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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskors yrkesidentitet upplevs som komplex och otydlig då den 

baseras både på sjuksköterskans egna värderingar om sig själv och sin yrkesroll 

samt på yttre förväntningar. Tidigare studier har visat att yrkesmässig 

handledning har betydelse för sjuksköterskors upplevelser av 

arbetstillfredsställelse. Forskningen är dock bristande gällande handledningens 

inverkan på psykiatrisjuksköterskors yrkesidentitet.  

 

Syfte:  Syftet med studien var att beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelser av 

yrkesmässig handledning och dess betydelse för deras yrkesidentitet inom 

psykiatrisk heldygnsvård.  

 

Metod:  Studien genomfördes med en kvalitativ design där åtta psykiatrisjuksköterskor 

intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

 

Resultat:  Resultatet presenteras genom följande tre huvudkategorier och sorteras utifrån 

Imogene King´s systemteori: Att formas som psykiatrisjuksköterska – personligt 

system, Att sträva mot samma mål – interpersonellt system samt 

Handledningens betydelse för sjuksköterskeprofessionen – socialt system. 

 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Imogene King´s systemteori samt relevant 

 vetenskaplig forskning.  

 

Nyckelord:  Psykiatrisjuksköterska, psykiatrisk heldygnsvård, yrkesidentitet, yrkesmässig 

handledning, yrkesroll. 



 
 

 
 

 

 Abstract 

 

Background: The professional identity of psychiatric nurses is perceived as complex and 

obscure as it is based both on the nurse´s own values of herself and her 

professional role as well as on external expectations. Previous studies have 

shown that clinical supervision is significant for nurses´ experiences of work 

satisfaction. However, the research is insufficient concerning the impact of 

clinical supervision on the professional identities of psychiatric nurses. 

  

Aim:  The aim of the study was to describe psychiatric nurses´ experiences of clinical 

supervision and it´s significance for their professional identity within psychiatric 

inpatient care units.  

 

Method:  The study was carried out with a qualitative design where eight psychiatric 

nurses were interviewed through semi-structured interviews. The results were 

analyzed through qualitative content analysis with an inductive approach.

  

Results:  The results are presented through the following three main categories and are 

sorted according to Imogene King´s theory of systems: To be formed as a 

psychiatric nurse – personal system, To aim for the same goal – interpersonal 

system and The significance of clinical supervision for the profession of nurses – 

social system. 

 

Discussions: The results are discussed according to Imogene King´s theory of systems as 

well as relevant scientific research. 

  

Keywords: Clinical supervision, professional identity, professional role, psychiatric 

inpatient care units, psychiatric nurse.  
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1 Inledning 

De senaste åren har en diskussion tilltagit kring vad som specificerar psykiatrisjuksköterskan 

gentemot andra omvårdnadsinriktningar, men fortfarande är psykiatrisjuksköterskans 

yrkesroll otydlig. Det är inte bara utåt sett som denna yrkesroll är svår att definiera, även den 

enskilda sjuksköterskan kan uppleva att den egna yrkesidentiteten är diffus. Under min tid 

som sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård har jag upplevt att handledning har haft en 

betydande roll för min utveckling, både på ett individuellt plan samt i min yrkesroll. Genom 

handledningen har jag tillsammans med mina kollegor haft möjlighet att reflektera kring såväl 

patientfall som arbetsdynamiken på arbetsplatsen och jag går från handledningstillfällena med 

en stärkt självkänsla i min roll som sjuksköterska.    

 För mig personligen känns det som en självklarhet att handledning tillhandahålls 

personalen inom psykiatrisk vård men jag vet att verkligheten inte ser ut så. Vissa 

verksamheter har handledning, andra inte. Dessutom varierar kvalitén på handledningen vilket 

gör att personalgrupper kan uppleva handledningen som ett kontraproduktivt och tidsödande 

tvång. Min uppfattning är att handledning kan fungera som ett redskap för att ytterligare 

stärka psykiatrisjuksköterskor i deras yrkesidentitet men är osäker på om det är så 

handledningen används. Som utgångspunkt för denna studie vill jag därför ta reda på hur 

yrkesverksamma psykiatrisjuksköterskor ser på handledning. 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden definieras och redovisas de två begreppen yrkesidentitet och yrkesmässig 

handledning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv och baserat på aktuell samt relevant 

forskning. Sjuksköterskeprofessionen och dess kompetens presenteras för att sedan snäva in 

mot psykiatrisk vård och specialistkompetensen. Vidare sammanfattas komplexiteten i 

psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet gällande skapandet av en identitet samt dess 

otydlighet. Slutligen ges en bild av yrkesmässig handledning och dess inverkan på 

sjuksköterskan och psykiatrisjuksköterskan. 

 

2.1 Identitet och yrkesidentitet  

Identitet är ett vida använt begrepp i såväl det vardagliga språket som inom den vetenskapliga 

kontexten. Varje enskild individ har en egen identitet relaterad till de personliga egenskaperna 

men även en social identitet som baseras på relationen till andra människor och grupper samt 

faktorer såsom utbildning och yrkestillhörighet. Identitet är samtidigt något som är 
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föränderligt då individens identitet utvecklas i den takt som individen och samhället utvecklas 

(Ingstad, 2013/2015). 

Killén (2007/2008) definierar yrkesidentitet som den individuella upplevelsen av att vara 

en del av en yrkeskategori. Denna upplevelse är kopplad till att den enskilda individen känner 

en samhörighet med professionen och deltar i ansvaret att utveckla professionen. Wiklund 

Gustin (2014a) fokuserar på sjuksköterskeprofessionen och betonar att professionen blir 

betydelsefull när dess vikt betonas av samhället men framförallt när dess utövare, det vill säga 

sjuksköterskorna själva, ser, värdesätter samt synliggör sin egen kunskap. 

 

2.1.1 Yrkesroll 

Yrkesroll förväxlas lätt med yrkesidentitet men begreppen åtskiljs av sin innebörd. Medan 

yrkesidentitet innebär den egna personliga identifieringen med sitt yrke (Killén, 2007/2008) 

så står yrkesrollen för de samhälleliga normer för vilka kvaliteter och beteenden ett yrke ska 

inbegripa (Ingstad, 2013/2015). Dessa yttre normer och förväntningar kommer från såväl 

patienter och anhöriga som från kollegor och chefer, och innebär en ofrånkomlig påverkan på 

den enskilda sjuksköterskan under både utbildning och arbetsliv (Ingstad, 2013/2015). Därtill 

kommer sjuksköterskans egna förväntningar på sin sjuksköterskeroll som inte nödvändigtvis 

samstämmer med samhällets normer (Karlsson, 2012; Ingstad, 2013/2015; Hercelinskyj, 

Cruickshank, Brown & Phillips, 2014). Detta ger en ständig inre och yttre influens som bidrar 

till att forma sjuksköterskans yrkesidentitet (Ingstad, 2013/2015). 

 

2.2 Sjuksköterskan som profession 

En profession förutsätter ett eget kunskapsområde som vilar på en vetenskaplig grund och där 

yrkesverksamheten kräver legitimation alternativt licens. Den svenska 

sjuksköterskeprofessionen har omvårdnad som sitt huvudsakliga kunskapsområde och blev ett 

legitimerat yrke från år 1958 vilket ledde till att sjuksköterskan blev ett självständigt yrke med 

en egen kompetens skild från övriga vårdrelaterade kompetenser. Sjuksköterskan ska, utifrån 

ett etiskt förhållningssätt och med en helhetssyn på människan, kunna omsätta 

omvårdnadsteori till praktik, hålla sig uppdaterad gällande aktuell vetenskaplig forskning 

samt leda vårdarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).   

 I sin gemensamma finska litteraturstudie teoretiserar Levy-Malmberg och Hilli (2014) 
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kring vårdvetenskapens relation till och påverkan på sjuksköterskans kliniska kompetens. 

Framförallt lyfts vårdvetenskapen som forskningsområde med syfte att applicera ny kunskap 

inom omvårdnadens ramar för att höja den kliniska kompetensen för både 

sjuksköterskestudenter på väg mot arbetslivet och för kliniskt verksamma sjuksköterskor. De 

konstaterar att kompetens som begrepp är välstuderat med åtskilliga definitioner som resultat 

vilket visar sig i att kompetens kan tolkas som såväl expertis som kvalifikation och kapacitet 

för ändamålet. Dessa åtskilliga tolkningsmöjligheter innebär att sjuksköterskans kompetens 

blir mångfacetterad och svår att definiera. Utifrån de studier som Levy-Malmberg och Hilli 

(2014) har baserat sin studie på kan sjuksköterskans kompetens innefatta teoretisk och 

praktisk kunskap med förmågan till kritisk reflektion och beslutsfattande. Därtill kan tilläggas 

mer personliga egenskaper såsom etiska värderingar och känslor. Kombinationen av dessa 

egenskaper och färdigheter skapar en bild av kompetens som en individuell mognadsprocess 

med kontinuerlig utveckling för den enskilda sjuksköterskan. 

 

2.2.1 Sjuksköterskan inom psykiatrisk vård 

Inom ramen för denna studie har författaren valt att använda begreppen psykiatrisjuksköterska 

samt sjuksköterska inom psykiatrisk vård åsyftandes sjuksköterskor verksamma inom 

psykiatrisk vård oavsett utbildningsnivå. Detta val har författaren gjort av två anledningar: 

dels finns det på många håll inget krav att vara specialistutbildad för att arbeta inom 

psykiatrisk vård och dels anser författaren att en sjuksköterska kan identifiera sig som en 

psykiatrisk sjuksköterska även om hen ännu inte har genomgått specialistutbildning. När 

endast sjuksköterskor med specialistutbildning åsyftas används begreppet specialistutbildad 

psykiatrisjuksköterska.     

 Som sjuksköterska inom psykiatrisk vård är bemötande en viktig kunskap för att kunna 

möta patienten i dennes aktuella mående och lyssna till patientens behov även om patienten 

inte kan uttrycka detta verbalt. Likaså är reflektion en nödvändig del i 

psykiatrisjuksköterskans arbete då det är viktigt att vara medveten om sina personliga 

värderingar för att kunna hålla viss distans mellan sin privata identitet och sin professionella 

yrkesroll (Wiklund Gustin, 2014b). Även då varje enskild sjuksköterska är en individ ska 

sjuksköterskans arbete baseras på en vetenskaplig grund för att varje handling ska kunna 

baseras på fakta. Dock måste sjuksköterskan kunna göra bedömningar utifrån sin 
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vetenskapliga kunskap med syfte att anpassa omvårdnadshandlingen utifrån respektive patient 

(Wiklund Gustin, 2014b). 

 

2.2.1.1 Specialistkompetens 

En kompetensbeskrivning för specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor utformades i ett 

samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening (2014). Där fastställdes att kompetensen hos en specialistutbildad 

sjuksköterska inom psykiatrisk vård grundas på en fördjupning av den grundutbildade 

sjuksköterskans kärnkompetenser. Därutöver ska specialistsjuksköterskan inneha 

kompetensen för kvalitetsutveckling och arbetsledaransvar. Furåker och Nilsson (2013) gör 

skillnad mellan allmän och specifik kompetens där den sistnämnda är anpassad utifrån vilka 

kunskaper och färdigheter som krävs i en given miljö. 

 

2.3 Psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet 

 

2.3.1 Att skapa en identitet 

I en australisk studie av Hurley och Lakeman (2011) beskrivs psykiatrisjuksköterskans 

identitetsskapande som en process som kan påverkas och formas av flertalet olika aspekter 

beroende på var i karriären sjuksköterskan befinner sig. Inledningsvis i sin yrkesroll är 

kontakten med patienter av betydelse för att identifiera sig med sina arbetsuppgifter. Därefter 

tillkommer vidareutbildning och träning på och utanför arbetsplatsen samt avancemang i 

karriären via nya arbetsuppgifter och ansvarsområden (a.a.). Deppoliti (2008) framhåller i sin 

amerikanska intervjustudie att grundutbildade sjuksköterskor, oavsett arbetsplats, utvecklar 

sin yrkesidentitet genom att se sitt arbete som en ständig lärandeprocess. Detta innebär såväl 

ytterligare utbildning och fortsatt kunskapssökande som att lära av erfarna kollegor. I sin 

australiensiska intervjustudie fann Patterson, Curtis och Reid (2008) att styrkan hos 

nyutexaminerade specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrisk vård ligger i förmågan 

att kommunicera samt reflektera.     

 Skapandet av goda relationer till kollegor samt att vara redo att ta lärdom av kollegors 

arbetssätt är en betydelsefull del av identitetsskapandet som sjuksköterska (Deppoliti, 2008; 

Hurley & Lakeman, 2011). Här nämns även vikten av samarbete yrkeskategorier emellan för 

att ytterligare framhäva sin egen yrkesidentitet (Deppoliti, 2008; Hercelinskyj et al., 2014). 
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Ett sätt att skapa samarbete och därmed goda relationer kollegor emellan är att ha en 

fungerande kommunikation samt tillsammans reflektera kring det gemensamma arbetet. 

Handledning är ett redskap för att åstadkomma detta då sjuksköterskan genom handledning 

mognar i sin yrkesroll och stärker sitt självförtroende genom ett utbyte av kunskap och 

erfarenhet med andra sjuksköterskor (Berggren, Barbosa da Silva & Severinsson, 2005). 

 

2.3.2 En otydlig yrkesidentitet 

Hurley (2009) belyser samhörigheten mellan den egna identiteten och yrkesidentiteten som 

influerar varandra vilket särskilt inom psykiatrisk vård ses som både nödvändigt och 

oundvikligt. Denna samhörighet är således en konsekvens av det valda arbetsområdet 

samtidigt som den blir en tillgång i arbetet. Vidare visar en svensk kvantitativ studie av 

Tuvesson och Eklund (2014) att den egna identiteten kan influera sjuksköterskans bild av sin 

yrkesidentitet på så sätt att hen har inre mål och värderingar som inte samstämmer med 

verkligheten. I sin australiska intervjustudie menar Hercelinskyj et al. (2014) att 

psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet kan upplevas som splittrad då det kan finnas ett glapp 

mellan vad sjuksköterskan förväntas prestera och vilka begränsningar som finns inom 

organisationen.      

 En otydlig yrkesroll med oklarheter vad gäller ansvarsområde och arbetsuppgifter skapar 

stress och en ogynnsam psykosocial arbetsmiljö för sjuksköterskan (Zarea, Nikbakht-

Nasrabadi, Abbaszadeh & Mohammadpour, 2012; Tuvesson & Eklund, 2014). I ett sådant 

läge kan sjuksköterskan hamna i en så kallad rollkonflikt där de egna värderingarna kolliderar 

med yttre förväntningar (Karlsson, 2012; Ingstad 2013/2015). Studier visar på att 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård inte anser sig erhålla någon uppskattning, uppmuntran 

eller belöning från ledning och organisation för sin strävan att vidareutvecklas i sin yrkesroll 

och därmed även stärka psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet (Crawford, Brown & Majoni, 

2008; Zarea, 2012). En otydlig yrkesroll i kombination med att psykiatrisjuksköterskors 

kompetens inte tas tillvara kan i slutändan leda till att sjuksköterskor lämnar både den 

psykiatriska vården och sjuksköterskeyrket (Crawford et al., 2008). 

 

2.4 Handledning och yrkesmässig handledning 

Handledning är ett brett begrepp som inrymmer flera tolkningar beroende på i vilket område 

det används och utifrån vems perspektiv. Handledning kan syfta på såväl vägledning som stöd 
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utan att för den skull vara obligatorisk eller del av en verksamhet. Den kan även vara en 

förutsättning såsom vid teoretisk eller verksamhetsförlagd utbildning samt inom yrkeslivet. 

Handledaren kan ha en formell kompetens eller helt sakna utbildning inriktat på handledning 

av andra (Lauvås & Handal, 2001). Tveiten (2010) tydliggör att hur handledning definieras 

som begrepp är avhängigt dess syfte samt det sammanhang som det återfinns i. I en irländsk 

kvalitativ studie av Lakeman och Glasgow (2009) definieras yrkesmässig handledning som ett 

utbyte mellan yrkesverksamma i syfte att först och främst utvecklas i sin profession men även 

för att bredda sina kunskaper, förbättra det kollegiala samarbetet samt skapa ett gynnsamt 

arbetsklimat. Killén (2007/2008) använder begreppet professionell handledning i betydelsen 

handledning inom yrket i syfte att stärka yrkesidentiteten hos den enskilda yrkesutövaren. 

 På grund av dess omfattning är det av vikt att tydliggöra vad som åsyftas när begreppet 

handledning nämns i denna studie. Då följande studie rör handledning av yrkesverksamma 

sjuksköterskor innebär det att begreppet yrkesmässig handledning åsyftar en kvalificerad och 

yrkesmässig relation mellan en handledare med kompetens och utbildning att handleda 

omvårdnadspersonal i sitt kliniska arbete. När begreppet benämns på annat sätt såsom 

handledning eller omvårdnadshandledning så beror det på hur respektive källa använder 

begreppet. 

 

2.4.1 Yrkesmässig handledning av sjuksköterskor  

Den yrkesmässiga handledningen av sjuksköterskor kan genomföras på flera olika sätt: 

enskilt, i grupp med andra sjuksköterskor samt i team med andra yrkeskategorier (Arvidsson, 

Löfgren & Fridlund, 2000; Arvidsson, Löfgren & Fridlund, 2001; Mullarkey, Keeley & 

Playle, 2001; Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner & Paunonen-Ilonen, 2002). Generellt visar 

flera studier att handledning tillsammans med kollegor upplevdes som mest givande. 

Möjligheten att dela erfarenheter, tankar och känslor gav sjuksköterskorna en förnyad energi 

och motivation i sina arbeten (Arvidsson et al., 2000; Arvidsson et al., 2001; Cleary, Horsfall 

& Happell, 2010). I sin svenska intervjustudie fann Ohlson och Arvidsson (2005) att de 

intervjuade sjuksköterskorna uppskattade handledning endast med andra sjuksköterskor då det 

gav en stärkt känsla av tillhörighet. Tryggheten i den kollegiala gruppen gav även 

sjuksköterskorna en trygghet i sig själva och sin yrkesidentitet.  

 Mullarkey et al. (2001) vill i sin brittiska sammanställning av handledningsmodeller 

särskilt lyfta fram vad de kallar multiprofessionell handledning, det vill säga handledning i 

team där fokus ligger på samarbetet kollegor emellan oavsett yrkestillhörighet. Den 

gemensamma nämnaren är istället att deltagarna i handledningen arbetar kring samma 
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patienter. Detta synsätt stärks av Hyrkäs et al. (2002) som i sin finska intervjustudie 

framhäver att denna typ av handledning kan fokusera på gruppdynamiken för att ytterligare 

underlätta det dagliga samarbetet. Handledning i team kan även leda till kunskapsutbyte 

mellan professioner och därmed öka förståelsen för respektive yrkesroll vilket i slutändan 

utvecklar och förbättrar vårdkvalitén (Mullarkey et al., 2001).   

 Andra studier fann att yrkesmässig handledning har visats minska sjuksköterskors 

upplevda nivå av arbetsrelaterad stress samtidigt som deras välbefinnande stärks såväl i 

yrkesrollen som på arbetsplatsen (Bégat & Severinsson, 2006; Severinsson & Kamaker, 1999; 

Ohlson & Arvidsson, 2005). Även Cleary et al. (2010) bedömer i sin australiensiska 

litteraturöversikt att handledning har betydelse för sjuksköterskors upplevda stress. De har i 

sin studie fokuserat på heldygnsvården och där noterat ett behov bland sjuksköterskorna att 

diskutera och reflektera kring stressfyllda situationer som kan uppstå under ett arbetspass. Det 

finns en risk att handledningen införlivas i arbetsrutinerna på så sätt att det blir ytterligare en 

uppgift som ska genomföras under arbetstid. Sjuksköterskorna riskerar då att undgå se 

handledningen som en möjlighet för dem själva att reflektera kring sina tankar, känslor och 

sitt välmående (Cleary et al., 2010).     

 Severinsson (2013) nämner yrkesmässig handledning som bidragande faktor för 

sjuksköterskors kompetensutveckling inom professionen men uttrycker även att 

sjuksköterskeyrkets ökande påfrestningar i form av stress och tyngre arbetsbelastning skapar 

skuldkänslor och känslor av otillräcklighet. Genom handledningen har sjuksköterskor 

möjlighet att dela med sig av dessa tankar och känslor vilket ger en form av känslomässig 

avlastning vilket stärker sjuksköterskorna i yrkesrollen (Ohlson & Arvidsson, 2005; 

Severinsson, 2013).      

 Buus och Gonge (2009) skriver i sin litteraturöversikt att yrkesmässig handledning överlag 

upplevs som positivt av sjuksköterskor inom psykiatrisk vård men att de studier som fram till 

dess hade genomförts var för småskaliga och hade för omfattande metodologiska brister för 

att kunna bidra med definitiva slutsatser. En litteraturöversikt från Australien stämmer in i 

detta perspektiv och menar att forskning om handledning oftast lyfter övervägande positiva 

aspekter vilket ifrågasätts på grund av dess spretiga resultat och bristande omfattning 

(Dilworth, Higgins, Parker, Kelly & Turner, 2013). 
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2.5 Problemformulering 

Psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet kan vara svår att definiera då den påverkas av såväl de 

egna värderingarna som av yttre förväntningar vilket kan bidra till en splittrad bild av den 

egna yrkesidentiteten. Yrkesmässig handledning nämns i forskning som en aspekt i formandet 

och utvecklingen av sjuksköterskors yrkesidentitet. Handledningen kan ske såväl enskilt som i 

grupp av en intern eller extern handledare. Flera studier har generellt visat på positiva effekter 

av handledning såsom minskad stress, ökad inre trygghet och ökad samhörighet inom 

personalgruppen. Dock är forskningen bristande gällande handledningens betydelse för 

yrkesidentiteten för sjuksköterskor och framförallt för psykiatrisjuksköterskor vilket skapar en 

vetenskaplig kunskapslucka. Eftersom yrkesmässig handledning syftar till att stärka 

psykiatrisjuksköterskor i deras yrkesutövande är det av vikt att få en bild av hur 

handledningen upplevs av psykiatrisjuksköterskor och vilken betydelse den har för deras 

yrkesidentitet.  

 

3 Syfte 

Att beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelser av yrkesmässig handledning och dess 

betydelse för deras yrkesidentitet inom psykiatrisk heldygnsvård. 

 

3.1 Frågeställningar 

Hur upplevs yrkesmässig handledning av sjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård? 

Vilken betydelse har yrkesmässig handledning för sjuksköterskors yrkesidentitet inom 

psykiatrisk heldygnsvård? 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

För denna studie har Imogene King´s (1981) systemteori valts ut som referensram baserat på 

King´s perspektiv på sjuksköterskan som del av helheten. Denna teoretiska referensram kan 

appliceras på exempelvis en vårdavdelning där sjuksköterskan utifrån King´s (1981) teori är 

en individ med egna värderingar och livsmål samtidigt som hen är delaktig i sin närmaste 

omgivning bestående av kollegor och patienter men även i organisationen som helhet. 

Systemteorin kommer att användas som ett teoretiskt stöd vid intervjuförberedelserna för att 

sedan lyftas fram i den slutliga kategoriseringen av analysresultatet samt vid 

resultatdiskussionen.     

 King (1981) teoretiserar omvårdnad som en reflektion av samhällets struktur genom tre 
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begrepp: det personliga systemet, det interpersonella systemet samt det sociala systemet. Det 

personliga systemet beskrivs som den enskilda individen, det vill säga sjuksköterskan. Den 

enskilda sjuksköterskan står i fokus som en helhet och som utifrån ett individuellt perspektiv 

tolkar information och reflekterar kring sig själv och omvärlden genom upplevelser och 

erfarenheter. Grupperingar av minst två individer motsvarar det interpersonella systemet. I 

praktiken innebär detta att den enskilda sjuksköterskan interagerar med till exempel patient 

eller medarbetare. När grupperingarna inom det interpersonella systemet skapar enheter med 

gemensamma intressen och målsättningar bildas sociala system. Exempel på sociala system är 

familjer, skolor samt arbetsplatser, vilka ger en variation av roller i samband med mötet med 

andra människor. Detta gäller även i vården och omvårdnaden där sjuksköterskan möter 

patienten (King, 1981).  

 

5 Metod 

 

5.1 Design 

Föreliggande studie syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av yrkesmässig 

handledning och dess betydelse för yrkesidentiteten. Detta svarar mot kvalitativ metod som 

används för att belysa och förstå individuella perspektiv. Genom att utgå från kvalitativ metod 

avser forskaren att se till helheten och på så sätt uppnå förståelse av ett fenomen (Polit & 

Beck, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

5.2 Urval 

I enlighet med Polit och Beck (2012) baserades urvalet av informanter för denna studie utifrån 

studiens syfte. Författaren intervjuade både grundutbildade och specialistutbildade 

sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk heldygnsvård. Inklusionskriterier för att delta i 

studien inbegrep ett år som kliniskt verksam sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård 

samt erfarenhet av yrkesmässig handledning.  

 I många fall behöver forskaren erhålla tillstånd av överordnad för att få möjlighet att 

genomföra intervjuer (Polit & Beck, 2012). Via e-post kontaktade författaren 

verksamhetschefen på två utvalda kliniker inom ett storstadsområde med information om 

studiens syfte och förfrågan om att få genomföra studien (bilaga 1). Författaren tog kontakt 

med en klinik i taget för att undvika att behöva tacka nej till informanter. Efter att ha erhållit 

godkännande från verksamhetscheferna kontaktades enhetschefer för avdelningar inom 

respektive klinik via e-post med information om studien samt en bifogad förfrågan om 
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deltagande (bilaga 2). Enhetscheferna ombads att vidarebefordra förfrågan (bilaga 2) till 

verksamma sjuksköterskor på avdelningarna. Med godkännande från författaren tog en av 

enhetscheferna med informationen om studien till en arbetsplatsträff på en av avdelningarna. 

På dessa olika tillvägagångssätt fick författaren kontakt med totalt åtta sjuksköterskor som 

lämnade intresse för att delta i studien. Sex av sjuksköterskorna tog kontakt med författaren 

via e-post och två sjuksköterskor kontaktade författaren per telefon. Samtliga åtta 

sjuksköterskor tackade ja till att delta i studien och omnämns hädanefter som informanter. 

 Sex av informanterna arbetade på tre olika avdelningar på den första kliniken medan två 

informanter arbetade på en och samma avdelning på den andra kliniken. Sex av informanterna 

var kvinnor och två var män. Yrkeserfarenheten som sjuksköterska inom psykiatrisk vård 

sträckte sig från ett år till 25 år och några av dem hade även arbetat inom psykiatrisk vård före 

genomgången sjuksköterskeutbildning. Fyra av informanterna hade specialistutbildning inom 

psykiatrisk vård och en femte informant hade nyligen påbörjat specialistutbildning. Övriga tre 

informanter hade ingen specialistutbildning. Utöver psykiatrisk heldygnsvård fanns erfarenhet 

från behandlingshem, rättspsykiatrisk vård, psykiatrisk akutmottagning, beroendevård samt 

psykiatrisk öppenvård. 

 

5.3 Datainsamling 

Författaren använde sig av en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 3) för att utgå från en 

grundläggande struktur samtidigt som informanten stimuleras till att berätta om sin upplevelse 

och erfarenhet utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuguiden (bilaga 3) formades utifrån Imogene Kings (1981) systemteori och arbetades 

fram successivt genom handledningstillfällen samt genom att kollegor till författaren 

provintervjuades utifrån utvalda delar av intervjuguiden.  

 Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor kring utbildningsnivå, yrkeserfarenhet samt 

erfarenhet av handledning. De huvudsakliga intervjufrågorna delades in i Imogene Kings 

(1981) tre system: det personliga systemet, det interpersonella systemet samt det sociala 

systemet. Intervjuerna avslutades med tre avslutande frågor som fokuserade på informanternas 

personliga perspektiv på handledning och dess funktion. Syftet med dessa frågor var att lyfta 

fram tankegångar som informanterna inte hade berört under intervjufrågorna. Både 

intervjufrågorna och de avslutande frågorna fokuserade på upplevelsen av yrkesmässig 

handledning. Intervjufrågorna berörde även indirekt informanternas egna uppfattningar om 

psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet. 
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 Informanterna valde var och när intervjun skulle genomföras. Samtliga informanter valde 

att bli intervjuade på sin arbetsplats under arbetstid. Vid intervjutillfället erhöll informanterna 

ett informationsbrev (bilaga 4) signerat av författaren. Informationsbrevet innehöll kort 

information om studien, inspelning och hantering av material samt kontaktuppgifter för 

ytterligare frågor alternativt om någon av informanterna önskade ta tillbaka sin medverkan i 

studien. Efter att informanterna hade gett sitt muntliga godkännande genomfördes 

intervjuerna individuellt och spelades in med diktafon. Tidsmässigt varierade längden på 

intervjuerna mellan 18 och 29 minuter. 

 

5.4 Dataanalys 

Författaren valde att utgå från kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Elo och Kyngäs 

(2008). Även Graneheim och Lundman (2004) har använts för att förtydliga definitioner av 

begrepp. Kvalitativ innehållsanalys beskrivs av Elo och Kyngäs (2008) som en analysmetod 

lämpad för och väl använd inom kvalitativ forskning och kan genomföras utifrån en induktiv 

eller en deduktiv ansats. Såsom sammanfattat av Elo och Kyngäs (2008) används induktiv 

ansats då det bedöms att tillgänglig information om valt fenomen är bristfälligt eller för 

fragmenterat. Deduktiv ansats bygger på tidigare forskning och syftar till att specificera ett 

generellt perspektiv utifrån en redan existerande teori (Kyngäs & Vanhanen, 1999). Syftet 

med studien styr valet av analysmetod och ansats. Då författaren ansåg att vetenskaplig 

kunskap inom valt fenomen var bristfälligt har föreliggande studie, i enlighet med Elo och 

Kyngäs (2008), utgått från en induktiv ansats i analysarbetet. 

 Inledningsvis i analysarbetet transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant och lästes 

därefter igenom flera gånger för att författaren skulle vara insatt i materialet och utifrån en 

förståelse för innehållet kunna genomföra en analys (Elo & Kyngäs, 2008). Analysprocessen 

genomfördes sedan i tre på varandra följande faser. I den första fasen markerades 

meningsenheter som svarade mot studiens syfte i det transkriberade materialet. Dessa 

meningsenheter bestod av både enstaka meningar och stycken innehållandes flera meningar 

beroende på meningsenhetens innehåll där varje vald enhet representerade en helhet. Med 

detta menas att de delar av det transkriberade materialet som relaterade till samma innebörd 

och som svarade mot syftet delades in i samma meningsenhet. I enlighet med Elo och Kyngäs 

(2008) tilldelades varje meningsenhet en kod, en del i analysprocessen som av Graneheim och 

Lundman (2004) beskrivs som ett sätt för författaren att sammanfatta meningsenhetens 

innehåll genom att korta ner texten utan att avvika från dess innebörd.  
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 Då samtliga utvalda meningsenheter hade tilldelats en kod fortsatte författaren med 

analysprocessens andra fas genom att en matris skapades där de koder som utifrån sitt 

innehåll bedömdes ha en samhörighet tilldelades en kategori (Elo & Kyngäs, 2008). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bör kategoriseringen vara så tydlig och väl genomförd att 

ingen kod ska kunna tolkas som att tillhöra mer än en kategori. Dock förtydligar de att en 

sådan kategorisering är svår att uppnå då det analyserade materialet består av individuella 

upplevelser och varje tolkning av materialet är subjektiv. Vidare ska kategorierna byggas på 

kodernas innebörd för att motsvara det objektivt synliga och därmed det manifesta innehållet i 

de kodade meningsenheterna. Varje kategori tilldelades i sin tur subkategorier som motsvarar 

mindre och sammanhörande delar inom den ursprungliga kategorin (Graneheim & Lundman, 

2004; Elo & Kyngäs, 2008). Analysprocessens andra fas exemplifieras av tabell 1. En tydlig 

kategorisering skapar struktur och underlättar arbetet med att få resultatet med dess kategorier 

att svara mot studiens fokus (Elo & Kyngäs, 2008). Med detta i åtanke återgick författaren 

under den tredje och sista fasen i analysprocessen till den teoretiska referensramen för att dela 

in kategorierna utifrån Imogene Kings (1981) systemteori med de tre systemen det personliga 

systemet, det interpersonella systemet samt det sociala systemet.  

 

Tabell 1 – exemplifiering av analysprocessens andra fas 

Kod Subkategori Kategori 

Positiv upplevelse av att få 

lyfta sina känslor  

Forum för ventilering 

 

Att formas som 

psykiatrisjuksköterska 

Vikten av att få diskutera sin 

frustration 

Att få utrymme att visa sig 

sårbar 

Att se sig själv i andra Bekräftelse i yrkesrollen  

Återkoppling i det egna 

arbetet 

Bekräftad i sitt ”tänk” 

Att ta till sig ny kunskap Yrkesmässig och personlig 

utveckling Ökad trygghet som 

psykiatrisjuksköterska 

Stärkt självkänsla 
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Möjlighet att diskutera och 

nå samsyn kring vård av 

patient 

Att uppnå samstämmighet Att sträva mot samma mål 

Positivt utfall för samarbete 

mellan yrkeskategorier 

Samarbeta kring komplexa 

vårdbehov 

Handledning underlättar 

kommunikation mellan 

kollegor 

Att utveckla gemensam 

kommunikation 

Positiv påverkan på 

personalstämning 

Negativ inverkan på 

personalstämning 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Vid kontakt med informanterna har forskaren arbetat utifrån de riktlinjer som återfinns i 

skriften Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (Northern Nurses´ Federation, 

2003) genom informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet samt även 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

I enlighet med informationskravet har informanterna informerats om studiens syfte, 

informanternas del i studien samt inom vilket sammanhang studien kommer publiceras 

(Northern Nurses´ Federation, 2003). Denna information delgavs informanterna såväl 

muntligen som skriftligen i informationsbrevet (bilaga 4) i samband med respektive intervju. 

Informationskravet tillsammans med samtyckeskravet säkerställer att informanterna har fått 

full information om studien för att ta ställning till deltagande i studien (Kvale & Brinkmann, 

2009). I enlighet med gällande riktlinjer har författaren upplyst informanterna om att de när 

som helst under studiens gång kan välja att avbryta sitt deltagande och därmed avstå från att 

vara del av studien (Northern Nurses´ Federation, 2003; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Konfidentialitetskravet säkerställer informanternas integritet genom att författaren intygar 

att samtligt insamlat material inte ska gå att härleda till en specifik informant. Det ska inte 

framgå av det färdiga materialet vem som har deltagit samt vem som har bidragit med 

information (Northern Nurses´ Federation, 2003). I föreliggande studie informerades 

informanterna om att endast författaren skulle ha tillgång till ljudinspelningarna samt att det 
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transkriberade materialet avpersonifierades. Vid redovisning av resultatet försäkrade sig 

författaren om att inget citat eller annan redovisad information skulle kunna härledas till 

enskild individ, situation eller plats.     

 I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) var författaren mån om att säkerställa en trygg 

intervjusituation för informanterna då en intervju kan upplevas ojämnställd ur informantens 

synvinkel vilket leder till osäkerhet och sårbarhet. På informanternas initiativ skedde samtliga 

intervjuer på respektive informants arbetsplats, vilket blev ytterligare en faktor för författaren 

att ta med som ett forskningsetiskt övervägande då vald plats försvårade informanternas 

konfidentialitet i och med att de intervjuades under arbetstid och med sina kollegors vetskap. 

I enlighet med nyttjandekravet har uppgifter om informanterna endast använts inom 

ramarna för föreliggande studie (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

7 Resultat 

Resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen redovisas utifrån Imogene Kings (1981) tre 

system: det personliga systemet, det interpersonella systemet och det sociala systemet. Ett 

fördjupat resonemang utifrån teoretisk referensram och vetenskapliga referenser presenteras i 

resultatdiskussionen. Genom analysprocessen kunde tre kategorier identifieras: Att formas 

som psykiatrisjuksköterska, Att sträva mot samma mål samt Handledningens betydelse för 

sjuksköterskeprofessionen. Varje kategori inleds med en kortare sammanfattning för att sedan 

presenteras utifrån sina respektive subkategorier. 

 

7.1 Att formas som psykiatrisjuksköterska – personligt system 

I det personliga systemet står den enskilda sjuksköterskan i fokus som en helhet och som 

utifrån ett individuellt perspektiv tolkar information och reflekterar kring sig själv och 

omvärlden genom upplevelser och erfarenheter (King, 1981). I denna kategori sammanställs 

informanternas personliga upplevelser av att delta i handledning och hur handledningen har 

influerat deras yrkesidentitet genom att möjliggöra såväl yrkesrelaterad som personlig 

reflektion. Kategorin presenteras med de tre subkategorierna Forum för ventilering, 

Bekräftelse i yrkesrollen samt Yrkesmässig och personlig utveckling. 

 

7.1.1 Forum för ventilering 

Att i sitt yrke möta mänskliga uttryck för ångest, depression, sorg och smärta samt destruktiva 

tankar och beteenden skapar ett behov av att få samtala med de som delar samma eller likande 
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upplevelser och erfarenheter. Flera av informanterna lyfte handledningen som forum för 

ventilering av de tankar och känslor som väcks av att arbeta med människor med psykisk 

ohälsa. I sina resonemang beskrev de tankarna och känslorna som tillhörande hela människan, 

inte bara sjuksköterskan. En av informanterna påpekade att ”jag är ju inte enbart 

sjuksköterska här utan jag är ju också en människa, en medmänniska.” Informanten ville 

betona vikten av ett sådant forum för att tillåta känslouttryck bland personalen genom att ”få 

ventilera och våga säga att man tycker att det är jobbigt och svårt och krävande också.” 

Samtidigt ansåg informanten att detta önskvärda forum för ventilering inte upplevdes som 

tillgängligt på hens avdelning trots att avdelningen tillhandahöll handledning. Detta 

förklarades av informanten som att handledningen var inriktad på patienterna och inte på 

personalen varför det saknades utrymme att diskutera sina egna upplevelser och reaktioner. 

 En annan informant tog också upp personalens behov av att få uttrycka och prata om 

känslor. Hen såg handledningen som en möjlighet att få prata av sig när vårdandet av en 

komplex patient väckte känslor av både ömhet och frustration hos informanten. Hen uttryckte 

att handledningen då blev ett sätt att lyfta, möta och hantera sina känslor kring patienten för 

att åter kunna möta patienten som professionell sjuksköterska. Informanten betonade att det 

var viktigt att kunna prata öppet under ett sådant handledningstillfälle där allas känslor och 

reaktioner respekterades även om inte alla kunde känna igen sig i dem. Liknande tankegångar 

kunde ses hos två andra informanter som ansåg att personalens mående var lika viktigt att 

ventilera som patienternas.  

”Man måste ju jobba med sig själv hela tiden, det är jätteviktigt. Och det är ju därför man 

måste ta upp olika känslor och det man har inom sig och möta det. Det är ju ungefär som 

patienterna som har mig som kontaktperson så behöver man ju ha en handledare, som också är 

ett bollplank. Att få hjälp att uttrycka det och sortera sina egna tankar och känslor.”

  

Informanterna uppgav att de för egen del upplevde psykiatrisk vård som ett krävande 

arbetsområde och att det därför var viktigt att se människan bakom sjuksköterskan och hur 

denne påverkades av sitt arbete. En av informanterna nämnde bland annat att man som 

psykiatrisjuksköterska kan ta på sig och härbärgera patienters känslor vilket gör det 

nödvändigt att reda ut de egna känslorna. Samtidigt uttryckte en annan informant att hen 

ibland hade känt sig för öppenhjärtig i samband med handledning och då hade känt sig 

ifrågasatt och underminerad som sjuksköterska av andra deltagare. Informanten ansåg dock 

att det för hens del var viktigt att i sammanhang som handledning få visa sig mänsklig och 

sårbar då hen som individ påverkades likväl som hen som psykiatrisjuksköterska. 
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”Ibland tyckte jag kanske att jag blottade mig för mycket på något vis, visade att jag var svag 

på något sätt. Men jag tror i alla fall att det är viktigt att våga visa att man är människa bara.” 

 

7.1.2 Bekräftelse i yrkesrollen 

För flera av informanterna var det viktigt att i handledningen känna igen sig i sina kollegors 

tankegångar och på så sätt känna sig bekräftade i sin egen yrkesroll. Detta behov av 

bekräftelse gick dels att finna i positiva upplevelser såsom att ha gemensamma idéer gällande 

vården av patienter och dels i negativa upplevelser som att inte vara ensam om att se vissa 

delar av arbetet som svårt. Bekräftelsen låg i att finna tankar och känslor liknande sina egna, 

fast i en kollega. Två av informanterna lade stor tyngd vid att i handledning känna sig 

bekräftad i sin roll som sjuksköterska, dels gentemot sina kollegor och dels i relation till 

handledaren. Vid handledningstillfällen upplevde informanterna att de fick möjlighet till att 

lyfta sina tankar, funderingar och känslor kring den vård som gavs och det arbete som 

utfördes. Att då upptäcka att deras kollegor hade liknande funderingar gav sjuksköterskorna 

en bekräftelse på att de inte avvek i sitt tänk från andra sjuksköterskor. Återkopplingen från 

handledaren sågs som både feedback och bekräftelse i sitt utförda arbete. 

”Ju säkrare man känner sig som sjuksköterska, eller mer bekräftad i val och frågeställningar 

(som) man har…jag formas som sjuksköterska, och (…) jag har inte idéer som helt går emot 

andra sjuksköterskor. Man märker att man har en samklang, liksom professionstänket.”

  

En informant nämnde att det sällan gavs någon återkoppling från patienter varför 

handledningen fyllde en lucka likväl som ett viktigt behov för att få återkoppling och på så 

sätt kunna stärkas i sin yrkesroll. Några informanter lyfte särskilt osäkerheten och 

oerfarenheten hos nya sjuksköterskor och hur bekräftelse genom handledning kunde stärka 

den enskilda sjuksköterskan i sin yrkesroll i och med att hen kunde identifiera sig med sina 

mer erfarna kollegor. En av informanterna berättade att det hade känts betryggande som 

nyutexaminerad att upptäcka att även psykiatrisjuksköterskor med mångårig erfarenhet hade 

behov av att bli bekräftade i sina frågeställningar och beslut.  

 

7.1.3 Yrkesmässig och personlig utveckling 

Handledningens diskussioner kollegor emellan med utbyte av kunskap och erfarenheter gav 

flera av informanterna utrymme för yrkesmässig utveckling. En informant lyfte 

handledningens betydelse för att våga ta plats i personalgruppen samt kunna acceptera och 



 
 17 (45) 

 

visa sina begränsningar för att kunna be om hjälp och på så sätt växa i sin kunskap och sin 

yrkesroll. En informant berättade att hen ibland kunde fundera över och ifrågasätta om det hen 

utförde i sitt arbete var rätt samt om hen utvecklades i rätt riktning som 

psykiatrisjuksköterska. Informanten menade att sådana tankegångar uppstod då det inom 

psykiatrisk vård är vanligt att samma patienter återkommer gång på gång utan någon synlig 

förbättring i mående och status. Därav kunde handledningen fylla funktionen av att lyfta 

individuella funderingar kring den egna kompetensen. En annan informant betonade vikten av 

att utvecklas i sin egen yrkesroll genom att ta till sig av andras kunskaper och synsätt. 

Ytterligare en informant noterade betydelsen av att under handledningen få möjlighet till 

dialog och kunskapsutbyte där den enskilda sjuksköterskan kan utvärdera sin professionella 

utveckling. 

”Som sjuksköterska så tror jag att det är positivt att få med flera sätt att tänka kring saker. Inte 

bara mitt eget utan andras också, som kan vara väldigt kloka och bra saker som folk har tänkt 

på men som kanske inte jag har tänkt på.”   

  

Något som vissa av informanterna tydligt uttryckte och som andra antydde var att den 

yrkesmässiga utvecklingen ofta även gav personlig utveckling.  En informant uppgav att en 

stärkt känsla av trygghet i yrkesrollen medförde stärkt självkänsla som individ, medan en 

annan informant uttryckte att den yrkesmässiga utvecklingen som psykiatrisjuksköterska gör 

”att man mår bättre (…) som privatperson”. För flera av informanterna innebar denna ökade 

trygghet och tillit till sig själv att de kunde hålla en distans mellan yrkesrollen och den egna 

identiteten, även om de två ofta ses som sammanflätade, genom att bland annat undvika att ta 

med sig arbetet hem. Två av informanterna upplevde att handledningen delvis hade bidragit 

på ett positivt sätt till hur de hanterade relationer och konflikter i den privata sfären. En av 

dessa informanter menade att handledning påverkade hen personligen precis som alla andra 

företeelser i hens omgivning. 

 

7.2 Att sträva mot samma mål – interpersonellt system 

King (1981) definierar det interpersonella systemet som en gruppering av minst två individer 

där interaktionen dem emellan står i centrum. I nämnda kategori presenteras informanternas 

syn på handledningen och dess inverkan på personalgruppen som enhet. Genom 

subkategorierna Att uppnå samstämmighet samt Att utveckla gemensam kommunikation 
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fokuserade informanterna på en gemensam strävan efter samsyn såväl inom gruppen som 

gentemot patienterna. 

 

7.2.1 Att uppnå samstämmighet 

Samtliga informanter uppgav att handledningen var ett stöd i att hitta ett gemensamt 

förhållningssätt inom personalgruppen för att arbeta mot samma mål i vården av patienterna. 

En informant berättade att handledning med flera olika yrkeskategorier närvarande gav 

kunskapsutbyte samt underlättade fortsatt vård av patienten då samtliga yrkeskategorier fick 

fördjupad förståelse för de andras del i vården vilket gjorde att de lättare kunde enas om hur 

de skulle arbeta kring patienten. Två andra informanter menade att handledning var 

nödvändigt för att nå samsyn kring patientens vård då det annars fanns risk att det uppstod 

splittring inom personalgruppen på grund av olika synsätt och värderingar. En av 

informanterna uttryckte att det är först när personalen är eniga som de kan stötta patienten i 

dennes problematik. 

”För ofta så kan det ju vara en kamp inom patienten, en liten del vill leva medan en stor del 

inte vill det. Och det är de där stridigheterna inom sig, och då är det viktigt att vi är eniga. Det 

kan ju hjälpa patienten att bli mer enig i sig själv också tänker jag.” 

 

Vidare såg informanten på handledningen som ett sätt att tillsammans få en ”djupare 

förståelse för patientens situation” för att gemensamt hitta sätt att arbeta med patienten. Flera 

av informanterna tog upp specifika patientkategorier som exempel på situationer där 

handledning sågs som nödvändigt för att bemöta och vårda patienten på ett enhetligt plan. 

Framförallt lyftes patienter med långa vårdtider som var svåra att slussa ut från slutenvården 

samt patienter med personlighetssyndrom som ofta splittrade personalgruppen och därigenom 

sågs som komplexa att vårda. Under handledningen kunde informanterna i sådana fall mötas, 

med stöd av handledaren, och tillsammans arbeta fram ett förhållningssätt för att bemöta och 

vårda patienten. Informanterna var överens om att både personal och framförallt patienter 

gynnades av att personalen arbetade samstämmigt med samma mål i sikte. En informant 

uttryckte att en arbetsgrupp som känner sig trygg i sina beslut och omvårdnadshandlingar 

även ger trygga patienter. 

”Vi jobbade tätt och det kändes som att vi jobbade åt samma håll och det gav ju en väldig 

tillfredsställelse tycker jag, och speciellt då när man såg att patienten…att det gick framåt för 

henne också.” 
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Flera av informanterna nämnde att de, utöver handledningen, hade som rutin på sina 

respektive vårdenheter att samlas regelbundet och diskutera specifika patienter och planera 

deras vårdtid. En informant såg sådana samlingar som ”en typ av handledning” i liknelsen att 

teamet runt patienten möttes på ett strukturerat sätt för att nå samsyn kring patientens vård. 

Informanterna menade att det var nödvändigt med såväl handledning som regelbundna 

diskussioner kring patienter för att personalen inte skulle ”dra åt olika håll” vilket kunde 

skapa otrygghet för både patienter och personal.  

 

7.2.2 Att utveckla gemensam kommunikation  

Samtliga informanter såg handledningen som ett sätt för personalen att mötas som en enhetlig 

grupp. En informant uttryckte att hen i handledningen kunde närma sig sina kollegor på lika 

villkor oavsett yrkeskategori och erfarenhet och att handledningen ”på ett teoretiskt plan (blir) 

ett samarbete som man kan ta med sig ut”. Detta kopplades främst till den stämning som 

rådde i gruppen under handledningen samt att informanten upplevde att handledningen som 

socialt forum påverkade kommunikationen mellan deltagarna på ett positivt sätt. En annan 

informant betonade att kommunikationen i personalgruppen förändrades till det bättre av att 

handledningen gav möjlighet till att uttrycka, dela och bearbeta tankar och känslor. Detta 

resonemang utvecklades vidare av ytterligare en informant som såg det öppna kommunikativa 

klimatet som ett led i att inte bara dela med sig av tankar och känslor utan även stötta 

varandra i det dagliga arbetet och på så vis stärka känslan av gemenskap och att vara del av en 

grupp.      

 Flera av informanterna lyfte specifika önskemål gällande kommunikation och 

gruppdynamik som de skulle vilja implementera i handledningen på sin vårdenhet. 

Handledning med god kommunikation och där deltagarna möttes i samförstånd lämnade ett 

positivt avtryck och upplevdes som betryggande för samarbetet i personalen. 

”Det (…) är lite lugnande för alla att komma ut ifrån ett sådant handledningstillfälle, och 

sedan har man kunnat säga det att (…) nu gör vi så för att det var det vi pratade om på 

handledningen.” 

 

En informant önskade specifikt handledning inriktad mer mot personalen än mot patienterna 

då hen hade positiva erfarenheter av sådan inriktning och menade att personalens 

kommunikation sinsemellan och känsla av samhörighet i sin tur påverkade patientarbetet och 
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var därmed av stor betydelse för avdelningen som helhet. En annan informant menade att 

handledningen ofta bidrog med ny information och nya synsätt av att personalen kunde mötas 

och kommunicera på ett annat sätt än de annars gjorde i det dagliga arbetet. En annan 

informant betonade att handledningen inte bara influerade kommunikationen inom 

personalgruppen utan även kunde ge nya sätt att kommunicera med patienterna. 

 Samtliga informanter betonade att förtroendet för handledaren och dennes kompetens var 

av betydelse för stämningen i personalgruppen. Om handledaren gav trygghet till 

personalgruppen skapades en positiv inställning och motivation till att delta i handledningen 

istället för att se den som ytterligare en punkt på dagordningen att bocka av. Den efterfrågade 

kompetensen hos handledaren beskrevs av informanterna som skicklighet i att ”förstå vad 

som händer i gruppen” för att kunna se befintliga mönster och utifrån dessa styra 

personalgruppen i en och samma riktning samt kunna bemöta och hantera de konflikter som 

kunde uppstå under denna process. Informanterna benämnde detta som kunskap i 

”gruppsykologi” och ”gruppdynamik”, något som kunde te sig olika beroende på 

handledarens förmåga att hantera svåra diskussionsämnen och samtidigt reda ut eventuell 

osämja. En av informanterna lyfte specifikt handledningens betydelse vid hantering av 

negativ gruppdynamik såsom mobbing.    

 Två informanter sa uttryckligen att handledning utifrån bristande handledarkompetens 

kunde upplevas som ickeproduktivt slöseri med tid och som dessutom kunde ha negativ 

inverkan på stämningen i personalgruppen. Den ena av dessa två informanter uppgav att hen 

hellre stod utan handledning än handleddes av en handledare med avsaknad av önskvärd 

kompetens, som beskriven ovan, då det kunde orsaka ”mer skada än nytta”. En informant 

delade med sig av ett tidigare handledningstillfälle som hen upplevde hade gått överstyr och 

där handledaren hade låtit situationen fortgå vilket resulterade i obehag som spreds i 

personalgruppen. En annan informant upplevde att med en kompetent handledare kunde 

intensiva diskussioner kring svåra ämnen gynna personalen genom att deras relationer 

gentemot varandra sattes på prov.  

 

7.3 Handledningens betydelse för sjuksköterskeprofessionen – socialt system 

När grupperingarna inom det interpersonella systemet skapar enheter med gemensamma 

intressen och målsättningar bildas sociala system vilket ger en variation av roller i samband 

med mötet med andra människor (King, 1981). I denna kategori redovisas informanternas bild 
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av handledningens betydelse för sjuksköterskeprofessionen samt deras syn på handledningens 

och sjuksköterskeprofessionens relation till ledningen. Resultatet presenteras i de två 

subkategorierna Att bli bekräftad i professionen samt Upplevelsen av att kunna påverka 

genom handledning. 

 

7.3.1 Att bli bekräftad i professionen 

En av de intervjuade informanterna uttryckte att handledning respektive ledning ska fungera 

som ett stöd för att upprätthålla sjuksköterskeprofessionen. Samtliga informanter var eniga 

om att handledning behövdes och var av betydelse för utvecklandet av 

sjuksköterskeprofessionen. De flesta informanter hade även önskemål om hur handledningen 

borde utformas men ändå var det ingen av informanterna som upplevde att handledningen 

hade tillräcklig tyngd inom organisationen. Överlag gav informanterna bilden av att 

handledning inte är ett prioriterat område inom den psykiatriska vården. 

 Några informanter uppgav att de önskade mer bekräftelse från ledningshåll, bland annat 

genom att handledning borde prioriteras mer än vad den görs. De menade att handledning 

förvisso kostar såväl pengar som tid men att det är en investering i personalen och dess arbete. 

En av informanterna uttryckte att en ledning som prioriterar handledning även prioriterar sin 

personal. En informant beskrev att handledningen på sätt och vis ersatte den återkoppling och 

bekräftelse som borde ha getts från ledningen. Informanten påtalade att arbete inom 

psykiatrisk vård sällan innebar återkoppling eller positiv respons från patienterna och att 

handledningen då blev ett sätt att utvärdera sig själv som sjuksköterska för vidareutveckling. 

En sådan återkoppling, ansåg informanten, borde även komma från ledningens håll som ett 

led i att bekräfta och behålla sin personal. 

”Vi som psykiatrisjuksköterskor, vi skulle behöva ha lite mera positiv feedback från ledning. 

Att de visar lite mer att det jobb vi gör är viktigt och att det är jätteviktigt hur vi bemöter de 

här patienterna. (….) Ofta kommer de ju tillbaka, patienterna, och då kan man ju börja tänka 

vad är det vi gör, är det riktigt bra? Så då skulle det vara bra om ledningen någon gång kunde 

säga, för det är ytterst sällan tycker jag man får positiv feedback av vad man gör här.” 

 

Detta sågs dock inte enbart som ledningens ansvar då flera informanter uppgav att de själva 

försökte lyfta betydelsen av handledning på respektive vårdenhet men att responsen från 

kollegor var sval. De upplevde att viss personal såg på handledning som ett påtvingat moment 

som tog tid från vårdarbetet vilket påverkade den allmänna inställningen till handledning. Vad 

som dock framstod som tydligt hos de flesta av informanterna var en önskan om att handledas 
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utifrån personalgruppens och vårdenhetens behov oavsett om behovet kunde ändras från det 

ena handledningstillfället till det andra. Detta önskemål tycktes sammankopplat med 

personalgruppens motivation till att delta i handledning då flera av informanterna hade svårt 

att se nyttan med att sätta av tid till något som inte mötte ett faktiskt behov. 

 

7.3.2 Upplevelsen av att kunna påverka genom handledning 

Några av informanterna upplevde en otydlig bild av ledningens relation till och betydelse för 

handledning. De kunde inte på det stora hela se någon koppling mellan ledning och 

handledning mer än att ledningen godkände handledningens vara eller inte vara. Två 

informanter nämnde dock att handledningen ibland fungerade som forum för diskussioner där 

personalgruppen delade med sig av sina synsätt på den ledning och organisation som de 

arbetade för men även breda ämnen såsom sjukvården i helhet kunde avhandlas. 

Informanterna berättade även att de vände sig till ledningen, i betydelsen av deras närmsta 

chef, för att lyfta personalens önskemål om specifik handledning. Två andra informanter 

uppgav att personalen på respektive vårdenhet under handledningen diskuterade 

arbetsrelaterade frågor som sedan skulle kunna lyftas vidare till ledningen.  

 En av informanterna berättade att det vid enstaka tillfällen hade hänt att personal i samband 

med handledning hade konstaterat att samarbetssvårigheter inom personalgruppen kunde 

härledas till ledningskulturen som påverkade arbetsmiljön. Samma informant tillade att vilka 

ämnen som togs upp under handledning för att sedan lyftas vidare till ledningen berodde på 

huruvida någon från ledningen, exempelvis närmsta chefen, deltog i handledningen då det 

påverkade diskussionen. Totalt två av informanterna hade erfarenhet av att närmsta chefen vid 

tillfällen hade deltagit i handledningen och det hade även förekommit att chefen hade fungerat 

som handledare. En informant hade själv tagit initiativ till kontakt med ledningen då hen 

upplevde att dåvarande handledning inte var produktiv utan istället medförde negativa 

konsekvenser såsom försämrad stämning i personalgruppen. Flera av informanterna menade 

således att handledningen i vissa situationer hade förutsättningar för att fungera som ett sätt 

att kommunicera gentemot ledningen. 
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8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens tillvägagångssätt från val av metod till dataanalys diskuteras och kvalitetsgranskas 

utifrån kvalitetsindikatorn tillförlitlighet (trustworthiness) baserat på dess kriterier: 

trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability), konfirmerbarhet (confirmability), 

överförbarhet (transferability) samt autenticitet (authenticity) (Polit & Beck, 2012).  

 Trovärdighet syftar till sanningshalten i det insamlade materialet och att förberedelser, 

datainsamling samt analysprocess har utgått från studiens syfte och fokus samt är tydligt 

redovisat i text. Studiens pålitlighet kan kopplas till huruvida insamlat material är avhängigt 

tidsram och kontext. Konfirmerbarhet syftar till objektivitet från forskarens sida där redovisat 

resultat ska representera informanternas information som sedan har tolkats av forskaren utan 

egna tillägg. Överförbarhet innebär huruvida studiens resultat även kan appliceras utanför 

studiens ramar. Autenticitet syftar till om forskaren i sin studie uppnår en bredd gällande 

informanternas upplevda verklighet (Polit & Beck, 2012). 

 

8.1.1 Design 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelser av 

yrkesmässig handledning och dess betydelse för yrkesidentiteten varför kvalitativ metod 

ansågs bäst lämpad för att nå en ökad förståelse av valt fenomen. Att välja metod utifrån syfte 

säkerställer studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Författaren hade en tidigare erfarenhet 

av att arbeta med den valda metoden vilket ingav viss trygghet men var samtidigt medveten 

om dess svårigheter genom hela studien då det krävs mer erfarenhet än vad författaren anser 

sig ha för att till fullo behärska vetenskaplig metodik. 

 

8.1.2 Urval 

Polit och Beck (2012) menar att urvalet för en studie ska baseras på forskarens egen 

uppfattning om var det är störst möjlighet att få svar på valda frågeställningar samt att 

erfarenhet av fenomenet som ska studeras är grundläggande. Författaren ansåg att 

informanternas erfarenhet av yrkesmässig handledning var av primär betydelse för studien, 

varför ingen begränsning gjordes avseende utbildningsnivå vilket ledde till att både 

grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor inkluderades i studien. Dock bör det 

ändå tas i beaktande att ett annat val av inklusionskriterier, såsom att endast intervjua 
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specialistutbildade sjuksköterskor, skulle ha kunnat påverka antalet informanter och därmed 

även resultatet. De valda kriterierna ansågs av författaren som tillräckliga för att svara mot 

syftet vilket i sin tur stärker studiens trovärdighet. 

 Större delen av kontakten med de bägge klinikerna skedde via e-post, både för att 

efterfråga godkännande från verksamhetschef och för att boka intervju med informanter. 

Endast med två av informanterna skedde tidsbokningen per telefon. Dock valde en av 

enhetscheferna att, med godkännande från författaren, introducera studien under en 

arbetsplatsträff med argumentet att det troligtvis skulle generera fler informanter. 

Tillsammans ledde ovanstående tillvägagångssätt till att åtta informanter deltog i studien. 

Möjligtvis hade ett ännu större intresse skapats om författaren personligen hade presenterat 

studien på respektive vårdenhet, exempelvis på en arbetsplatsträff.  

 Hur informanter kontaktas inverkar även på konfidentialiteten. De flesta av informanterna 

kontaktade författaren per e-post efter att ha fått informationen via sin enhetschef och det är 

därför möjligt att enhetschefen inte kände till vilka som slutligen valde att delta i studien. Två 

informanter fick författaren kontakt med efter att ha fått deras namn och e-postadress via 

deras enhetschef då de hade visat intresse i samband med en arbetsplatsträff. I de bägge fallen 

var enhetschefen medveten om vilka som hade anmält intresse, dock fortsatte kontakten 

mellan författare och informanter utan enhetschefens deltagande.  

 Bland informanterna fanns en bred erfarenhet från psykiatrisk vård samt yrkesmässig 

handledning vilket stärker studiens autenticitet. Däremot hämmas autenticiteten av att endast 

två av informanterna var av manligt kön, vilket å andra sidan kan återspegla verkligheten då 

det är en övervägande andel kvinnor som utbildar sig till sjuksköterskor. 

    

8.1.3 Datainsamling 

Intervjuguiden strukturerades med Imogene King´s (1981) systemteori som stöd. I samband 

med att intervjuguiden formades utfördes även provintervjuer med yrkesverksamma 

sjuksköterskor där författaren noterade att intervjufrågorna med fördel kunde ställas i annan 

ordning än som de var skrivna. Framförallt upplevde författaren att den inledande 

intervjufrågan under personligt system var för personlig för att inleda med och behövde ställas 

senare under intervjun då informanten var mer avslappnad. Genom samtliga intervjuer valde 

därför författaren att inleda intervjuerna med frågorna under interpersonellt system.  

 Polit och Beck (2012) beskriver intervjusituationen som komplex där forskaren behöver få 

förtroende från informanterna genom att få dem att känna sig bekväma i situationen samtidigt 

som forskaren ska hålla en viss distans för att inte tappa sin forskarroll. Denna komplexitet 
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kändes igen i föreliggande studie genom att författaren och informanterna delade erfarenheten 

av att arbeta som sjuksköterska vilket skapade igenkänning mellan parterna samtidigt som 

författaren iklädde sig en forskarroll. Den sistnämna rollen var inledningsvis ovan för 

författaren vilket gjorde att de två inledande intervjuerna kan ha påverkats av nervositet från 

författarens sida. Författaren upplevde i efterhand att hen vid de två första intervjuerna var för 

fokuserad på intervjuguiden och därmed inte ställde lika många följdfrågor som vid de 

följande intervjuerna. Under studiens gång upplevde författaren en ökad trygghet och säkerhet 

i rollen som forskare vilket framförallt visades i att författaren inte var lika låst vid 

intervjuguiden och kunde ställa fler följdfrågor utifrån informantens informationsflöde (Polit 

& Beck, 2012). 

 Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats under arbetstid i enlighet 

med deras önskemål. Polit och Beck (2012) rekommenderar att intervjuer genomförs på 

platser som säkerställer avskildhet med minimal risk att bli avbruten. Då informanterna var i 

tjänst fanns det en risk att bli avbrutna om något oförutsett skulle inträffa på respektive 

vårdenhet. Samtliga intervjuer förlöpte utan avbrott med undantag för ett tillfälle då en patient 

blev påtagligt högljudd, dock utan att informanten behövde lämna intervjun. 

 Polit och Beck (2012) uppger att mängden insamlad data i en studie är svår att mäta då den 

bör utgå från så kallad mättnad av information, det vill säga att forskaren efter ett antal 

intervjuer inte längre upplever sig nå ny kunskap. I föreliggande studie gick det att se en röd 

tråd genom intervjuerna och liknande information framkom i del flesta av intervjuerna vilket 

säkerställde studiens pålitlighet. Författaren genomförde sammanlagt åtta intervjuer och vid 

varje intervju blev den röda tråden allt tydligare. Dock går det inte med säkerhet att säga att 

ytterligare intervjuer inte hade medfört ny information.  

 Det blev uppenbart under flera intervjuer att informanterna hade svårt att relatera till 

intervjufrågorna under socialt system. Möjligen kan det ha berott på formuleringen av 

frågorna alternativt att de har ansetts som för svåra. Författaren funderade vid flera tillfällen 

på om dessa frågor borde ha omformulerats och försökte i samband med intervjuerna att 

närma sig frågorna på olika sätt för att se om det gav olika resultat. Samtidigt upplevde 

författaren att frågorna även kan ha varit svåra att besvara då de berörde ett ämne som 

informanterna uttryckligen sa att de inte hade funderat nämnvärt över. Då frågorna ändå 

genererade svar, om än med viss latens, lät författaren frågorna stå kvar utan omformulering.

 På grund av dess bredd gällande både benämning och innebörd hade författaren inför 

intervjuarbetet valt att omnämna handledning genom begreppet yrkesmässig handledning för 

att ge informanterna en så tydlig bild som möjligt av vad som åsyftades med begreppet. Det 
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blev dock tydligt att informanterna redan hade sin egen uppfattning om begreppets innebörd 

och de flesta valde själva att använda det mer allmänna begreppet handledning. För att 

undvika att förvirra informanterna valde författaren att under intervjuerna använda begreppet 

handledning, dock med samma begreppsdefinition som tidigare. Av den anledningen 

förekommer både handledning och yrkesmässig handledning i delar av studiens resultat och 

diskussion.  

 

8.1.4 Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv 

ansats i enlighet med Elo och Kyngäs (2008). Analysprocessen genomfördes och redovisades 

stegvis för att på ett korrekt sätt återge författarens tolkning av insamlat material. För att 

uppnå konfirmerbarhet i studien var författaren noga med att inte avvika från materialets 

manifesta innehåll (Elo & Kyngäs, 2008; Polit & Beck, 2012). Valet av induktiv ansats 

gentemot deduktiv ansats var inte självklart då analysarbetet påbörjades. Författaren hade haft 

stöd av den teoretiska referensramen i samband med intervjuguiden, och det fanns en tanke 

om att involvera referensramen även i analysen då resultatet sedan skulle diskuteras utifrån 

Imogene Kings (1981) systemteori. Dock önskade författaren ha ett öppet sinne under 

analysarbetet för att inte missa relevant information som skulle kunna svara mot syfte och 

frågeställningar, vilket hade varit en risk om fokus hade lagts på referensramen. Författaren 

valde därför att utgå från en induktiv ansats i analysen för att sedan återgå till den teoretiska 

referensramen först när resultatet skulle struktureras (Elo & Kyngäs, 2008). 

 Vanligtvis genomförs studier av minst två forskare vilket ger ett bredare perspektiv i 

analysen med möjligheten till en djupare diskussion (Polit & Beck, 2012). Dock var detta inte 

genomförbart inom ramen för föreliggande studie på magisternivå vilket kan ha påverkat både 

resultat och diskussion.    

  Författaren har eftersträvat att genomföra en studie vars resultat ska uppnå kriterier för 

överförbarhet, det vill säga kunna appliceras även utanför studiens ramar (Polit & Beck, 

2012). Studiens resultat återspeglar och bekräftar tidigare studier inom samma eller liknande 

område. Därutöver har studien genomförts på fyra avdelningar fördelade på två olika kliniker 

för att ge bredd åt studiens resultat. Författaren anser därför att studiens resultat uppnår 

kriterier för överförbarhet. 
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8.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen förs ett resonemang om studiens resultat utifrån Imogene King´s (1981) 

systemteori som används som ett teoretiskt stöd. Därutöver diskuteras resultatet även mot 

vetenskaplig litteratur. Diskussionen är uppdelad efter resultatets tre huvudkategorier, och 

varje kategori inleds med en kortare sammanfattning av ett av Imogene King´s (1981) tre 

system. 

 

8.2.1 Att formas som psykiatrisjuksköterska - personligt system 

King (1981) beskriver det personliga systemet som bestående av den enskilda individen, 

vilket i detta resonemang motsvaras av sjuksköterskan. Genom upplevelser och erfarenheter 

tolkar sjuksköterskan såväl sig själv som omvärlden samt uppnår trygghet och stabilitet 

genom reflektion.     

 King (1981) utgår från begreppet perception som en process för hantering av information 

vilken påverkar omvärldsbilden samt de egna handlingarna. Perceptionen är subjektiv och 

influeras av individens erfarenheter vilket medför att en situation kan uppfattas olika av olika 

individer. Perceptionen betonas som viktig för sjuksköterskan då den inverkar på hur hen 

samlar in och tolkar information i sitt arbete. I föreliggande studie framhöll informanterna att 

handledningen innebar tillfällen att reflektera både enskilt och tillsammans med sina kollegor 

för att bättre förstå sig själva och sina handlingar som sjuksköterska men även som människa. 

King (1981) anser att det är betydelsefullt att sjuksköterskan är medveten om vilka faktorer 

som kan påverka perceptionen såsom starka känslor eller förutfattade meningar. Sådana 

faktorer kan begränsa sjuksköterskans förmåga att vara öppen inför ny information och nya 

sätt att tolka. Detta resonemang kan härledas till informanternas upplevelser av att arbeta 

inom psykiatrisk vård där mötet med psykisk ohälsa upplevdes som påfrestande och kunde 

väcka starka känslor hos dem själva. Severinsson (2013) samt Ohlson och Arvidsson (2005) 

nämner att handledning är nödvändig för sjuksköterskors professionsutveckling då 

sjuksköterskeyrkets ökade arbetsbelastning förutsätter utrymme för ventilering. Flera av 

informanterna såg handledningen som en möjlighet att ventilera sina tankar och känslor för att 

orka gå vidare med sitt arbete. En informant menade att det var viktigt att som 

psykiatrisjuksköterska kunna se på sig själv som människa och våga visa sig sårbar för att 

kunna behålla sin professionalitet i mötet med patienten. Akerjordet och Severinsson (2004) 

fann liknande tankegångar i sin kvalitativa intervjustudie där psykiatrisjuksköterskor såg 

handledning som en möjlighet till att reflektera kring sina tankar, känslor och värderingar 
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vilket gav en djupare förståelse för den egna personen samt påverkade deras förståelse för 

omgivningen.     

 Utifrån Kings (1981) teori är självbilden betydelsefull för den enskilda sjuksköterskan, och 

beskrivs som en subjektiv uppfattning om det egna jaget/den egna identiteten. Självbilden 

påverkas och utvecklas av de egna erfarenheterna men även i relation till andra individer. 

Informanterna beskrev självbilden som psykiatrisjuksköterska som bestående av yrkesmässig 

och personlig utveckling samt bekräftelse i yrkesrollen. Hur de såg på sig själva i sin yrkesroll 

påverkades av den egna uppfattningen men även av respons från omgivningen. Vad som 

framkom som viktigt hos samtliga informanter var bekräftelse genom att känna igen de egna 

tankegångarna i sina kollegor och på så sätt känna sig trygga med att inte avvika från 

professionstänket.      

 Både Hurley (2009) och Tuvesson och Eklund (2014) noterade i sina respektive studier att 

den egna identiteten och yrkesidentiteten hade en samhörighet med en inbördes påverkan på 

varandra. Detta synsätt bekräftades av informanterna som dock ansåg att det var främst den 

yrkesmässiga utvecklingen som även kunde ge en personlig påverkan. Wiklund Gustin 

(2014b) beskriver att sjuksköterskan innehar en professionell yrkesroll med influenser från 

individens privata identitet. Informanterna uppgav att de i möjligaste mån försökte hålla en 

distans mellan den egna identiteten och yrkesidentiteten för att, så att säga, lämna 

sjuksköterskan på arbetet. Samtidigt uttryckte de att bägge identiteterna eller självbilderna var 

en del av hela människan och därmed svåra att helt hålla isär.  

 Utifrån informanternas resonemang blev det tydligt att de ansåg det viktigt att få ta plats i 

handledningen på så sätt att de uppmuntrades till att uttrycka sina personliga tankar och 

känslor, något som förutsätter ett öppet klimat. King (1981) beskriver detta som 

rum/utrymme, ett brett begrepp som kan inbegripa både faktisk yta och upplevt utrymme, det 

vill säga hur mycket plats varje enskild individ tar eller upplever att hen får ta. Hur mycket 

utrymme som finns tillgängligt i en given situation påverkar individens beteende och 

handlingar (King, 1981). En av informanterna uttryckte att hen kunde känna sig ifrågasatt när 

hen ventilerade sina tankar och känslor, vilket utifrån Kings (1981) teori innebar en 

begränsning av den informantens utrymme.   

 Samtliga informanter uppskattade att handledas i grupp där den gemensamma nämnaren 

var patienterna och deras vård och där fokus låg på att nå samsyn och samarbete. Detta synsätt 

återfinns i flera studier där kunskapsutbytet kollegor emellan var primärt (Arvidsson et al., 

2000; Arvidsson et al., 2001; Cleary et al., 2010). Ohlson och Arvidsson (2005) gick ett steg 

längre med sin studie där de fann att sjuksköterskor stärktes ytterligare i sin yrkesidentitet då 
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de handleddes endast tillsammans med andra sjuksköterskor. Detta framkom dock inte i 

föreliggande studie då ingen av informanterna tycktes ha erfarenhet av sådan yrkesspecifik 

handledning och inte heller lyfte detta som alternativ.   

 King (1981) menar att personlig utveckling sker genom relationer till andra individer. 

Tidigare nämnda studier har visat att sjuksköterskor tar stöd av kollegors kunskap och 

kompetens som en del i att skapa sin egen yrkesidentitet (Berggren et al., 2005; Deppoliti, 

2008; Hurley & Lakeman, 2011). Flera av informanterna i föreliggande studie bekräftade 

detta genom att de, i samband med handledning, upplevde att de stärktes som person och i sitt 

yrke då de fick ta del av andra sjuksköterskors erfarenheter. Akerjordet och Severinsson 

(2004) stärker detta fynd då psykiatrisjuksköterskorna i deras studie lyfte just betydelsen av 

att lära från sina kollegor och menade att mer erfarna kollegor ofta fungerade som positiva 

förebilder vars kompetens gav motivation att själv vidareutvecklas i yrket. Dock menade 

några av informanterna i föreliggande studie att en förutsättning för att ta till sig av andras 

kunskap och erfarenheter i syfte att själv utvecklas var att ha insikt om och våga visa sina 

egna begränsningar. Lejonkvist, Eriksson och Meretoja (2012) stämmer in i detta genom sin 

kvalitativa studie om vad som synliggör klinisk kompetens hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. De fann att för att uppnå ett gott bemötande krävdes ödmjukhet och 

självinsikt kring sina egna brister och kunskapsluckor dock utan att förminska sin kompetens. 

 

8.2.2 Att sträva mot samma mål – interpersonellt system 

Det interpersonella systemet innebär sammanhang där två eller fler individer möts och 

interagerar, exempelvis mötet mellan sjuksköterskan och patienten eller sjuksköterskan och 

dennes kollegor. I föreliggande studie kan själva handledningen ses som exempel på ett 

interpersonellt system där sjuksköterskan möter sina kollegor i samråd om gemensamma 

patienter.      

 King (1981) använder begreppet roll, vilket ofta blandas ihop med självbilden som är den 

egna identiteten medan roll innebär en social konstruktion på så sätt att rollen definieras i 

relation till andra individer. Att inneha en roll innebär att sträva mot ett mål genom att 

kommunicera och interagera med andra individer (King, 1981). I föregående kategori under 

personligt system diskuterades informanternas yrkesroll utifrån deras egen självbild. Hur 

informanterna såg på sin yrkesroll utifrån ett interpersonellt perspektiv, det vill säga hur de 

ska fungera och agera som sjuksköterskor relaterat till yttre förväntningar, var inte lika 

tydligt. Dock var alla informanter överens om att det var viktigt med ett välfungerande 
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samarbete mellan arbetskollegor vilket även ställer krav på den enskilda sjuksköterskan att 

kunna fungera i team.     

 Interaktion mellan individer består främst av verbala och icke-verbala handlingar med 

syfte att uppnå uppsatta mål. Varje interaktion påverkas av respektive individs kunskap, 

erfarenhet och syfte. Individernas perceptionsförmåga, det vill säga deras uppfattning om 

omvärlden, styr beteendet i interaktionen (King, 1981). Denna interaktion kan i relation till 

resultatet tolkas som informanternas strävan efter att i samsyn nå gemensamma 

förhållningssätt i vårdandet av patienterna. Det synsättet styrks av Sitzman och Wright 

Eichelberger (2011) som i sin analys av King´s systemteori beskriver begreppet interaktion 

som de handlingar som sker när två eller fler individer arbetar tillsammans för att uppnå ett 

mål. Informanterna såg även handledningen som ett sätt att mötas regelbundet för att undvika 

oenighet i personalgruppen då både personal och patienter ansågs komma till skada om 

personalen inte var överens om hur bemötande och vård skulle se ut. I handledningen kunde 

informanterna skapa trygghet i personalgruppen genom att nå en förståelse för varandra och 

utifrån det arbeta mot samma mål, vilket i sin tur även gav trygga patienter. Berggren et al. 

(2005) fann även i sin studie att handledning stärker kollegiala relationer samt skapar 

samarbete i personalgruppen genom kommunikation och reflektion. 

 Kommunikation definieras av King (1981) som ett verbalt och icke-verbalt utbyte av 

tankar, känslor och synpunkter samt som ett verktyg för socialt samspel och kunskapsutbyte. 

Samtliga informanter lyfte kommunikationen med sina kollegor som en väsentlig del av 

handledningen. De betonade betydelsen av att kunna mötas i kommunikationen för att nå 

resultat i handledningen, men även att handledningen gav en positiv effekt på personalens 

kommunikation i arbetet. Berggren, Barbosa da Silva och Severinsson (2005) såg 

kommunikation som en väg mot samarbete och relationsskapande mellan kollegor. Även 

Akerjordet och Severinsson (2004) konstaterade att välfungerande kommunikation var 

väsentligt i psykiatrisjuksköterskornas arbete och i handledning samt att handledningen 

främjade ytterligare utveckling av interpersonell kommunikation vilket bekräftades av 

informanterna i föreliggande studie. King (1981) menar att välfungerande kommunikation 

förutsätter öppensinnad stämning samt ett respektfullt bemötande. Samtliga informanter var 

överens om att ett öppet klimat var nödvändigt vid handledning för att alla deltagare skulle 

kunna mötas på lika villkor oavsett yrkeskategori och erfarenhet. King (1981) betonar att 

interpersonell kommunikation ökar i variation men även i svårighetsgrad ju fler individer som 

deltar vid ett och samma tillfälle, och är ett viktigt instrument i sjuksköterskans arbete då hen 

måste kunna bemöta olika typer av individer under olika situationer och förutsättningar. Hur 
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man framstår som person och som yrkesperson påverkas av kommunikationen och är viktigt i 

mötet med såväl patient som annan personal.   

 Transaktion kan ske under interaktioner, oftast genom kommunikation med omgivningen 

för att uppnå mål. Syftet med transaktionen är att uppnå det eftertraktade målet (King, 1981). 

I föreliggande studie kan handledaren ses som del av transaktionen genom att som 

utomstående individ fungera som en katalysator för att hjälpa personalgruppen att gå från 

oenighet till samstämmighet samt gå från tanke till handling. Samtliga informanter betonade 

betydelsen av att känna förtroende för handledaren och flera av dem menade att handledarens 

förmåga att se och hantera gruppdynamik var av stor betydelse för stämningen inom 

personalgruppen samt handledningens inverkan på vårdarbetet. 

 

8.2.3 Handledningens betydelse för sjuksköterskeprofessionen – socialt system 

När grupperingarna inom det interpersonella systemet bildar större grupperingar med 

gemensamma intressen och målsättningar bildas sociala system. Människan är genom livet 

delaktig i flera olika sociala system såsom familjebildningar och grupper på arbetsplatser. 

 Även i detta system återfinns begreppet roll, dock i ett nytt sammanhang. I det sociala 

systemet fördjupas svårigheterna kring sjuksköterskans rolldefinition då de egna 

förväntningarna blandas med de krav som ställs på professionen från den omgivande miljön 

såsom organisationen i vilken sjuksköterskan arbetar (King, 1981). I föreliggande studie 

uttryckte en av informanterna att professionen lyftes om personalinriktade insatser såsom 

handledning prioriterades. Flera av informanterna upplevde att en ledning som var beredd att 

lägga tid och pengar på handledning även synliggjorde personalens betydelse för 

arbetsplatsen. Wiklund Gustin (2014a) menar att sjuksköterskeprofessionen och dess roll ses 

som betydelsefull dels när samhället lyfter dess betydelse men desto med när 

sjuksköterskorna själva markerar sitt värde. Detta synsätt delades av flera av informanterna 

som betonade att huruvida handledningen prioriterades på respektive vårdenhet även berodde 

på personalens inställning till handledning. Informanterna berättade att de själva hade talat för 

vikten av handledning men att det fanns personal som på sätt och vis motarbetade detta 

genom att ha en negativ inställning till handledning. Cleary et al. (2010) noterade i sin studie 

att handledning kan ses som ett påtvingat moment som tar tid från övriga arbetsuppgifter, 

vilket bekräftades av några av informanterna. Även om det inte var deras egen åsikt så 

upplevde de att vissa kollegor gav uttryck för ett sådant synsätt vilket kunde påverka den 

allmänna inställningen till handledning på vårdenheten. Det framkom dock inte vad denna 
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inställning grundades på, om den utgick från enstaka individers attityd eller om det var ett mer 

generellt problem på vårdenheten som helhet.   

 Studier av Crawford et al. (2008) samt Zarea (2012) visade på att psykiatrisjuksköterskor 

ofta saknar uppskattning från ledningshåll. Flera av informanterna i föreliggande studie 

uppgav brist på återkoppling och uppskattning från ledningen och en av informanterna 

upplevde att handledningen delvis ersatte den återkopplingen. Severinsson (2001) har i sin 

svenska studie noterat att en grundläggande funktion i handledning är just att bekräfta och 

återkoppla för att stärka den som blir handledd. Akerjordet och Severinsson (2004) fann i sin 

studie att konstruktiv återkoppling utifrån ger både stöd och bekräftelse till 

psykiatrisjuksköterskan i sin yrkesroll. Flera av informanterna bekräftade detta då de såg 

återkoppling och framförallt positiv feedback som en viktig del i deras yrkesutveckling samt 

som ett kvitto på professionens betydelse för organisationen. Det kan relateras till King´s 

(1981) begrepp status vilket kan sägas motsvara sjuksköterskans position inom 

organisationen. Status kan även kopplas till begreppet roll med frågeställningen vilken status 

yrkesrollen har. Detta begrepp inbegriper även sjuksköterskans möjlighet till inflytande på 

arbetsplatsen.      

 I samtliga intervjuer hade informanterna svårt att föra någon bredare diskussion kring 

relationen mellan sjuksköterskeprofessionen, ledningen och handledningen. De flesta 

informanter uttryckte att det var frågor som de inte hade reflekterat över vilket gav en bild av 

att dessa frågor troligtvis inte diskuteras generellt på vårdenheterna. Det kan dessutom vara 

svårt att diskutera sjuksköterskeprofessionen som helhet då samtliga informanter hade 

handledning i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Som jämförelse mot detta 

presenteras här en australiensisk artikel där tre sjuksköterskor gemensamt har skrivit om 

yrkesspecifik handledning där den ena sjuksköterskan enskilt har handlett de övriga två 

sjuksköterskorna. De handledda sjuksköterskorna hade nyligen avancerat i sina yrkesliv till 

mer specialiserade tjänster med ökat ansvar vilket skapade både oro och osäkerhet hos dem 

båda. Respektive sjuksköterska ifrågasatte sin kompetens och önskade genom handledning få 

stöd att hantera sina nya arbetsuppgifter. Bägge sjuksköterskor upplevde att handledningen 

gav dem det stöd och den motivation som de behövde för att känna sig trygga i sig själva och 

i sina yrkesroller (Sharrock, Javen & McDonald, 2013). Flera av informanterna i föreliggande 

studie återkom till behovet av att känna sig trygg i sin yrkesroll och i personalgruppen men 

kopplade inte denna trygghet till professionen som helhet. Vilken typ av handledning som har 

störst inverkan på sjuksköterskors upplevelse av trygghet i professionen varierar beroende på 

vilken studie man läser. Ohlson och Arvidsson (2005) framhöll den yrkesspecifika 
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handledningen där sjuksköterskorna upplevde stärkt yrkesidentitet genom handledning med 

andra sjuksköterskor. Andra studier fokuserade på handledning i team där utbytet av 

erfarenheter mellan yrkeskategorier främjade omvårdnadsarbetet och därmed även respektive 

yrkesidentitet (Arvidsson et al., 2000; Arvidsson et al., 2001; Cleary et al., 2010).

     

8.3 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie har genomförts med förhoppning om att bidra med ytterligare kunskap 

om den yrkesmässiga handledningens betydelse för psykiatrisjuksköterskor och deras 

yrkesidentitet. Både i förarbetet och under studiens gång noterade författaren att handledning 

är ett brett begrepp med flera olika benämningar och betydelser. Författarens uppfattning efter 

genomförd studie är att handledning, oavsett dess benämning och innebörd, är något som 

finns eller inte finns men som inte diskuteras i någon större omfattning i den kliniska 

verksamheten. Informanterna var överens om att handledning inte bara behövs utan är 

nödvändig inom psykiatrisk slutenvård och gynnar patienterna, personalen och vårdenheterna 

som helhet. De gav dock även bilden av att handledning inte prioriteras i verksamheten. Vissa 

vårdenheter tillhandahåller inte handledning och på vårdenheter där handledning finns är det 

inte alltid som handledningen möter personalens behov. Det går inte att lägga ansvaret för 

handledning enbart på ledningen då även personalen behöver signalera behovet av 

handledning eller behovet av ändrad handledning. För att börja någonstans är det önskvärt att 

varje vårdenhet initierar en diskussion kring handledning för att ta reda på vilka behov och 

önskemål som finns. Att börja diskutera behovet av handledning eller utvärdera den 

handledning som redan finns kan även vara en väg mot att skapa en positiv inställning till 

handledning i hela personalgruppen.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då handledning oftast sker i grupp för att skapa dialog vore det av framtida intresse att 

utveckla föreliggande studies resultat genom fokusgruppsintervjuer. En sådan studie skulle 

kunna genomföras i större omfattning och generera ett bredare perspektiv. För att nå så 

omfattande kunskap som möjligt skulle även enhetschefer kunna inkluderas i studien för att 

även representera ledningens perspektiv.    

 För att tydligare undersöka kopplingen mellan yrkesmässig handledning och 

psykiatrisjuksköterskors yrkesidentitet skulle jämförande studier kunna genomföras där 

sjuksköterskor som erhåller handledning i team jämförs mot sjuksköterskor som erhåller 
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yrkesspecifik handledning, det vill säga handledning med enbart psykiatrisjuksköterskor.

 Det skulle även vara intressant att få en tydligare bild av vad begreppet handledning 

innebär då det förekommer i flera former såsom yrkesmässig handledning, yrkesspecifik 

handledning samt omvårdnadshandledning. En sådan studie skulle kunna göras med såväl 

kvalitativ metod som med kvantitativ metod och förhoppningsvis leda till en tydligare 

begreppsdefinition.   

 

9 Slutsats 

Tidigare studier har visat att handledning har bidragit till att öka sjuksköterskors upplevelse 

av trygghet i yrkesrollen samtidigt som det har stärkt det kollegiala samarbetet. I föreliggande 

studie framkom att informanterna överlag såg handledning som positivt och något som stärkte 

dem i yrkesidentiteten. Att få dela med sig av sina egna tankar och känslor samt utbyta 

upplevelser och erfarenheter med sina kollegor gav informanterna bekräftelse i yrkesrollen 

genom att kunna identifiera sig med andra sjuksköterskor och kollegor. Handledningen erbjöd 

ett forum för att mötas som individer men även som en enhetlig grupp där allas tankar och 

funderingar var lika mycket värda. Handledningen uppgavs även gynna samarbetet i 

personalgruppen och informanterna upplevde att de nådde en samsyn och en gemensam 

kommunikation i syfte att tillhandahålla bättre vård.    

 Dock har flera tidigare litteraturöversikter hävdat att forskningen kring handledning har för 

stora brister vad gäller metod och omfattning för att kunna dra några slutsatser. Även om 

föreliggande studie i stora drag har bekräftat de positiva fynd som tidigare studier har lyft 

fram så behövs det mer forskning på området.     
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                 Institutionen för vårdvetenskap 

Brev till verksamhetschef 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Angelica Jonsson och jag arbetar som sjuksköterska på en psykiatrisk 

heldygnsvårdavdelning på Norra Stockholm Psykiatri samtidigt som jag läser till 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på Ersta Sköndal Högskola. Jag har nyligen 

påbörjat arbetet med min magisteruppsats som syftar till att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av yrkesmässig handledning och dess betydelse för yrkesidentiteten inom 

psykiatrisk heldygnsvård. För att nå denna information önskar jag komma i kontakt med och 

intervjua sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk heldygnsvård.  

Medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst. Materialet från intervjuerna 

avidentifieras och det inspelade materialet raderas då uppsatsen är färdig. De transkriberade 

intervjuerna kommer endast att kunna läsas av mig själv och min handledare. Varken namn, 

personuppgifter eller information om arbetsplats kommer förekomma i uppsatsen som 

presenteras på gruppnivå och kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som 

elektroniskt via Ersta Sköndal Högskolas bibliotek samt DIVA. Eventuellt kan även 

vetenskaplig publicering bli aktuellt. 

Jag kontaktar Dig med önskemål om Ditt medgivande för att få kontakta enhetschefer på 

respektive psykiatrisk heldygnsvårdavdelning och på så sätt få möjlighet att tillfråga 

sjuksköterskor om deltagande i studien. 

Vid ytterligare frågor om studien är Du välkommen att kontakta mig Angelica Jonsson eller 

min handledare Pernilla Omérov. 

 

Student Handledare 

  

Angelica Jonsson Pernilla Omérov 

Leg. Sjuksköterska, Fil.kand. Lektor, Med.dr. 

Ersta Sköndal Högskola Ersta Sköndal Högskola 

Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap 
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     Bilaga 2 

                        Institutionen för vårdvetenskap 

Förfrågan om deltagande i undersökning/ Till dig som är sjuksköterska i 

psykiatrisk slutenvård  

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor och avser beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av yrkesmässig handledning och dess betydelse för yrkesidentiteten inom 

psykiatrisk heldygnsvård. Målsättningen med denna studie är att nå en djupare förståelse för 

hur den yrkesmässiga handledningen kan bidra till utvecklingen av sjuksköterskors 

yrkesidentitet. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. För att 

delta behöver Du inte ha specialistutbildning, men det är önskvärt att Du har arbetat minst ett 

år inom psykiatrisk heldygnsvård. Du ska även ha erfarenhet av yrkesmässig handledning där 

en utomstående handledare har handlett Dig och Dina kollegor enskilt eller i grupp på 

arbetsplatsen. Du behöver inte ha handledning på Din nuvarande arbetsplats för att få delta i 

studien. 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun tar ca 30-60 minuter, 

och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna kommer sedan skrivas ut, för att 

underlätta bearbetningen. Det är Angelica Jonsson som kommer att intervjua. 

Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer 

att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då 

raderas det inspelade materialet. Varken namn, personuppgifter eller information om 

arbetsplats kommer förekomma i uppsatsen som kommer att finnas tillgänglig såväl i 

pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal Högskolas bibliotek samt DIVA. Eventuellt 

kan även vetenskaplig publicering bli aktuellt. 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om Du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad av att delta så kontakta Angelica Jonsson enligt nedan för att 

överenskomma om tid och plats för en intervju  
 

 

 
Angelica Jonsson , leg sjuksköt, fil kand 

Tel. 

E-post:  

Pernilla Omérov, leg.sjuksköt., med.dr. 

Tel.  

E-post:  
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Intervjuguide                                                                              Bilaga 3 

 

Inledning 

 Skriftlig samt muntlig information om studien och dess syfte, konfidentialitet, 

informantens rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien samt hantering av 

material. 

 Muntligt inhämtande av samtycke. 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Hur länge har du arbetat inom psykiatrisk vård? 

 Hur länge har du arbetat på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning? 

 Har du specialistutbildning inom psykiatrisk vård? 

 Vilken erfarenhet har du av handledning? 

 

Intervjufrågor 

Personligt system 

 Handledning kan påverka sjuksköterskor även på det personliga planet. Vilken är din 

erfarenhet/Hur är det för dig? 

- Kan du ge ett exempel? 

 

Interpersonellt system 

 Handledning kan påverka relationen till sina kollegor. Vilken är din erfarenhet/Hur är 

det för dig? 

- Kan du ge ett exempel? 

 

 Handledning kan påverka arbetet med patienterna. Vilken är din erfarenhet/Hur är det 

för dig? 

- Kan du ge ett exempel? 

 

Socialt system 

 Upplever du att handledningen har påverkat dig som sjuksköterska i relation till 

ledningen? 

- Kan du ge ett exempel? 

 

 Upplever du att handledningen påverkar sjuksköterskeprofessionens roll inom 

organisationen? 

- Kan du ge ett exempel? 
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Slutfrågor 

 Handledning kan upplevas både som positivt och negativt. Om du fick lyfta fram en 

positiv aspekt och en negativ aspekt från handledningen, vilka skulle du välja? 

 

 På vissa arbetsplatser har man inte handledning – vad tror du kan vara orsaker till det? 

 

 Hur vill du att handledningen ska se ut? 
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                  Institutionen för vårdvetenskap 

Information till Dig som deltar i intervjustudie för magisteruppsats 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor och avser beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av yrkesmässig handledning och dess betydelse för yrkesidentiteten inom 

psykiatrisk heldygnsvård. Målsättningen med denna studie är att nå en djupare förståelse för 

hur den yrkesmässiga handledningen kan bidra till utvecklingen av sjuksköterskors 

yrkesidentitet. 

 

Intervjun tar ca 30-60 minuter, och kommer med Ditt medgivande att spelas in med diktafon. 

Intervjuerna kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Intervjuupptagningen 

kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En 

rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då raderas det inspelade 

materialet. Varken namn, personuppgifter eller information om arbetsplats kommer 

förekomma i uppsatsen som kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som 

elektroniskt via Ersta Sköndal Högskolas bibliotek samt DIVA. Eventuellt kan även 

vetenskaplig publicering bli aktuellt. 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om Du har några ytterligare frågor om studien är Du välkommen 

att kontakta någon av nedanstående personer. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
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