och gav inte samma trygghet och tydlighet. Dock uppgav vissa undersköterskor 

att muntliga delegeringar var bra när sjuksköterskan var medveten om att undersköterskorna 

hade kunskaperna och att de kände att sjuksköterskan litade på dem då det kunde användas 

för att underlätta för sköterskan som då inte behövde komma upp till avdelningen och utföra 

en viss uppgift.  

 

”För dels gör ju vår sköterska så också att ... låt säga att jag ska ge 

morfin och så säger jag att det har inte jag gjort någon gång och då säger 

hon att jag ska visa dig det är också jättebra och det är ju också väldigt 

viktigt att man känner sig trygg i det man gör ... är det ... och då kan hon 

känna sig trygg om hon delegerar de över telefon eller så ju, så det är 

också skönt är det.” (Intervju P)  

 

Delegeringarna sågs även som ett samarbete mellan undersköterskor och sjuksköterskor och 

vilka arbetsuppgifter som delegerades varierade mellan olika sköterskor. Vissa 

undersköterskor såg det som en hjälp för sjuksköterskorna att undersköterskorna kunde utföra 

vissa av deras sjukvårdsuppgifter genom delegeringar vilket då underlättade för 

sjuksköterskorna som beskrevs ha mycket annat att göra.  

 

Några av undersköterskorna som arbetat många år på ett särskilt boende uttryckte även att de 

själva visste mycket och inte behövde samma stöd och instruktioner av sjuksköterskan utan 

att de själva hade kunskapen, men de menade dock på att från början så hade de fått 

instruktioner och sjuksköterskan hade delat med sig av sin kunskap till dem.  
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Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ ansats i studien ansågs vara lämpligt då Olsson och Sörensen (2011) 

menar att den kvalitativa metoden används då människors upplevelser eller erfarenheter ska 

beskrivas och då syftet är att beskriva ett fenomen med hjälp av ett mindre urval utan fokus 

på generalisering. En intervjustudie valdes då det under probleminventeringen och 

formuleringen bedömdes finnas för få studier för att göra en litteraturstudie. Wallengren & 

Henricson (2012) skriver för att ringa in det vetenskapliga problemet läses vetenskapliga 

artiklar rapporter och avhandlingar, detta avgör om det är en litteraturstudie eller en annan 

studie som ska göras. Valet av den semistrukturerade intervjun lät undersköterskorna fritt 

beskriva sjuksköterskans ledarskap men riktade samtidigt svaren mot syftet. Polit och Beck 

(2012) menar att den semistrukturerade intervjuguiden används när intervjun ska riktas mot 

ett specifikt område men där det är svårt att förutsäga deltagarnas svar. 

 

Polit och Beck (2012) menar att urvalet i en kvalitativ intervjustudie görs utifrån vem som 

kan berätta om fenomenet. Därför valdes deltagare ut som hade undersköterskeutbildning och 

som vid tillfället arbetade på ett särskilt boende. För att få en större variation av erfarenheter 

utfördes intervjuerna på två särskilda boenden. Henricson och Billhult (2012) skriver för att 

få en god bild av fenomenet bör urvalet vara varierat. Studien har bara haft kvinnliga 

deltagare vilket hade kunnat ses som en svaghet utifrån variationen på urvalet. Enligt 

Statistiska centralbyrån (2015 ) var dock 92 procent av alla undersköterskor i Sverige kvinnor 

2015. Således skulle urvalet kunna ses som representativt. I övrigt hade deltagarna både kort 

och lång erfarenhet av yrket, de hade arbetat olika lång tid på de särskilda boendena och hade 

varierande ålder vilket stärker studien då det gör att gruppen blir mer representativ. Vid 

intervjustudier som är fokuserade på en specifik grupp menar Polit och Beck (2012) att det är 

vanligt med ett representativt urval. För att inte påverka resultatet genom tidigare relationer 

till deltagarna, exkluderades en undersköterska. Polit och Beck (2012) menar att det är viktigt 

att inte bli för emotionellt engagerad med sina deltagare.   

 

Det förekom en ansträngning för att låta deltagarna få tala till punkt så att deltagarna skulle 

känna att de kunde tala fritt och att de blev lyssnade på. Det kan ses som en styrka att 

intervjuerna utfördes gemensamt då följdfrågorna inte blev riktade endast från en persons 

perspektiv vilket gav möjlighet till mera nyanserade svar. Olsson och Sörensen (2011) menar 

att det i kvalitativa intervjuer är författarens uppgift att vara lyhörd för det som sägs. Då 

målet är att få en nyanserad beskrivning från deltagaren (a.a.).  
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När båda deltog underlättade det också till att uppmuntra deltagarna att utveckla sina svar. I 

kvalitativa intervjuer är det enligt Polit och Beck (2012)  intervjuarens uppgift att uppmuntra 

deltagarna att med egna ord beskriva ämnet.  

 

Enbart en av intervjuerna blev avbruten då någon behövde hämta något i rummet där 

intervjun skedde. Intervjun pausades då och återupptogs kort därefter. Eftersom intervjuerna 

skedde på arbetstid var några av undersköterskorna tvungna att ha telefoner påslagna under 

intervjuerna men ingen intervju blev avbruten på grund av detta. Dessa faktorer och avbrott 

bedöms inte nämnvärt ha påverkat intervjuerna, då deltagarna uppfattats som lugna under 

intervjuerna. Enligt Olsson och Sörensen (2011) spelar rummet roll vid intervjuer och det är 

viktigt att det finns ro vid intervjutillfället.  

 

Intervjuerna i studien tog i snitt 25 minuter. Intervjuernas längd skulle kunna tyda på en 

oerfarenhet av att intervjua och att det skulle kunna ha påverkat resultatet av studien då Polit 

och Beck  (2012) menar att kvalitén på intervjuerna och möjligheten att kunna få ut all 

information som deltagarna har beror på intervjuarnas erfarenhet. De menar även att 

kvalitativa intervjuer ofta tar lång tid att genomföra, ibland timmar (a.a.). Dock har 

intervjulängden inte ökat från första till sista intervjun utan längden på intervjuerna är 

förhållandevis konstanta.  

 

Intervjuerna gjordes i nära anslutning till varandra. När alla åtta intervjuer var gjorda och 

transkriberade märktes det tydligt att svaren var snarlika varandra och att de var 

upprepande. Även om inga ytterligare intervjuer gjordes så ansågs datamättnad ha uppnåtts. 

Polit och Beck (2012) menar att antalet deltagare i en kvalitativ studie inte avgörs på 

förhand. Utan det är datan som avgör när tillräcklig information har samlats in. När 

informationen som samlats in blir upprepande och nya deltagare inte tillför ny data, då har 

så kallad datamättnad uppnåtts och inga fler deltagare behöver tillföras. 

 

Valet av Granherim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ dataanalys sågs som 

lämpligt då de menar att beskrivningen är framtagen för att studenter på ett pedagogiskt sätt 

ska kunna sätta sig in i och använda sig av kvalitativ innehållsanalys i sina första 

forskningskurser inom omvårdnadsforskning. En manifest ansats valdes att användas i 

studien då det vid oerfarenhet inte ställer samma krav på insikt och kunnande i ämnet.  
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Detta menar även Graneheim och Lundman (2004) som beskriver att när studenter gör sina 

första tolkningar av ett material är den manifesta tolkningen en lämplig startpunkt. Trots en 

manifest ansats i analysen har det skett en viss tolkning.  

Graneheim och Lundman (2004) anser att vid kodningen och det efterföljande skapandet av 

underkategorier och kategorier blir även den manifesta ansatsen tolkande. Det visade sig vara 

ett bra val att meningsenheterna först valdes ut enskilt och sedan diskuterades, då detta 

medförde att inga meningsenheter missades och att rätt meningsenheter valdes ut. Att 

kondensera, koda och kategoriseras gemensamt ansågs som en styrka då det tillförde olika 

perspektiv till analysen. Graneheim och Lundman (2004) menar att pålitligheten ökar på en 

studie om fler är överens om analysen och resultaten. 

 

Transkriberingarna har skett ordagrant i nära anslutning tidsmässigt till intervjuerna för att 

fortfarande ha intervjuerna i färskt minne. För att få transkriberingarna så noggranna som 

möjligt har de lyssnats igenom och korrigerats av båda. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är 

transkriberingar viktiga men de menar att oavsett noggrannhet så förloras information från 

insamlingstillfället när intervjuerna skrivs ut.  

 

Vid alla informationstillfällena har enhetschefer närvarat vilket skulle ha kunnat upplevas 

som en påtryckning av deltagarna särskilt vid de tillfällen som chefen hade valt ut vilka som 

skulle få informationen. Kjellström (2012) skriver att i den informerande 

samtyckesprocessen ingår att informera om studien och att det är frivilligt att delta och 

respektera individens rätt att själv fatta beslut. När individen har fått information om 

studiens syfte, mening och eventuella konsekvenser av att delta kan individen fatta ett beslut 

(a.a.). Då deltagarna fick information både skriftligen och muntligt, betänketid att fatta sitt 

beslut samt påmindes vid intervjuns början att de var frivilligt så bör detta borga för att 

deras deltagande var frivilligt. Kjellström (2012) skriver att användandet av en 

samtyckesblankett kan vara problematiskt och att det upplevs som tvingande att delta när 

deltagaren skriver på något. En medvetenhet om detta har funnits men det valdes att 

respektera deltagarnas förmåga att själva fatta beslut i frågan.  
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Resultatdiskussion  

Resultatet beskrev att undersköterskorna hade erfarenheter av att kommunikationen var en 

viktig och stor del i sjuksköterskans ledarskap. Detta menar både Moura, Inchauspe, 

Dall’Agnol, Magalhães och Hoffmeister (2013) samt Holm och Severinsson (2014) som i 

sina studier beskriver kommunikationen som en stor del av ledarskapet och att 

kommunikationsfärdigheter är en avgörande egenskap för ledare.  

 

I resultatet framkom det även att undersköterskorna såg kommunikationen som en grund för 

ett samarbete mellan dem och sjuksköterskor då de diskuterade kring beslut i omvårdnaden 

för vårdtagarna. Perry, Carpenter, Challis och Hope (2003) och Hewison, Badger, Clifford 

och Thomas (2009) menar på liknande sätt att den bästa vården på boenden uppnås när 

sjuksköterskor och undersköterskor samarbetar och tillsammans samordnar och planerar 

omvårdnaden för vårdtagarna. Resultatet visade även på att undersköterskorna såg sig som en 

viktig del av teamet som genom kommunikation med sjuksköterskan förde viktig information 

kring vårdtagarna vidare så sjuksköterskan kunde åtgärda eller ta beslut om det. Berlin (2013) 

beskriver samverkan i team som en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Det innebär att 

sjuksköterskan måste samarbeta och förstå att de olika kompetenserna som teamet har 

kompletterar varandra och bidrar till att bästa resultat nås (a.a). Vilket stämmer bra överens 

med resultatet som visade på att undersköterskorna menade på att det var viktigt för 

sjuksköterskan som ledare i kommunikationen att lyssna och ta vara på undersköterskornas 

kompetens. Bondas (2003) menar på samma sätt att utifrån den karitativa ledarskapsteorin 

ska ledaren låta annan personal beskriva sina erfarenheter, denna information använder 

ledaren sedan till att planera och utvärdera förändringar.  

 

Undersköterskorna lyfte att teammöten sågs som ett forum för diskussion kring vårdtagarna, 

där allt om deras mående och situation diskuterades. Teammötena underlättade enligt 

undersköterskorna beslutsprocessen då sjuksköterskan fick en inblick i vad 

undersköterskorna upplevde och såg kring vårdtagarna. Teammöten förekom på alla de 

intervjuade undersköterskornas avdelningar. I en studie av Wicke, Coppin, och Payn (2004) 

beskrev sjuksköterskor teammöten som ett forum för beslutsfattande och diskussion. Det 

framkom i studien att mötena påverkade teamarbetet och även var en grund för en god 

kommunikation.  
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Resultatet visade på att sjuksköterskans ledarskap påverkades av hur kommunikationen 

framfördes. Undersköterskorna menade på att det var bra med både skriftlig och muntlig 

kommunikation kombinerat. Då enbart skriftlig kommunikation kunde uppfattas som otydlig 

och svår att förstå men att endast muntlig kommunikation kunde försvinna på vägen eller 

glömmas bort. Detta stärks ur ett sjuksköterskeperspektiv i en tidigare studie av Wicke, 

Coppin, och Payn (2004) där sjuksköterskorna i studien uttryckte att ett problem med 

kommunikationen var att personal på boenden var tvungna att mestadels förlita sig på 

muntlig kommunikation, således menade de att det saknades tydlighet som exempelvis kan 

hittas på sjukhuset genom regelbunden dokumentation.  

 

Resultatet visade även på att undersköterskorna hade erfarenheter av att sjuksköterskans 

bemötande påverkade ledarskapet. Genom att sjuksköterskan lyssnade, var trevlig och 

hjälpsam skapades en bättre relation sinsemellan och ledarskapet fungerade bättre. Dessa 

aspekter belyses även i en studie av Rubin, Balaji, & Barcikowski (2009) som menar på att 

relationer mellan sjuksköterskor och undersköterskor kan förbättras genom att bedriva 

kommunikation och bemöta varandra med bland annat empati, aktivt lyssnande, medkänsla, 

respekt och förtroende samt ha en icke dömande attityd. Undersköterskorna lyfte i resultatet 

att detta således förbättrade relationen till sjuksköterskorna och de kände sig bekräftade och 

trygga i att parata med sjuksköterskan. Att relationer påverkar ledarskapet kommer även 

Wong, Cummings och Ducharme (2013) fram till i sin reviewstudie där resultatet pekar på att 

en relationsledarstil påverkar vårdresultatet i alla typer av verksamheter positivt. Bondas 

(2003) beskriver även relationer i vårdandet och mellan vårdpersonal som viktigt i den 

karitativa ledarskapsteorin. Goda relationer skapas enligt Bondas genom öppenhet, 

tillgänglighet och gästfrihet. Karlsson, Ekman och Fagerberg (2008) menar dock att det kan 

vara en balansgång för sjuksköterskor att vara både en beslutsfattande ledare och samtidigt 

vara en vanlig medarbetare med fokus på relationer.  

 

Resultatet beskrev att undersköterskorna hade erfarenheter av att sjuksköterskornas 

bemötande påverkades av att de hade en hög belastning och var stressade. Undersköterskorna 

menade på att stressen i vissa fall kunde göra sjuksköterskorna otrevliga och inte lika 

hjälpsamma när undersköterskorna ringde efter hjälp eller rådgivning. Detta kan ses i linje 

med resultatet från en tidigare studie av Sarafis m.fl. (2016) som beskriver att sjuksköterskor 

som arbetar på sjukhus påverkas av stressfaktorer genom att deras beteende och 

genomförande av omvårdnad förändras.  
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I resultatet framkom det även att undersköterskornas erfarenhet var att när ordinarie 

sjuksköterska inte var på plats fungerade inte ledarskapet då andra sjuksköterskor inte hade 

tid och var stressade. Detta kan styrkas ur ett sjuksköterskeperspektiv som i en studie av 

Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) beskrev liknande erfarenheter som undersköterskorna 

kring situationen att de var ensam sjuksköterska på ett boende på kvällar och helger och 

ansvariga över stora områden vilket ledde till stress och frustration.  

 

Resultatet visade även att undersköterskorna hade erfarenheter av att relationer och 

ledarskapet påverkades huruvida sjuksköterskan visade intresse för dem och vårdtagarna då 

de uppkom ett gemensamt intresse. I Bondas (2003) karitativa ledarskapsteori framkommer 

det att det är viktigt för ledare och övrig personal att ha ett gemensamt intresse utifrån 

patienten.  Undersköterskorna beskrev sina erfarenheter som att sjuksköterskan visade 

intresse när de aktivt frågade och pratade med undersköterskorna. Detta styrks av Gustafsson, 

Fagerberg och Asp (2010) som kommer fram till att sjuksköterskan kan visa intresse genom 

enkla medel som att delta i vardagliga konversationer, vilket gör att de lär känna 

undersköterskorna och bygger en relation med förtroende och trygghet. I resultatet lyftes 

även aspekter som att undersköterskorna hade erfarenheter av att det var viktigt att 

sjuksköterskan lyssnade på dem och att deras åsikter togs tillvara på. Detta beskrivs liknande 

i en studie av Haycock-Stuart, Baggaley, Kean och Carson (2010) där det framkommer att 

ledarskapet uppfattas negativt när personliga åsikter inte värderades och det förekom känslor 

av att inte bli lyssnad på. En annan aspekt på att visa intresse som framkom i resultatet var att 

sjuksköterskan visade detta genom att hjälpa till med basala omvårdandssaker som att lägga 

en vårdtagare i sängen. Undersköterskorna menade att det visade på att sjuksköterskan 

brydde sig. Detta återfinnes även i den karitativa ledarskapsteorin av Bondas (2003) där det 

framkommer att ledarens uppgift inte bara är att visa vägen utan även att vara delaktig och 

följa med på vägen. Undersköterskorna lyfte även vikten av att sjuksköterskan kände 

vårdtagarna. Holmberg m.fl. (2013) beskriver i sin studie likande resultat där undersköterskor 

beskrev att det förekom frustration över att sjuksköterskorna hade dålig koppling till 

vårdtagarna och inte hjälpte till. Motsatsen beskrevs av en enskild grupp i resultatet där ett 

hälsosamt arbetsklimat förklarades genom att sjuksköterskorna som ledare gav tekniskt och 

moraliskt stöd, var engagerade och involverade med vårdtagarna samt att de arbetade mycket 

med undersköterskorna på golvet (a.a.).  
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Resultatet visade på att undersköterskorna hade erfarenheter av begräsningar i ledarskapet när 

sjuksköterskan inte var på plats och inte spenderade tid med vårdtagarna eller 

undersköterskorna. De menade på att det de var svårt att få en bra kontakt med 

sjuksköterskan och skapa en relation sinsemellan. Rokstad, Vatne, Engedal  och Selbæk 

(2015) och Kristiansen, Westeren, Obstfelder och Lotherington  (2016) kommer fram till 

liknande slutsatser i sina studier där de kommer fram till att ledarskapet påverkas av att 

ledaren är mindre synlig i den dagliga vården. Kristiansen, Westeren, Obstfelder och 

Lotherington  (2016) kommer även fram till att dessa brister i ledarskapet leder till att det blir 

en avsaknad av relationer mellan ledare och personal. Bondas (2003) menar att det är viktigt 

att ledaren är medveten om vad varje enskilt möte innebär. Westin (2008) menar på att möten 

mellan människor utgör en grund för att kunna bygga relationer och belyser att det är viktigt 

för sjuksköterskan att bli mer delaktig i den patientnära vården då det kan öka kvalitén på 

vården på särskilda boenden. Zolnierek (2014) beskriver i sin reviewstudie att i vårdmiljöer 

kan det fattas faktorer som krävs för att bygga relationer, dessa faktorer beskrivs som att ha 

tid och vara tillgänglig, obrutna kontakter och kontinuitet.  

 

Undersköterskorna beskrev även i resultatet att det var positivt när sjuksköterskan tog sig tid 

för dem, genom att kunna sitta i lugn och ro och dricka kaffe med undersköterskorna och 

vårdtagarna och bara prata. Dessa erfarenheter framkommer även i en studie av Karlsson, 

Ekman och Fagerberg (2008) där det framkommer att undersköterskor ser det som viktigt att 

sjuksköterskan känner undersköterskorna på ett personligt plan. Studien lyfter även samma 

aspekter som att sjuksköterskan behöver ta sig tid för att stanna på en kopp kaffe och 

småprata för att lära känna undersköterskorna och skapa en relation.  

 

I resultatet framkom det att undersköterskorna såg sjuksköterskans delegering som en viktig 

del av ledarskapet då sjuksköterskan tydligt visade sin ledarroll i omvårdnadsarbetet. Att 

delegering är en viktig del av ledarskapet styrks av Rokstad, Vatne, Engedal och Selbæk 

(2015) som menar att delegera uppgifter är en betydande del av sjuksköterskans ledarskap. I 

den karitativa ledarskapsteorin beskriver Bondas (2003) att det är ledarens uppgift att hjälpa 

personalen att få möjligheter att själva hjälpa patienten. Resultatet visade på att 

undersköterskorna hade positiva erfarenheter av att sjuksköterskans ledarskap när de 

delegerade uppgifterna tydligt visades av sjuksköterskan och att deras kompetens 

säkerställdes vilket gjorde att undersköterskan förstod uppgiften och kände sig trygga. I 

SOSFS 1997:14 (1997) framkommer det att det är sjuksköterskans uppgift att säkerställa att 

undersköterskorna har reellkompetens för att utföra den delegerade uppgiften.  
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National Council of State Boards of Nursing (2016) menar även att en delegation ska utföras 

med tydliga instruktioner från sjuksköterskan så mottagaren förstår uppgiften. I resultatet 

beskrev även undersköterskorna delegeringarna som mest tydliga när de var både muntliga 

och skriftliga, med skriftliga menade undersköterskorna att de kände sig trygga när 

sjuksköterskan på något sätt dokumenterade delegeringen och inte bara gav den över telefon. 

National Council of State Boards of Nursing (2016) menar att en av sjuksköterskans 

uppgifter är att dokumentera den delegerade uppgiften. 

   

Resultatet visade på att undersköterskorna såg delegeringen som ett samarbete mellan dem 

och sjuksköterskan. Vilka de delegerade uppgifterna var varierade från sjuksköterska till 

sjuksköterska, undersköterskorna menade på att de såg det som positivt att sjuksköterskan 

delegerade uppgifter så de kunde avlasta sjuksköterskan. Det framkommer även i en studie av 

Potter, Deshields och Kuhrik (2010) att teamarbete är en del av delegeringsprocessen. 

Förutom teamarbete finns det andra faktorer som påverkar delegeringsprocessen både Potter, 

Deshields och Kuhrik (2010) och Bittner och Gravlin (2009) beskriver dessa faktorer som 

relationer mellan undersköterskor och sjuksköterskor och god kommunikation. De drar även 

slutsatser att kvalitén på delegeringar påverkar vårdresultatet och säkerheten i vården. 

Slutsats  

Undersköterskornas erfarenheter lyfter fram kommunikation, relationer och delegationer som 

viktiga beståndsdelar av sjuksköterskans ledarskap på särskilda boenden. Erfarenheterna visar 

att för att undersköterskorna ska kunna bedriva effektivt omvårdnadsarbete behöver 

sjuksköterskans ledarskap innehålla dessa tre beståndsdelar. Resultatet visar även att 

kommunikationen, relationer och delegationer hänger ihop och påverkar varandra.  

 

Undersköterskornas erfarenheter visade att det fanns olika påverkan på dessa delar, dels saker 

som sjuksköterskan ansvarade för, som beteende och bemötande och dels organisatoriska 

saker som inte sjuksköterskans kunde påverka, som tidsbrist, att vara stationerad på andra 

ställen och att ha flera varierande uppgifter. Utifrån den karitativa ledarskapsteorin beskrivs 

det att hela vårdorganisationen bör ha samma mål, att ge patienten den bästa vården. 

Sjuksköterskan bör utifrån det få större möjligheter organisatoriskt att skapa möten och 

relationer med vårdtagare och undersköterskor för att således få potential att kunna bedriva 

sitt ledarskap utifrån dessa relationer.  
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Detta hade kunnat bidra till att vårdkvalitén på särskilda boenden ökar då resultatet som är i 

linje med tidigare studier visar på att ledarskapet på särskilda boenden är starkt förknippat 

med vårdkvalitén. 

  

Då världens befolkning ökar i ålder kan äldrevården ses som ett växande område under 

utveckling. Fler studier behöver göras för att skapa en djupare förståelse och större kunskap 

kring sjuksköterskans ledarskap. Enkätstudier av kvantitativ typ hade förslagsvis behövts 

göras, för att se om de kvalitativa studierna stämmer med ett representativ generaliserbart 

urval. Studier på flera olika boenden och på fler geografiska platser hade gett en bredare bild 

av undersköterskors erfarenheter. 

Självständighet 

Miriam Vigård och Jarl Skyllqvist har ett gemensamt ansvar för hela arbetet och allt har läst 

och diskuterats gemensamt. Ansökningen till Etikkommitté Sydost gjordes gemensamt 

medan informationsbreven till enhetschefer och undersköterskor delades upp så det skrevs ett 

var. Kontakten med enhetschefer har fördelats mellan Jarl och Miriam men den muntliga 

informationen till undersköterskorna har givits gemensamt. Vid intervjuerna har ansvaret 

varannan gång varit att ställa huvudfrågor och varannan gång att ställa följdfrågor även om 

båda vid behov har ställt följdfrågor. Inledning bakgrund och resultatdiskussion har 

huvudsakligen varit Miriams ansvar. Metod och metoddiskussion har varit Jarls ansvar och 

resultatet är en gemensam ansträngning. Transkriberingen har delats mellan Jarl och Miriam 

och gjorts enskilt men lyssnats igenom av den andra för att det ska bli korrekt. 

Meningsenheter har valts ut var för sig och sedan diskuterats gemensamt om de ska vara med. 

Kondensering, kodning, sortering och att arbeta fram kategorier och underkategorier har 

gjorts gemensamt genom diskussion.  
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Bilaga 1-Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Hur länge har du jobbat som undersköterska? 

4. Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

5. Vilken typ av utbildning har du och hur lång var den? 

6.  Hur länge ungefär har den huvudansvariga sjuksköterskan arbetet på detta 

boende/avdelning? 

 

Intervjufrågor: 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av sjuksköterskans ledarskap i 

omvårdnadsarbetet? 

2. Kan du beskriva några situationer där sjuksköterskans ledarskap varit tydligt? 

3. Kan du beskriva några situationer där sjuksköterskans ledarskap varit mindre tydligt? 

4. Kan du berätta kring dina erfarenheter av samarbetet mellan undersköterskor och 

sjuksköterskan som ledare?  

5. Vilka erfarenheter har du kring sjuksköterskan delegering till er?  

6. Något som du vill tillägga eller som vi inte tagit upp, något du vill utveckla eller 

fördjupa? 

 

Följdfrågor: 

- Kan du utveckla ditt svar? 

- Vilka erfarenheter har du av detta? 

- Vill du berätta mer? 

- Kan du ge något exempel?  
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Bilaga 2-Brev till chefer 

 

Förfrågan om att få genomföra intervjuer av undersköterskor 

på ert boende  

 

 

Vi kommer att genomföra en intervjustudie bland undersköterskor för att ta reda på vilka 

erfarenheter de har av sjuksköterskors ledarskap i omvårdnadsarbetet. Vi gör studien som 

vårt kandidatarbete inom omvårdnadsvetenskap på Blekinge tekniska högskola, institutionen 

för hälsa.  

 

Syftet med studien är att beskriva undersköterskors erfarenheter av sjuksköterskan som ledare 

i omvårdnadsarbetet på särskilda boenden. 

 

Det kommer inte gå att utläsa vilka boende eller enskilda undersköterskor som deltar i studien 

då resultaten kommer att presenteras i sin helhet. Undersköterskor som deltar i intervjun 

kommer att garanteras konfidentialitet. Det innebär att bara vi vår handledare och examinator 

kommer att ha tillgång till materialet.  

 

Vi skulle därför vilja ha tillåtelse av dig för att intervjua undersköterskor på ditt/dina 

boenden. Om det finns möjlighet skulle vi vilja komma ut till boendet först och muntligen 

informera undersköterskorna om vad studien kommer att handla om t.ex. på en 

arbetsplatsträff eller något annat lämpligt forum. Sen kommer vi att dela ut skriftlig 

information till undersköterskorna där.   

 

För att underlätta för undersköterskorna skulle vi vilja utföra intervjuerna på arbetsplatsen 

men vill undersköterskorna göra det på en annan plats går det självfallet bra. Tiderna för 

intervjuerna anpassar vi till tider som är lämpliga för undersköterskorna och verksamheten. 

 

Vi vill att undersköterskorna anmäler sitt deltagande direkt till oss via e-post eller telefon. 

Sen kan vi planera en lämplig tid för intervjun med dem. 

Har du frågor om studien eller om oss går det bra att vända sig till oss eller vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Student  Student  Handledare 

Jarl Skyllqvist  Miriam Vigård Markus Hjelm 

Tel: 0723174828 Tel. 0702870522 Tel: 0455-385485 

jask15@student.bth.se  mivi15@student.bth.se  markus.hjelm@bth.se 

 

mailto:jask15@student.bth.se
mailto:mivi15@student.bth.se
mailto:markus.hjelm@bth.se
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Bilaga 3-Informationsbrev till undersköterskor 

 

Till undersköterskor 

- Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

 

 

Har du erfarenhet av Sjuksköterskans ledarskap i ditt dagliga omvårdnadsarbete så önskar vi 

ditt deltagande i denna studie. Syftet med studien är att beskriva undersköterskors 

erfarenheter av sjuksköterskan som ledare i omvårdnadsarbetet på särskilda boenden och 

studien kommer att utgöra ett examensarbete inom sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge 

Tekniska Högskola.  

 

Sjuksköterskan som ledare är tydligt beskriven i den tidigare kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska som fortfarande används tills den nya skapats. På boenden sker 

arbetet i en annan miljö och arbetet utförs med andra förutsättningar då sjuksköterskan inte 

alltid är synlig på daglig basis och delegering används för att överlåta vissa uppgifter till er 

undersköterskor, i sådana situationer är ledarskapet avgörande för att väl fungerande arbete. 

Många studier belyser vad sjuksköterskor har för erfarenheter kring sitt ledarskap men vi 

anser att det saknas viktig kunskap från andra delar av teamet. Med kunskap från er 

undersköterskor kan en bättre förståelse skapas för sjuksköterskan som ledare.    

 

Om intresset finns kommer intervjun ske på en för dig lämplig tid och plats och pågå i 30-60 

minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst utan att ange något skäl välja att 

avbryta din medverkan. För att någon information inte ska gå förlorad kommer intervjuerna 

spelas in på en inspelningsenhet, ljudfilen kommer direkt föras över till ett externt minne. 

Materialet kommer att förvaras inlåst på en säker plats och endast vi, vår handledare samt 

examinator kommer ha tillgång till det. Materialet kommer även behandlas konfidentiellt och 

för att säkerställa detta kommer materialet att kodas, vem som medverkar kommer inte 

framgå och inte heller några namn sparas. Vi önskar att intervju 3-4 personer på 2 olika 

boenden i Ronneby kommun och resultatet kommer att presenteras i ett sammanställt resultat. 

Vilket innebär att från vem och var intervjun kommer ifrån kommer aldrig framkomma.  

 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du skulle ha några frågor och känner du att du 

har ett intresse av att delta kontaktar du oss via mail eller telefon.  

 

 

Student  Student  Handledare 

Jarl Skyllqvist  Miriam Vigård Markus Hjelm 

Tel: 0723174828 Tel. 0702870522 Tel: 0455-385485 

jask15@student.bth.se  mivi15@student.bth.se  markus.hjelm@bth.se 

  

mailto:jask15@student.bth.se
mailto:mivi15@student.bth.se
mailto:markus.hjelm@bth.se
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Bilaga 4-Tillståndsblankett enhetschefer 

 

Tillåtelse från verksamhetschefer att utföra studien 

 

Jag samtycker till att intervjuer får göras på __________________ med undersköterskorna. 

Jag har fåt information om studien: 

Sjuksköterskan som ledare i omvårdnadsarbetet på särskilda boenden  

- En empirisk studie om undersköterskors erfarenheter. 

 

Denna tillåtelse är inte bindande och det är fortfarande helt frivilligt för undersköterskor att 

delta i studien.  

 

 

….................................................................................................................................................. 

Ort och datum 

 

 

 

….................................................................................................................................................. 

Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 5-Samtyckesblankett  

 

Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker till delta i studien:  

Sjuksköterskan som ledare i omvårdnadsarbetet vid särskilda boenden. 

En empirisk studie om undersköterskors erfarenheter 

 

Jag har fått information om att deltagandet i studien är helt frivilligt. Att jag garanteras 

konfidentialitet och att resultaten kommer att presenteras som ett sammanställt resultat där 

inga enskilda svar kan kopplas till enskilda individer. Jag är informerad om att jag när som 

helst under studien kan avbryta den utan frågor om varför. Jag är informerad om att 

intervjuerna kommer att spelas in på band och godkänner detta. 

 

 

….................................................................................................................................................. 

Ort och datum 

 

 

 

….................................................................................................................................................. 

Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 6-Etiskt utlåtande  
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Bilaga 7-Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Hon hör av… alltså hör av sig 

till oss.. att nu händer det och 

det den dagen och då blir det 

liksom att… Asta får inte ta 

någon medicin på morgonen 

för hon ska ta prover och då 

liksom.. och så skriver vi ju in 

det med.. på datorn, och det är 

ju jätteviktigt, så att alla kan 

se.. och det kan ju vara så att 

någon träffat sköterskan, och 

glömt.. informera, och sen så 

missas det. 

Hon hör av sig till oss, vi skriver in i 

datorn så att alla kan se, kan vara att 

någon träffat sköterskan, och glömt 

informera, så missas det.  

Muntlig 

information 

kan missas  

Skriftlig och 

muntliga 

kommunikation 

förstärker 

varandra 

Kommunikation 

påverkar 

ledarskapet 

Det ändras ju som sagt 

jättemycket, ofta här, det är 

från dag till dag är det ju olika 

grejer som händer. Och det har 

ju också med allt att göra, hur 

vi beter oss och mediciner och 

hjälpmedel allt hör ju ihop hela 

tiden så att det är ju viktigt att 

alla pratar tillsammans om det. 

Ändras ofta från dag till dag, allt hör 

ihop, det är viktigt att alla pratar 

tillsammans.  

Pratar 

tillsammans 

Diskussion kring 

omvårdnaden är 

viktigt 

Kommunikation 

påverkar 

ledarskapet 

alltså det.. det är så mycket 

som vi pratar om… vi pratar 

specifikt om vårdtagarna… 

deras mående och behöver vi 

göra någon ändring här eller… 

alltså det är någonting som vi, 

som är nära dem som vi tar upp 

på teammötet för sköterskan 

ska få en inblick liksom. 

Vi pratar specifikt om vårdagarnas 

mående, någonting som vi nära dem 

tar upp för sköterskan ska få en 

inblick.  

Teammöten 

ger 

sjuksköterskan 

inblick 

Teammöten ett 

forum för 

kommunikation  

Kommunikation 

påverkar 

ledarskapet 

ja, som när man ska ge insulin 

när hon visar de första 

gångerna.. de är ju verkligen så 

att man ska veta hur man ska 

göra tillexempel .. så man inte 

tar.. sticker dem någonstans där 

man inte ska sticka dem.  

Hon visar de första gångerna, det är 

så att man ska veta hur man ska göra.  

Visar 

delegering 

 Delegering ett 

sätt att leda  

Så det… den erfarenheten jag 

har i alla fall så tycker jag att 

de kollar upp så att man kan 

innan och så man vet och så 

man känner sig trygg i det 

annars delar man inte ut 

delegeringarna. 

De kollar upp så att man kan innan, 

så man känner sig trygg annars delar 

man inte ut delegeringarna.  

Kollar innan 

delegeringar.  

 Delegering ett 

sätt att leda  

 


