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Inledning 
 
Dagens hälso- och sjukvård ställer allt högre krav på sjuksköterskans arbete. I 
Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tydliggörs 
sjuksköterskans arbetsområden i syfte att bidra till en god och säker patientvård. Detta 
förtydligas genom att Socialstyrelsen (2005) har delat in sjuksköterskans huvudsakliga 
arbetsområden i tre delar, varav ledarskap är ett område.  
 
Enligt Högskolelagen (SFS 1992:134) ska sjuksköterskeutbildningen bygga på att 
utveckla studenternas förmåga att självständigt göra kritiska bedömningar, lösa problem 
samt lära sig möta hinder och förändringar i arbetslivet. Sjukvården är i ständig 
utveckling, vilket innebär att personal inom hälso- och sjukvården får ett större 
övergripande ansvar i sin ledarskapsroll. Regler och rutiner är inte längre grundstenar 
för hur arbetet ska utföras, istället fordras en beredskap i hur nya problem ska lösas. Det 
medför att komponenter såsom utveckling samt förmåga att inhämta ny kunskap är 
essentiella hos en ledare (Nilsson, 2005). 
 
Tjänstgöring på sjukhus, den öppna hälso- och sjukvården samt den kommunala hälso- 
och sjukvården ställer stora krav på sjuksköterskans förmåga att leda arbetet. Att vara en 
ledare ingår i sjuksköterskans arbete oavsett vilken nivå eller institution hon arbetar på 
(Fedoruk & Pincombe, 2000).  
 
Utifrån ovanstående fakta är det därför intressant att undersöka de hinder och 
möjligheter som påverkar sjuksköterskans ledarskap. 

Bakgrund 
 
Ledarskap 
 
Det finns olika definitioner rörande begreppet ledarskap. Ledarskap är ingen vetenskap 
eller disciplin, det är en konstform vilken måste upplevas och skapas (De Preés, 1987). 
Ledarskap är en process för att möjliggöra personers kunnande samt lära andra att 
använda sin egen kapacitet (Robbins, 1991). Ledarskap kan definieras som en 
mångsidig process som identifierar ett mål eller ett riktmärke, motiverar andra 
människor att agera samt motiverar till att uppnå gemensamma förhandlade mål 
(Critchley 2001, Beeh, 2002, Porter-O`Grady, 2003a, b).  
 
En ledare i en grupp är den individ, som vid en viss tidpunkt eller en viss tidsrytm 
utövar mer inflytande än övriga gruppmedlemmar. Ledarskap är en social inflytande 
process. Att betrakta någon som ledare blir meningsfullt först då inflytandet har en 
utsträckning över tid och sker i riktning mot gemensamma formella eller informella mål 
(Thylefors, 1991). Begreppet ledarskap är mångsidigt vilket kan innebära att det är mer 
relevant att fokusera på de olika roller och funktioner som en ledare kan ha. Några av 
dessa roller är risktagare, coach, förespråkare, problemlösare och förebild (Huston & 
Marquis, 2006). 
 
Människor har olika åsikter om vad ledarskap innebär. Personliga erfarenheter präglar 
ofta individens inställning till vad ledarskap är, i synnerhet om vad som uppfattas som 
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det goda ledarskapet. Det är naturligt att associera till erfarenheter hämtade från 
situationer som upplevs som bra eller dåliga. En ledare ska vara lyhörd, omtänksam, 
tydlig och kompetent. Det är omdömen som ofta ges när en bra ledare beskrivs. 
Ledarskap är en social relation, en inflytande process, där ledaren genom sin formella 
position har ett större inflytande än medarbetaren. Vidare innebär det att ledaren och de 
ledda är beroende av varandra genom sitt samspel. Samtidigt är de åtskilda genom sina 
olika positioner i den formella organisationen. Ledaren är inte någon som blir tillsatt av 
en överordnad, utan är en person som blir tilldelad den titeln av de personer som han 
eller hon leder. Det betyder att ledaren istället för formell makt har relationell och 
informell makt. Det medför att ledaren inte har något formellt auktoritetsutrymme 
(Nilsson, 2005). 
 
Genom ledarens informella position, vilken Nilsson (2005) konstaterar kan sammanfalla 
med den formella positionen, kan han eller hon få människor att följa och sträva efter att 
nå gemensamma mål. När författare ska försöka fånga upp ledarskapets dimensioner 
görs ofta en åtskillnad mellan att vara chef och att vara ledare. En person blir utnämnd 
till chef, men måste förtjäna sitt ledarskap av kollegor och medarbetare (Albinsson, 
1998). Det är inte längre befattningen som är det viktiga, det är människan, personen 
och hennes olika egenskaper som avgör vilken framgång hon får genom sitt ledarskap. 
Det går inte att gömma sig bakom en roll eller en position. Det är människan bakom 
rollen, i befattningen som är avgörande (Ekstam, 2002).  
 
Att ledare har ett genomtänkt etisk synsätt och förhållningssätt blir allt viktigare i 
dagens samhälle. Att ha makt innebär ett särskilt etiskt ansvar vare sig det handlar om 
politisk makt, den makt du som chef har över dina anställda eller den makt du har som 
vårdare till en sjuk person. Ledarskapet bör präglas av de etiska grundprinciperna vilka 
är autonomiprincipen, rättviseprincipen, godhetsprincipen samt skadeprincipen 
(Ekstam, 2002). 
 
Blanchard, Carlos & Randolph (1999) skildrar ledarskap med utgångspunkt i stöd 
respektive instruktion. De skiljer mellan coachande ledarskap som innefattar mycket 
instruktion och mycket stöd. Ett stödjande ledarskap har utgångspunkt i mycket stöd 
och lite instruktion. Ett instruerande ledarskap innebär mycket instruktion och lite stöd. 
Slutligen innebär ett delegerande ledarskap lite stöd och lite instruktion. 
 
Ledarskap i omvårdnad 
 
Det finns en mängd olika typer av organisationer. En av dem är kunskapsorganisationen 
vilken lägger fokus på humankapital och medarbetarna. Några kännetecken för denna 
typ av organisation är starkt individberoende, hög grad av självständighet hos utövare 
samt hög utbildningsnivå och professionaliseringsgrad hos flertalet medarbetare. Dessa 
kriterier uppfyller hälso– och sjukvården. Att inneha en profession innebär bland annat 
att det finns etiska koder, en gemensam kultur samt att samhället ska uppfatta 
nödvändigheten av att professionen existerar. Läkaryrket är en av världens äldsta 
professioner och kännetecknas i hög grad av ovanstående egenskaper. Sjuksköterskorna 
har utvecklat en värdering av sin profession vilket medfört ökat ledningsansvar i 
verksamheten (Hallin & Siverbo, 2003). 
 
Det finns olika ledarskapsstilar som kan tillämpas inom hälso– och sjukvården. 
Transformellt ledarskap är en stödjande ledarskapsform vilken i allra högsta grad är 
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lämplig inom sjuksköterskeyrket. Den beskrivs som omvårdnadsinriktad med etiskt 
riktigt synsätt och förhållningssätt. Ledaren ska ha en klar vision om hur denne vill att 
arbetet ska se ut i framtiden, samt kunna uppmuntra sina medarbetare att arbeta mot 
detta mål (Lambert & Nugert, 1999). Några fundamentala delar i ett effektivt ledarskap 
är att bana väg för nya idéer, att inspirera sina medarbetare samt att uppmana andra att 
agera (Jooste, 2004).  
 
Transformellt ledarskap fokuserar på människan och att lösa problem i en alltid 
föränderlig miljö. En transformell ledarskapsstil är idealistiskt lämpad för dagens klimat 
av förändring eftersom den uppmuntrar till nytänkande och förnyelse. En transformell 
ledare inom omvårdnad vill tillgodose färdigheterna inom professionen för att öka 
möjligheterna att arbeta för problemlösning. Detta kommer att bli viktigt eftersom 
sjuksköterskor allt oftare lämnar den traditionella sjukhusbefattningen och utvecklar sin 
profession och sitt kunnande genom att söka sig till kommunala och privata 
vårdinrättningar (Davidhizar, 1993). 
 
Tidigare nämnt är att ledarskap kräver ett samspel mellan ledaren och medarbetarna för 
att arbetat ska fungera. Hälso- och sjukvården använder sig alltmer av lagarbete, vilket 
på en vårdavdelning kan innebära att sjuksköterskor och undersköterskor gemensamt 
arbetar i team för att ge patienter god och säker vård (Sebrant, 2000). Delegering är en 
väl beprövad metod i syfte att sprida ledningsuppgifter till flera personer. Delegering 
skapar ansvarskänsla samt ger insyn i, förståelse för och kunskap om olika 
arbetsuppgifter (Thylefors, 1991). Resultatet av parvård anses ge hög vårdkvalitet samt 
större tillfredställelse i arbetet hos personalen. Ledarskap präglat av lagarbete behöver 
dock inte vara problemfritt, motstånd och konflikter är delar som en ledare måste kunna 
hantera. Konflikter inom teamen kan till viss del ha sin förklaring i att sjukvården under 
lång tid konverterat yrkeskategorin undersköterskor till att bli sjukskötersketjänster i 
kompetenshöjande syfte. Det har gjort att undersköterskorna känt sig ifrågasatta som 
yrkesgrupp. Sjuksköterskorna har haft svårt att hävda sin roll gentemot 
undersköterskorna då dessa inte helt accepterat att bli ledda av sjuksköterskor (Pingel & 
Robertsson, 1998; Lindgren 1999; Sebrant, 2000). 
 
Sjuksköterskan har ett primärt ansvar för patientens omvårdnad, vilket bland annat 
innebär att omvårdnadsåtgärder ska planeras, genomföras samt utvärderas i samverkan 
med medarbetare på arbetsplatsen. Vidare ingår ett ansvar för att teoretiska och etiska 
grunder för omvårdnadsåtgärderna tydliggörs. Det är även av vikt att sjuksköterskan 
utvärderar den egna verksamheten samt följer utveckling och forskning. 
Sjuksköterskans arbete innefattas därigenom av ledarskap. Sjuksköterskan utför direkt 
eller indirekt omvårdnadsarbete på en enhet, men är även ledare och ansvarig för 
arbetet. Det är av vikt att studenter på ett tidigt stadium görs medvetna om denna viktiga 
uppgift. Sjuksköterskeutbildningen ska inte enbart ge träning i vård- och omsorgsarbete, 
utan även genomsyras av vetskapen om att sjuksköterskan kommer att leda arbetet och 
ansvara för det. Kraven på sjuksköterskan som ledare har ökat successivt. Idag är 
verksamheterna decentraliserade så att exempelvis ansvar och befogenheter är 
delegerade till den direkta verksamheten. Medarbetarna vill ha ut mer av sitt arbete, 
patienter och närstående är alltmer kunniga och upplysta om sjukdomar och 
behandlingar. Vidare har tempot och konkurrensen ökat i takt med att ekonomiska 
förutsättningar minskat (Kihlgren, Johansson, Engström, & Ekman, 2000). 
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En del av vårdarbetet handlar om att möta patientens närstående. De är på olika sätt en 
del av patienten och sjukdomen. Närstående har en självklar rätt att räknas med men 
ibland är det ändå nödvändigt att hålla dem utanför vårdarbetet. Att utveckla ett bra 
bemötande av närstående är en stor utmaning i vården (Rahm–Sjögren & Sjögren, 
2002). 
 
Ledarskap ur ett omvårdnadsperspektiv inkluderar ansvar för omvårdnad samt en 
säkerhet i omvårdnaden för patienter och deras behov (Mahoney, 2001). 
Ledarskapsarbetet innefattar administrativa uppgifter, omvårdnadsarbete, samordning 
och så vidare (Fedoruk & Pincombe, 2000). En ständig utvecklig inom hälso- och 
sjukvården kräver, enligt Porter-O`Grady (2003a, b) att ledaren behöver ha uppdaterade 
kunskaper inom olika områden för att kunna tackla förändringar som uppstår. Likaså 
belyses vikten av goda relationer mellan ledaren och medarbetarna för en trivsam 
arbetsmiljö. 
 
Ledarskapsrollen för sjuksköterskan innebär att utifrån patientens behov systematiskt 
leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas 
olika kompetens (Davidson, Elliot, & Daly, 2006). Vidare nämns vikten av att 
sjuksköterskan ska verka för att bedriva patientfokuserad omvårdnad på ett kvalitets- 
och kostnadsmedvetet sätt. För att uppnå ovanstående arbetsuppgifter krävs att 
sjuksköterskan har förmåga att planera, konsultera, informera och samverka med andra 
aktörer i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Tidigare har ledarskap inom vårdsektorn ofta blivit förknippat med sträng hierarkisk 
lydnadsstruktur. I och med dagens omvårdnad belyses ett nytt ledarskap med fokus på 
både medarbetare och patienter. Vårdsektorns ledarskap bygger på dialog, reflektion 
samt delaktighet hos såväl medarbetare som patient. Detta är en process med inriktning 
på bland annat tankesätt, för att i slutändan uppnå nya normer och förhållningssätt. 
Genom det nya ledarskapet kvarhåller ledaren engagemanget i ledarskapet samt en 
bibehållen arbetsförmåga hos medarbetarna (Rahm–Sjögren & Sjögren, 2002).  
 
I sjuksköterskans ledarskap ingår att vara talesman för patienten och dennes anhöriga 
samt att se till att övrig vårdpersonal är det. Läkarna kan besitta en makt genom sin 
ställning på sjukhus men sjuksköterskor måste kunna tala för patientens behov om de 
anser att läkaren har fel och att patientens omvårdnad hotas på grund av detta. 
Sjuksköterskor ska bidra till att alla i omvårdnadsteamet arbetar för att det ska råda en 
hög grad av moral på arbetsplatsen och att patientens behov tillgodoses på bästa möjliga 
vis (Davis, Konishi, & Tashiro, 2003). 

Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva de hinder och möjligheter som påverkar 
sjuksköterskans förmåga att utöva ledarskap i omvårdnadsarbetet. 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  
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Datainsamling 
 
Flemmings struktur användes för problemformulering, genom denna struktur togs 
sökorden fram för studien (Willman & Stoltz, 2002). 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering. 
 
Population Sjuksköterskor i olika befattningar 
Intervention Ledarskap 
Outcome Faktorer som verkar antingen som hinder 

och / eller möjligheter för sjuksköterskans 
ledarskap. 

 
Resultatartiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Manuella sökningar gjordes 
även i tidskriften Journal of Nursing Management. Utifrån studiens problemformulering 
togs sökorden fram och omvandlades därefter till Cinahls Thesaurus och PubMeds 
MesH-termer, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Sökord omvandlade till Thesaurus och MesH-termer. 
 
Sökord enligt 
problemformulering 

Cinahls Thesaurus PubMeds MesH 

Hinder Barriers Barriers 
Ledarskap Leadership Leadership 
Möjligheter Facilitators Facilitators 
Omvårdnad Nursing Care Nursing Care 
Profession Profession Profession 
Relation Relation Relation 
Sjuksköterska Nurse Nurse 
Upplevelser Experience Experience 
 
Inklusionskriterier var artiklar som: 
 

- publicerades mellan åren 1997-2007 
- var vetenskapliga 
 

Exklusionskriterier var artiklar: 
 
- som var review artiklar 

 
Artiklar valdes ut efter abstrakt som var relevanta för denna litteraturstudie. När 
abstrakten inte överrensstämde med studiens syfte valdes dessa bort. Artiklarna i urval 1 
och urval 2 lästes av båda författarna. Artiklarna skrevs ut i fulltext om det var möjligt, 
resterande artiklar beställdes via biblioteket på Högskolan i Halmstad. De valda 
artiklarna diskuterades därefter för att inkluderas eller exkluderas i studien. Artiklarna 
var utförda enligt kvalitativ eller kvantitativ metod.  
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Resultatet av sökningarna redovisas i tabell 3, sökhistoria.  
 
TABELL 3 SÖKHISTORIA 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

Cinahl 2007-10-04 Leadership, 
nurse,  
barriers 

24 24 3 1  

Cinahl 2007-10-04  Nurse, 
profession, 
facilitators 

4 4 1 1  

Cinahl 2007-10-05 Nurse,  
barriers, 
profession, 
leadership 

3 3 1 1  

PubMed 2007-10-04 Leadership, 
nursing 
care, 
barriers 

18 17 3   
  

1 *  
 

PubMed 2007-10-08 Profession, 
nurse, 
facilitators 

9 9 2 1  
  

PubMed 2007-10-04 Leadership 
nurse 
relation 

37 37 3 1  
  

PubMed 200710-08 Leadership, 
nursing care
experience 

60 60 1 1 
 

Manuell 
sökning 

2007-10-15  4 4 4 4 

 
* Artikeln var en dubblett. 
 

Databearbetning 
 
Författarna delade upp artiklarna mellan sig och granskade dem ett flertal gånger. 
Artiklarna lästes igenom av författarna var för sig för att förvissa sig om att resultat 
svarade mot syftet. Vidare gjordes en sammanfattning av artiklarnas syfte, urval, metod 
och resultat. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades utifrån bedömningsmallarna 
för kvalitativa och kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003).  
Se Bilaga I. Artikelöversikt 
 
Under analysen av artiklarna uppstod ett antal underkategorier till de hinder och 
möjligheter som framkom av artiklarna. De hinder som framkom var medicinsk 
dominans, kommunikation, den externa miljön, tidsbrist samt brist på utbildning. De 
möjligheter som framkom var den externa miljön, utbildning och handledning, 
kommunikation, ledningens påverkan samt kompetens. 
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Resultat 
 
Hinder 
 
De hinder som framkom var medicinsk dominans, kommunikation, den externa miljön, 
tidsbrist, samt brist på utbildning.   

Medicinsk dominans 
 
Medicinsk dominans var nominerad av informanterna till det främsta hindret för deras 
ledarskap. Reformeringen av sjuksköterskeutbildningen hölls tillbaka av läkarna 
eftersom de ville undvika att sjuksköterskorna skulle utgöra ett hot mot deras makt. 
Läkarna var de största motståndarna då de såg sjuksköterskor som underordnade i 
hälso- och sjukvårdsorganisationen vilka inte ansågs behöva en kandidatexamen (Chan, 
2002). Även de iranska sjuksköterskorna upplevde att maktlöshet utgjorde ett starkt 
hinder i deras arbete med att vara patientens talesman. En medicinsk dominans rådde på 
sjukhuset vilket innebar att läkarna inte fick ifrågasättas. Nästan alla sjuksköterskor 
upplevde att läkarna var det största hotet mot deras roll som patientens talesman. De 
vågade inte säga emot läkaren i diskussioner om patienten även om de visste att läkaren 
hade fel och de själva hade rätt eftersom de inte visste vilka följder detta skulle få 
(Negarandeh, Oskouie, Ahmadi, Nikravesh, & Rahm Hallberg, 2006). 

Kommunikation 
 
Erfarna sjuksköterskor satte sig emot att nyutexaminerade sjuksköterskor skulle 
utvecklas som ledare eftersom de kände sig hotade av sina nyutbildade kollegor och var 
rädda att de själva skulle hamna i underläge. Sjuksköterskorna var också rädda för att 
förolämpa och således komma i konflikt med läkarna om de stöttade den nya 
sjuksköterskeutbildningen. Konsekvensen av detta beteende ledde till att sjuksköterskor 
i ledarposition inte fick det stöd som de behövde. Den medicinska dominansen ihop 
med sjuksköterskors vilja att fortsätta vara underordnade läkarna utgjorde ett stort 
hinder för sjuksköterskeutbildningens reform i Hong Kong. Många sjuksköterskor hade 
ingen vilja att försvara sin profession genom att till exempel gå med i sjusköterskornas 
fackförbund. Sjuksköterskorna i Hong Kong var inte en enad grupp vilket innebar en 
svag länk i kampen om att höja upp sjuksköterskeyrket (Chan, 2002). Bland 
sjuksköterskorna i Iran var det oklart vilka regler och etiska koder som gällde. 
Deltagarna i studien upplevde att de inte fick något stöd från sin egen avdelningschef 
eller från högre instans vilket var en nödvändighet för att kunna göra ett bra arbete. 
Sjuksköterskorna uttryckte: ”Eftersom vi inte blir stöttade kan vi inte heller stötta 
patienterna på ett tillfredsställande sätt” (Negarandeh et al., s. 4, 2006). De hinder som 
de finska sjuksköterskorna upplevde i samband med ledarskapsrollen var ofta 
förknippade med upplevelser att exempelvis ha blivit kränkt, nonchalant behandlad, haft 
låg prioritering hos högre chefer samt en känsla av att vara värdelös som person men 
användbar i arbetet. Många beskrev också att de inte såg sig själva som ledare (Bondas, 
2006). Sjuksköterskorna i Belgien uttryckte en klar önskan om ett starkt ledarskap och 
lagarbete. Av studien framkom att så gott som alla sjuksköterskor ansåg att samarbete 
med andra yrkesutövare såsom läkare, undersköterskor och enhetschefer var 
grundläggande för att möjliggöra ledarskap. Praktiskt taget alla sjuksköterskor ansåg sig 
vara jämlika gentemot de andra i arbetslaget, men uttryckte brist av lagarbete mellan 
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sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna upplevde att framförallt läkarna inte insåg 
vikten av deras arbete. För ett bättre utvecklat samarbete krävs kunskaper om respektive 
roller (Milisen, Abraham, Siebens, Darras, & Dierckx de Casterlé, 2005). 
 
Brist på självförtroende kunde enligt informanterna leda till att de blev rädda. Att de 
blev lämnade ensamma och upplevde att de inte nådde upp till måttet var också en 
bidragande orsak. Vikten av bra kommunikation belystes och relationer med andra 
människor var tydligt betonat bland sjuksköterskorna. Då sjuksköterskan kom i kontakt 
med och hade ansvar för till exempel patienter och närstående, ansågs förmågan till 
kommunikation med dessa som en grundläggande del i omvårdnadsarbetet. Rörande 
kommunikation sa en informant att det är en katastrof om du inte kan kommunicera bra 
eftersom ingen kommer att förstå vad du vill. Även om informanterna ansåg sig ha 
grundläggande kunskaper i kommunikation efterfrågades en fortsatt utveckling gällande 
ämnet, för att sjuksköterskans ledarskapsroll skulle bli tydlig. En organisation där 
tydliga direktiv gavs angående sjuksköterskans ansvarsområde efterfrågades starkt, 
speciellt av nyutexaminerade sjuksköterskor. Otydliga direktiv kunde inte alltför sällan 
leda till konflikter på arbetsplatsen. En informant uttryckte att det inte var tillräckligt 
chefskap från ledningen, att behöva fråga chefen vad som skulle göras ansågs vara en 
hård belastning. Situationer som innebar att bli lämnad ensam med otydliga direktiv på 
vad som förväntades av henne som ledare upplevdes som arbetsamt (Connelly & Yoder, 
2003). Ett gott samarbete med allmän sjuksköterskorna var enligt 
specialistsjuksköterskorna av betydelse för ledarskapet, men var samtidigt en av de 
svåraste uppgifterna att uppnå. En orsak menade specialistsjuksköterskorna kunde vara 
den auktoritet som uppstått mellan de olika yrkesgrupperna. Allmänsjuksköterskorna 
kände sig hotade av specialistsjuksköterskornas befogenhet att ansvara och leda 
omvårdnadsarbetet. De upplevde att de blev överkörda och uttryckte en känsla av att 
inte veta vilka deras arbetsuppgifter var längre (Reay, Golden-Biddle, & Germann, 
2003). 

Den externa miljön 
 
Sjuksköterskorna uttryckte att starkt ledarskap var grundläggande för att kunna utveckla 
omvårdnaden för sjuksköterskor inom kommunen. Dock fanns missnöje och oenighet 
om det i dagens samhälle finns sjuksköterskor som har förmåga att leda omvårdnad. 
Informanterna antydde en kris bland kommunsjuksköterskors ledarskap och 
poängterade svårigheter i att identifiera sjuksköterskor med ledarskapsroll för framtiden. 
En informant menade att först och främst måste synen och kulturen på omvårdnad 
ändras. Sjuksköterskeprofessionen måste få respekt från allmänheten, politiker och så 
vidare för att sjuksköterskorna ska kunna utvecklas till goda ledare. Vidare måste 
sjuksköterskorna själva förstå vikten av och ha respekt för sitt ledarskap. Det är en av 
förutsättningarna för att kunna utveckla sjuksköterskors ledarskap i framtiden 
(Mc Kenna, Keeney, & Bradley, 2004). Organisatoriska faktorer såsom brist på stöd 
från ledningen hade betydelse för sjuksköterskorna i deras roll som ledare. Riktlinjer 
saknades som tydligt beskrev vad deras ansvar som ledare innebar. Förlegade 
arbetsledningssystem var också ett hinder i deras arbete (Connelly & Yoder, 2003). 

Tidsbrist 
 
Det fanns inte tillräckligt med tid till att sjuksköterskorna skulle kunna få en uppfattning 
om patientens tillstånd vilket utgjorde ett starkt hinder i kommunikationen mellan 
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sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskorna upplevde även en känsla av 
utanförskap, att de inte hade någon som skulle försvara dem om något gick fel i vården 
till exempel som följd av en stressad situation (Negarandeh et al., 2006). 
Sjuksköterskorna ville ägna mer tid hos patienterna och uttryckte frustration över att 
inte kunde tillhandahålla patienten den vård de ville. För att förbättra vårdkvaliteten 
krävs uppmärksamhet gällande stressutlösande faktorer samt samarbete mellan olika 
yrkesgrupper i organisationen. Tid för reflektion och samtal mellan läkare och 
sjuksköterskor är viktigt för att uppnå ett bra samarbete. Sjuksköterskorna framförde 
missnöje över bristfällig eller obefintlig kommunikation samt stöd från 
avdelningschefer som ansåg att sjuksköterskorna hindrade dem i arbetet som ledare. 
Detta berodde till stor del på tidsbrist eller diffusa orsaker (Milisen et al., 2005). 

Brist på utbildning 
 
De finska sjuksköterskorna menade att bristfällig utbildning samt skillnad i 
ledarskapsutbildningar hindrade dem att utöva ledarskap på ett bra sätt (Bondas, 2006). 
Sjuksköterskorna i Hong Kong hade varken kunskap om eller färdigheter i hur de skulle 
kunna påverka sin situation. Bristen på förberedelse för ledarskap har blivit en faktor 
som påverkar effektiviteten av sjuksköterskors ledarskap. Ledarskap var till för alldeles 
nyligen något som hade väldigt lite utrymme i sjuksköterskeutbildningen (Chan, 2002).  
Även i Sverige finns brister i fortsatt utbildning av ledarskap när sjuksköterskor är 
färdiga. En förbättring av ledarskapstutbildningar för att sjuksköterskorna ska kunna 
utvecklas i sin roll som ledare ansågs essentiellt av informanterna (Sellgren, Ekvall, & 
Tomson, 2006). Iranska sjuksköterskor uttryckte en önskan om utbildning och 
framförallt stöd från ledningen om de skulle kunna utföra rollen som patienternas 
talesman på ett tillfredsställande sätt. Rollen som patientens talesman uppfattades som 
både riskfull och svår men ansågs vara det primära i sjuksköterskornas ansvarsområde 
vilket bidrog till deras starka behov av ökat stöd och utbildning för denna uppgift 
(Negarandeh et al., 2006). 
 
Möjligheter 
 
De möjligheter som framkom var den externa miljön, utbildning och handledning, 
kommunikation, ledningens påverkan samt kompetens.  

Den externa miljön 
 
Olika faktorer påverkade sjuksköterskors möjlighet att utöva ledarskap i positiv 
bemärkelse. Utan dem skulle det vara svårt för sjuksköterskor att göra ett bra arbete, 
oavsett hur skickliga de är. Faktorer som verkade som möjligheter för sjuksköterskor i 
Hong Kong var förändringar i den externa miljön såsom politiska och samhälleliga. Ett 
flertal sjuksköterskor var omedvetna om dessa vilket försvårade arbetet med att lägga 
upp en strategisk plan i sjuksköterskans arbete med att främja förändringar på 
arbetsplatsen. Det framgick även att sjuksköterskor behöver kunna analysera olika 
situationer och gå samman för att överkomma de hinder som uppstår i deras arbetsmiljö 
och även utanför sjukvården i syfte att kunna uppnå ett gott ledarskap. Det är av 
betydelse att sjuksköterskor framhäver sin profession och sin kompetens i relationen 
med övrig sjukvårdspersonal eftersom de är beroende av varandra. Något som påverkar 
detta samarbete positivt är gemensamma kurser för personal från olika professioner i 
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sjukvården vilket kan medföra en ökad förståelse och respekt för varandra. 
Sjuksköterskor bör även uppmuntras till att gå med i fackförbund. Det är genom att 
enhälligt tala för sin profession som de kan göra sig hörda i samhället. Sjuksköterskor 
behöver även bli mer politiskt aktiva om de vill åstadkomma förändringar i sina 
arbetsvillkor (Chan, 2002). Gällande organisationskulturen beskrev informanterna att en 
holistisk syn i syfte att ge patienten en god och säker vård var av betydelse för 
ledarskapet (Cook, 2002). 

Utbildning och handledning 
 
För att främja sjuksköterskans ledarskapsroll behöver studenter förberedas på denna roll 
tidigt i utbildningen. Ledarskapskurser bör vara en obligatorisk del i varje 
sjuksköterskeutbildning. Studenterna behöver lära sig att bli oberoende och självsäkra i 
ledarskapsrollen. Även tjänstgörande sjuksköterskor bör få vidareutbildning i ledarskap 
så de kan utveckla och förbättra sitt ledarskap på bästa sätt (Chan, 2002). Även kurser i 
handledning samt stresshantering var viktiga delar för att sjuksköterskor skulle kunna 
utveckla ett gott ledarskap. Att sjuksköterskan hade kontakt med en mentor som gav 
specifika tips och råd ansågs värdefullt. Informanterna uttryckte att om de hade 
grundläggande utbildning gällande exempelvis kommunikations färdigheter, så behövs 
en kontinuitet i att följa upp utbildning för att ledaren ska kunna utvecklas i sin roll 
(Connelly & Yoder, 2003). Sjuksköterskorna upplevde ett behov av mentorskap genom 
stöd och reflektion för att möjliggöra sin roll som ledare. Detta ansågs som viktigt för 
att kunna ge god och säker patientvård (Cook, 2002). Butow, Ussher, Kirsten, Hobbs, 
Smith, & Wains et al. (2005) informanter upplevde stöd från gruppen samt bra 
samarbete mellan olika hälsoorganisationer som viktigt för att kunna utveckla ett gott 
ledarskap. Vidare beskrevs stöd till ledaren vara nödvändigt då någon i cancergruppen 
blivit svårt sjuk eller dött. Informanterna uttryckte att ledarrollen är krävande och 
efterlyste en önskan om träning och stöd för gruppledare samt möjligheter till att fråga 
andra. Förslag för att undvika att ledaren bränner ut sig i sitt arbete, menade 
informanterna kunde vara bättre samarbete mellan grupperna, träning i att bli mer 
effektiv som ledare. Mentorskap och nätverk med andra sjuksköterskor kan vara till 
hjälp för att upprätthålla ett hälsosamt ledarskap samt fokus på utvecklingen av 
omvårdnaden och mänsklig värdighet (Bondas, 2006).  

Kommunikation 
  
De iranska sjuksköterskorna nämnde en rad faktorer som verkade positivt för deras roll 
som patientens talesman. Sjuksköterskorna upplevde bland annat en styrka i relationen 
med patienten när det fanns tid och möjlighet att lära känna patienten, dennes behov 
samt deras anhöriga. Flera sjuksköterskor upplevde att patienten tydde sig till dem i 
sådan utsträckning att de till och med hade en bättre relation till sjuksköterskan än till 
sina egna barn. En del av läkarna var öppna för att lyssna på och samarbeta med 
sjuksköterskorna (Negarandeh et al., 2006). Ett gott samarbete med dem var något som 
sjuksköterskorna ansåg vara nödvändigt för att de skulle få komma fram som patientens 
talesman. Att utveckla en vänskaplig relation med läkarna och att få deras förtroende 
var något som flera sjuksköterskor påpekade som väldigt viktigt. Några nämnde att det 
rådde ett beroendeförhållande mellan de bägge professionerna och då var respekten för 
varandras kunskap något som alla kunde dra nytta av, vilket i sin tur skulle leda till en 
bättre omvårdnad.   
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Vikten av bra kommunikation och relationer mellan personal belystes. Respekt från 
andra, till exempel från läkare och avdelningschefer betraktades som viktigt för 
sjuksköterskan i utövandet av ledarskap (Connelly & Yoder, 2003). Likaså Sellgrens et 
al. (2006) resultat visade att faktorer som ansågs ge möjligheter för sjuksköterskan att 
utveckla ledarskap var bra kommunikation mellan ledaren och medarbetarna, gott 
förhållande mellan parterna samt att ledaren hade uppsatta mål samt förmåga att fatta 
beslut. I Milisens et al. (2005) resultat gällande patientomvårdnad kopplat till ledarskap 
ansåg sjuksköterskorna att kontinuitet gav dem möjlighet att utveckla sitt ledarskap. För 
att kvalitetssäker vård skulle ges, menade sjuksköterskorna att det var av betydelse för 
deras arbete att de regelbundet tog hand om samma patienter, till exempel genom 
parvård tillsammans med undersköterskor vilket dock inte hände allt för ofta enligt 
studien. 

Ledningens påverkan 
 
Många gånger utförs sjuksköterskans arbete på rutin, vilket medför att när nya rön 
presenteras krävs en bestämdhet hos sjuksköterskan i hur och av vem arbetet ska 
utföras. Vidare identifierades den kritiska roll som chefer i hälso- och sjukvården har 
gällande utveckling av sjuksköterskor med specialistkompetens. Chefer måste ändra sitt 
ledarskap, i syfte att utveckla ledarskapsrollen för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna 
upplevde stöd från ledningen som en viktig del i omvårdnadsarbetet för att kunna 
utveckla ledarskap. Stödet medförde en säkerhet i arbetet samt en trygghet att 
självständigt utföra arbetsuppgifter. Av undersökningen framkom att det är av betydelse 
att sjuksköterskan utvecklar ett ledarskap som gynnar hela teamet, inte bara ledaren. 
Särskilt belyses vikten av ett tillfredsställande samarbete mellan läkaren och 
sjuksköterskan. Det är av vikt för sjuksköterskan att vara tydlig i sin roll som ledare 
gällande ansvarsområden. Sjuksköterskorna måste visa övrig personal på avdelningen 
att de är ledarna och ansvarar för hur arbetet ska utföras och av vem. De ska stötta 
personalen men även kunna säga ifrån om något inte utförs på det sätt som 
sjuksköterskan bestämt Reay et al. (2003). Hos de finska sjuksköterskorna framkom att 
möjligheter för dem att utöva ledarskap ofta var förknippade med positiva erfarenheter 
av andra ledare. Sjuksköterskorna beundrade dessa ledare och använde de som 
ursprungskällor och förebilder när de själva var i ledarposition. Vidare betonades en 
önskan om stöttning från högre chefer för att bli trygg i sin ledarroll (Bondas, 2006). 
För att på ett effektivt sätt möta och handskas med problem krävs att ledningen satsar på 
att stödja sjuksköterskors arbete som ledare. Stöd menade informanterna kunde ges 
genom att hjälpa till att identifiera och hantera stressade situationer, öka samarbetet 
mellan olika yrkeskategorier samt att hjälpa sjuksköterskor att kunna delegera 
arbetsuppgifter (Milisen et al., 2005).   

Kompetens  
 
Negarandeh et al. (2006) resultat visar att de iranska sjuksköterskornas egen kompetens 
och ansvarskänsla hade en betydande roll för arbetet som patientens talesman på 
sjukhusen i Iran. Sjuksköterskan behöver utveckla sin egen kunskap, vara modig och tro 
på sig själv om hon vill bli en bra talesman för sina patienter. Sjuksköterskorna i Iran 
ansåg sig behöva mer kunskap för att kunna utveckla sin roll som talesman. 
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Personliga faktorer definierades som inre faktorer såsom karaktär och beteende hos en 
individ vilka kunde påverka förmågan att utöva ledarskap. Även självförtroende och 
tillit till sig själv betraktades som betydelsefullt (Connelly & Yoder, 2003).  
Milisen et al. (2005) menar att det fordras av sjuksköterskorna att de själva tar på sig sitt 
ansvar och värnar om sin profession som en egen profession med visioner och en 
framtidsutveckling. Det kunde enligt informanterna göras genom att tydliggöra 
sjuksköterskans arbetsuppgifter för andra professioner samt låta fler sjuksköterskor 
deltaga i omvårdnadsforskning. Cook (2002) belyser sjuksköterskors upplevelser av sin 
ledarskapsroll på avdelning. Upplevelser karaktäriserades som sjuksköterskans egen 
upplevelse av vad hon eller han tillför genom sin ledarroll. Förståelse handlade om vad 
sjuksköterskorna hade för uppfattningar av vad de gjorde. Den inre miljön gestaltade 
sjuksköterskans egen tilltro på sig själv och värderingar vilka ansågs kunna påverka 
arbetet som ledare. Sjuksköterskor behöver reflektera över sitt ledarskaps inverkan på 
omvårdnaden och på hela organisationens kultur eftersom de är förebilder vilka även 
påverkar rekryteringen av framtida ledare (Bondas, 2006). 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Flemmings struktur till problemformulering (Willman & Stoltz, 2002) tydliggjorde 
sökorden för denna litteraturstudie. De sökord som ansågs vara relevanta, för att finna 
artiklar som svarade mot studiens syfte var: nurse, nursing care, leadership, profession, 
barriers, facilitators, experience och relation.  
 
Artiklarna var utförda i flera olika länder vilket gav ett resultat som skildrar 
sjuksköterskans ledarskapsroll i omvårdnaden från olika delar av världen. Detta ansågs 
vara en styrka för studien då det kan bli aktuellt för svenska sjuksköterskor att arbeta 
utomlands. Det faktum att artiklarna kom från olika länder kan även innebära en 
svaghet. De kan tolkas fel på grund av otillräcklig kunskap om ländernas 
organisationskulturer och hierarkier vilka fungerar annorlunda än Sverige. Även 
sjusköterskans ansvarsområde kan skilja sig mellan olika länder.  
 
Då båda författarna läste alla resultatartiklarna var det en styrka och en förutsättning för 
att artiklarna skulle kunna diskuteras. Detta bidrog till att författarna kunde hjälpa 
varandra att finna relevant fakta i dem.  
 
Några artiklar var mer fokuserade på sjuksköterskor som arbetade som avdelningschefer 
eller specialistsjuksköterskor än på allmänsjuksköterskor. Att de ändå inkluderades i 
studiens resultat var på grund av att de svarade mot syftet, då faktorer som påverkar 
sjuksköterskans ledarskapsroll ofta är likartade oavsett vilken nivå eller organisationen 
sjuksköterskan arbetar i.  
 
Inklusionskriteriet 1997-2007 valdes då det inte ansågs påverka studiens resultat 
nämnvärt då ledarskapet visade sig påverkas av samma typ av faktorer oavsett vilket år 
studierna var utförda. Artiklarna som användes var från 2002 och framåt vilket ändå 
ansågs vara en styrka då studien blev uppbyggd av relativt nya forskningsresultat.  
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Manuella sökningar utfördes i tidskriften Journal of Nursing Management, då artiklarna 
från denna tidskrift ansågs relevant för studiens syfte. Dessa artiklar bedömdes som 
relevanta för studiens resultat efter att de hade granskats utifrån samma bedömningsmall 
som övriga resultatartiklar. 
 
Resultatdiskussion 
 
Samtliga artiklar granskades enligt Carlssons och Eimans rapport (2003) för 
kvantitativa respektive kvalitativa studier. Kvaliteten på artiklarna betygsattes i en skala 
där graden var I, II eller III, se Bilaga 1. Artikelöversikt. De artiklar som fick grad I var 
de som innehöll alla delar som förväntades av dem, förutom bortfallsanalys, enligt 
Carlssons och Eimans granskningsmall. Artiklar som erhöll grad II hade etisk 
diskussion men ingen etisk granskning. De artiklar som fick grad III hade varken etisk 
diskussion eller etisk granskning. I en artikel saknades även metoddiskussion. 
 
Resultatet uppskattades att ha hög validitet, då artiklarnas resultat i flera fall visade på 
en samstämdhet vad det gällde olika faktorers påverkan på sjuksköterskornas ledarskap. 
Av de tio artiklarna hade tre stycken godkänts av en etisk kommitté. Tre av artiklarna 
hade etisk diskussion men var inte granskade, de övriga fyra hade varken etisk 
granskning eller diskussion.  
 
Urvalet i resultatartiklarna ansågs relevant för denna studie, då allmänsjuksköterskors, 
specialistsjuksköterskors samt avdelningschefers syn på faktorer som påverkar deras 
ledarskap framkom. En diskussion om eventuellt bortfall och hur detta i så fall hade 
påverkat studiens resultat var något som inte nämndes i artiklarna vilket ansågs vara en 
svaghet. Några artiklar innehöll flera olika typer av metoder vilket kan vara en styrka då 
olika åsikter kan komma fram beroende på vilken metod som används. Metoder som 
användes var intervjuer, frågeformulär samt gruppdiskussioner. 
 
Medicinsk dominans anses vara ett hinder för sjuksköterskor att utföra ledarskap vilket 
framkom i Chans studie (2002) där läkarna ansåg att sjuksköterskorna inte behövde en 
högskoleutbildning, eftersom de ville undvika att sjuksköterskorna utgjorde hot mot 
deras makt. Detta överensstämmer med Negarandeh et al. (2006) som beskriver de 
iranska sjuksköterskornas rädsla att säga emot läkarna i hur omvårdnaden av patienten 
ska utföras. ICN: s etiska kod för sjuksköterskor (2000) understryker att det ligger på 
sjuksköterskans ansvar i hennes roll som ledare att utveckla metoder för att skydda 
individen när vården hotas av vårdpersonalens handlande. Vårt resultat stärks även av 
Rahm-Sjögren & Sjögren (2002) som menar att det råder en stark historisk tradition 
kring hur samarbetet inom vården ska organiseras samt skillnader mellan olika 
yrkesgrupper. Traditionen har försvunnit på pappret, men existerar fortfarande i 
verkligheten vilket gör att den många gånger begränsar utvecklingen av sjuksköterskans 
ledarskap. Resultatet i artiklarna från Kina och Iran kan bero på att det råder en stark 
hierarki inom hälso- och sjukvården i dessa länder. 
 
Studierna av Negarandeh et al. (2006) och Chan (2002) visar att sjuksköterskorna 
upplever att de inte får tillräckligt stöd från sina medarbetare i sin roll som ledare. 
Negarandeh et al. (2006) tar upp brist på stöd från avdelningschefer. Chans (2002) 
studie beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor inte får tillåtelse att komma fram 
som ledare av sina äldre kollegor. Bondas (2006) skildrar att sjuksköterskorna inte ser 
sig själva som ledare, troligen till följd av bristande respekt från sina medarbetare och 
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arbetsledning. Detta kan bero på att hälso- och sjukvården är en kunskapsorganisation 
där det råder hög grad av självständighet hos de olika professionerna som ska 
samarbeta, och som sjuksköterskan i vissa fall ska leda (Hallin & Siverbo, 2003). 
Connelly & Yoder (2003) betonar också vikten av god kommunikation mellan 
medarbetarna och patienterna vilket även kan utläsas av Reays et al. (2003) resultat, där 
ett gott samarbete ses nödvändigt men också som en svår uppgift att uppnå. Nilsson 
(2005) menar också att kommunikation är nödvändigt. Genom kommunikation kan inre 
behov tillfredställas och hjälpa människan att känna trygghet, bli uppskattad av andra 
och skapa relationer.  
 
Den externa miljön kan hindra sjuksköterskorna i sin roll som ledare. Mc Kenna et al. 
(2004) beskriver synen och kulturen på omvårdnad som en bidragande faktor till det. 
Respekt från allmänheten och politiker är av vikt för sjuksköterskeprofessionen om 
sjuksköterskorna ska kunna komma fram som ledare. Den externa miljön kan också ses 
som en möjlighet. För att kunna utnyttja denna faktor på ett positivt sätt är det en 
förutsättning att sjuksköterskor engagerar sig fackligt och politiskt (Chan, 2002). Av 
resultatet kan utläsas att det är nödvändigt för sjuksköterskor att göra sina röster hörda 
bland medborgarna i samhället om de vill påverka synen på sjuksköterskeyrkets ansvar i 
omvårdnadsarbetet. Ett mer aktivt politiskt engagemang samt att via olika typer av 
media värna om sin profession kan också bidra till att höja upp sjuksköterskeyrkets 
status. 
 
Enligt Negarandeh et al. (2006) utgör tidsbrist ett stort hinder i sjuksköterskornas 
omvårdnadsarbete med patienter. Eftersom det inte finns tillräckligt med tid för 
sjuksköterskorna att skaffa sig kunskap om patienterna och deras tillstånd, blir arbetet 
med att vara deras talesman lidande. Även Milisen et al. (2005) skriver om 
sjuksköterskornas frustration över stressade arbetssituationer vilken leder till otillräcklig 
patientomvårdnad. Resultatet visar på något som är ofta förekommande, att det ofta 
uppstår stressade situationer i omvårdnaden. Ökat utrymme för hur dessa situationer ska 
hanteras och i vissa fall även kunna undvikas är därför nödvändigt. Sjuksköterskan har i 
sin ledarroll en möjlighet att kunna styra arbetet på avdelningen så att dessa situationer 
kan undvikas eller hanteras på ett lämpligt sätt. 
 
Bondas (2006), Negarandehs et al. (2006) och Chans (2002) resultat visar att 
sjuksköterskor anser sig ha för lite kunskap i hur de ska utöva ledarskap och uttrycker 
därmed en önskan om att erhålla mer utbildning i ämnet. Vårt resultat visar att 
sjuksköterskor behöver känna sig trygga i sin roll som ledare om de ska kunna bedriva 
omvårdnad av hög kvalitet. I och med detta krävs en stabil grund för sjuksköterskan att 
stå på, vilket bland annat kan uppnås via utbildning. Resonemanget stöds också av Chan 
(2002) som påpekar att kurser i ledarskap bör ingå i varje sjuksköterskeutbildning. 
Connelly & Yoders (2003) resultat visar att det behövs en uppföljning efter 
grundutbildningen i syfte att utveckla sjuksköterskan som ledare. Det framkom dock i 
Butow, Ussher, Kirsten, Hobbs, Smith, & Wains et al. (2005) resultat att informanterna 
inte upplevde någon skillnad i ledarskapet hos de som var utbildade ledare och de som 
inte hade någon utbildning alls. Avgörande för hur väl ledaren utförde sitt arbete 
berodde mer på personliga egenskaper än på utbildningsnivå. Kurser i ledarskap anses 
nödvändiga men likaså är kurser i syfte att stärka personers självförtroende viktiga för 
de som ska arbeta som ledare inom vården. Det handlar också om att acceptera och 
kunna hantera sin ledarroll vilket kan vara svårt att lära sig genom en kurs.  
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Stöd i form av mentorskap och nätverk för sjuksköterskor var något som informanterna 
känner ett behov av (Bondas 2006 ; Cook 2002). Eftersom sjuksköterskor ofta arbetar 
med och ska vara ledare för sjuka människor behöver de mycket stöd i att hantera denna 
situation (Butow, Ussher, Kirsten, Hobbs, Smith, & Wain et al 2005). Det kräver stor 
ödmjukhet att arbeta med sjuka människor. All vårdpersonal reagerar olika i möten med 
människor som är i behov av vård (Rahm-Sjögren & Sjögren 2002). Det kan betyda att 
ledare inom vården behöver extra stöd för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. 
Detta är i enighet med Lindgren (2000) som påvisar att syftet med mentorskap är att 
personen ska få en personlig och yrkesmässig utveckling, mentorn kan även underlätta 
kontakter med betydelsefulla människor och professionella nätverk. Det bedöms som 
nödvändigt att sjusköterskan själv insisterar på att få prata med andra sjuksköterskor 
eller någon som kan agera som mentor om sin roll på arbetsplatsen och om hur arbetet i 
övrigt fortskrider. 
 
Milisen et al. (2005) skriver att sjuksköterskorna uttrycker sina åsikter om att bra 
samarbete med andra yrkesutövare är en förutsättning för att kunna utöva gott ledarskap 
och därmed uppnå en god omvårdnad av patienten. Något som kan främja detta 
samarbete är parvården. I Negarandehs et al. studie (2006) framkommer vikten av en 
bra och förtroendefull relation mellan sjuksköterskorna och läkarna. I det 
beroendeförhållande som råder mellan yrkesgrupperna är förtroende en förutsättning för 
att skapa en god och säker vård för patienten. Respekten för varandras kunskap är då en 
viktig del i relationen. Även Connelly & Yoder (2003) understryker vikten av bra 
relationer mellan vårdpersonalen, där också respekt från läkare och avdelningschefer 
lyfts fram som viktigt för sjuksköterskans ledarskapsroll. Sellgren et al. (2006) belyser 
att ledaren måste kunna kommunicera med sina medarbetare för att personalen ska 
sträva mot samma mål. Det betonas i ICN: s etiska kod för sjuksköterskor (2000) i 
avsnittet om sjuksköterskan och medarbetare att sjuksköterskan ska verka för gott 
samarbete med annan vårdpersonal och övrig personal. Som resultatet visar är ett starkt 
förtroende mellan yrkesgrupperna önskvärt. Förtroende kan byggas upp genom att 
personalen anstränger sig mer i att lyssna på och visa respekt för varandra både inom 
och mellan professionerna. Att lära sig hantera kritik och därmed undvika att gå i 
försvarsställning när en order eller delegation ges kan också stärka samarbetet mellan 
vårdpersonalen. Ovanstående resonemang bör även bidra till att sjuksköterskan 
utvecklas i sin ledarroll. 
 
Det är viktigt att ledaren har förmåga att fatta egna beslut. Stöd från ledningen upplevs 
som väsentligt för att sjuksköterskan ska kunna uppnå ett gott ledarskap som gynnar 
hela vårdteamet. Vidare har stöd i sin tur till följd att sjuksköterskorna känner sig säkra i 
sitt arbete, samt trygga till att på egen hand utföra samt delegera omvårdnadsåtgärder 
(Reay et al., 2003; Milisen et al., 2005). Att som ledare ha en förebild är positivt 
eftersom sjuksköterskan kan applicera förebildens ledarskap i sitt eget utövande. Detta 
lyfts också fram i Bondas (2006) studie där de finska sjuksköterskorna använde sina 
förebilder som ursprungskällor när de befann sig i ledarposition. Arbetet med 
människor som befinner sig i någon form av kris påverkar medarbetarna vilket fordrar 
någon form av stöd. Det kräver ett annorlunda ledarskap än vad personer i 
ledarskapsposition till exempel i ett produktionsföretag har (Rahm-Sjögren & Sjögren, 
2002). Stödet som nämns i flera artiklar kan förslagsvis vara stöd från sjuksköterskans 
egen chef men även från en kollega på samma nivå i organisationen eller anhörig till 
sjuksköterskan som är insatt i arbetet, gärna i nära anslutning till situationen.  
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Självförtroende och tillit till sin egen kompetens är en betydande faktor i 
sjuksköterskans ledarskapsroll (Connelly & Yoder, 2003). Detta överensstämmer med 
Negarandeh et al. (2006) som skriver att hög grad av ansvarskänsla samt en tro på sig 
själv är väsentligt i sjuksköterskans arbete som patientens talesman. Det understryks 
även att sjuksköterskorna själva bör stå upp för sin egen profession (Milisen et al., 
2005; Cook, 2002). Det är också av vikt att sjuksköterskor reflekterar över att de är 
förebilder som påverkar rekryteringen av framtida ledare (Bondas, 2006). 
Förhoppningsvis leder det till att sjuksköterskan vågar ta sitt ansvar som ledare då hon 
är stolt över sin profession och det ansvar som yrkesrollen innebär. Vårt resultat stärks 
genom Rahm-Sjögren & Sjögren (2002) som skriver att den främsta förutsättningen att 
kunna leda andra är att kunna leda sig själv. Hög grad av självkännedom ligger också 
till grund för ett gott ledarskap. Vidare är det i mötet med andra människor viktigt att se 
och förstå sin egen roll och betydelse för hur samspelet blir. En god självkännedom 
leder till att personen kan använda sina styrkor och hantera sina svagheter. Nilssons 
(2005) forskning stärker ovanstående slutsatser från vårt resultat, där kompetens 
beskrivs som ett viktigt led i att stärka sig själv. Vidare nämns också att kompetens 
alltid står i relation till yttre omständigheter, eftersom dessa ständigt är i förändring, så 
förändras också kompetenskraven.  

Konklusion 
 
De främsta hindren som påverkar sjuksköterskans förmåga att utöva ledarskap i 
omvårdnadsarbetet var brister i kommunikation med övrig vårdpersonal samt brist på 
utbildning och handledning inom ledarskap. Av möjligheterna visade sig utbildning 
samt kompetens ha störst betydelse för sjuksköterskan som ledare. Genom ökad 
kunskap om övrig vårdpersonals professioner samt om sjuksköterskans egen roll och 
ansvarsområde i organisationen kan ledarskapet stärkas. Även utbildningsmöjligheter 
inom ledarskap och kontakt med en mentor efterfrågas av dagens sjuksköterskor.  

Implikation 
 
Sjuksköterskor uttrycker en osäkerhet i utövandet av sitt ledarskap. Fortsatt diskussion 
kring ökat utrymme för ledarskapskurser i sjuksköterskeprogrammet är därför 
nödvändig. Sjuksköterskor behöver stöd och handledning från en mentor. En mentor 
kan till exempel vara en erfaren sjuksköterskekollega, avdelningschefen eller annan 
person som har en ledarroll inom vården. Stöd bör ske kontinuerligt. Vidare forskning 
om hur sjuksköterskor upplever sin ledarskapsroll, vilket stöd och utbildning som 
behövs är önskvärt. Sjuksköterskeyrket är en kvinnodominerad profession och därför 
vore det intressant att undersöka kvinnligt ledarskap och hur det påverkar sättet att 
bedriva ledarskap hos sjuksköterskor i olika organisationer och länder.  
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upphov till att utveckla en 
ledarskapsförberedande kurs. 

III 

2004, Nordirland Mc Kenna, H. 
Keeney, S. 
Bradley, M. 

Nurse leadership 
within primary care: 
the perceptions of 
community nurses, 
GPs, policy makers 
and members of the 
public 

Undersöka 
kommunsjuksköterskors, 
allmänläkares, 
medborgarnas och 
politikers syn på 
ledarskap i 
primärvården. 

Gruppdiskussioner, 
frågeformulär, 
semistrukturerade 
intervjuer 
n=60  

Ett starkt ledarskap är 
nödvändigt hos 
kommunsjuksköterskor. Men 
det råder oklarhet om det 
existerar idag. Det är ett 
problem att identifiera 
framtidens sjuksköterskor i 
primärvården när kulturen 
håller dem tillbaka. 

II 

 



 

Bilaga I: 3 
 
Publikations år, 
land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Belgien 

Milisen, K. 
Abraham, I. 
Siebens K. 
Darras, E. 
Dierckx de Casterlé, 
B. 
 

Work environment 
and workforce 
problems: A cross-
sectional questionnaire 
survey of hospital 
nurses in Belgium 

Undersöka hur 
sjuksköterskor uppfattar 
arbetsmiljö, 
personalproblem, 
kvalitet på omvårdnad, 
arbetstillfredsställelse 
samt professionellt 
beslutsfattande.  

Kvantitativ 
Enkäter  
n = 9368 
sjuksköterskor på olika 
sjukhus i Belgien 

Sjuksköterskorna upplevde 
att deras arbetssituation och 
arbetsmiljö var en källa till 
missnöje, ångest och 
utbrändhet.  

II 

2006 
Iran 

Negarandeh, R. 
Oskouie, F. 
Ahmadi, F. 
Nikravesh, M. 
Rahm-Hallberg, I. 

Patient advocacy: 
barriers and facilitators

Undersöka hinder och 
möjligheter som har 
inflytande på rollen 
som patientens 
talesman bland iranska 
sjuksköterskor. 

Grounded theory  
Semistrukturerade 
intervjuer 
n = 24 sjuksköterskor 
 

Uppgiften att vara patientens 
förespråkare är en komplex, 
kontroversiell och riskfylld 
del i sjuksköterskans arbete. 
Informanterna upplevde brist 
på stöd från läkarna samt 
otillräcklig kunskap i att 
bedriva ledarskap. 

I 

2003 
Kanada 

Reay, T. 
Golden-Biddle, K. 
Germann, K. 

Challenges and 
leadership strategies 
for managers of nurse 
practitioners 

Undersöka hur 
specialistsjuksköterskor 
ska bli bra ledare samt 
vilket stöd de behöver 
från sin 
avdelningschef.  

Kvalitativ 
Intervjuer med öppna 
frågor 
n= 25 
specialistsjuksköterskor 
samt 7 
avdelningschefer 

Genom att införa specifika 
ledarskapsstrategier kan 
avdelningschefer för 
specialistsjuksköterskor 
underlätta introduktionen av 
deras nya ledarroll samt 
förbättra uthålligheten inom 
hälso- och sjukvården.  
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Publikations år, 
land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Sverige 

Sellgren, S.  
Ekvall, G. 
Tomson, G. 

Leadership styles in 
nursing management: 
preferred and 
perceived 

Undersöka ledarskap 
inom omvårdnad 
angående vad 
avdelningschefer och 
underordnade anser vara 
viktigt.  

Kvantitativ 
Frågeformulär 
n = 77 
avdelningschefer samt  
770 personer, 
underordnade dessa 
avdelningschefer, 
däribland 
sjuksköterskor 

Underordnade föredrar chefer 
med ett mer tydligt uttryckt 
ledarskapsbeteende är vad 
cheferna själva föredrar.  
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