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Sammanfattning: Sjuksköterskan behöver stärka professionens identitet och ta sin 

plats som ledare. Sjuksköterskans ledarroll är en av de huvud-

sakliga arbetsuppgifterna, för att kunna bedriva en kvalitetssäker 

omvårdnad. För att utöva ett gott ledarskap krävs det att sjuk-

sköterskan innehar kunskap i ledarskap och har en god 

självkännedom. Syftet med litteraturstudien var att belysa fakto-

rer som påverkar sjuksköterskan som ledare av vård.  

I resultatet framkom kategorierna; Ledarskapstilar, Faktorer 

som påverkar ledarbeteendet, Förhållningssättets betydelse och 

Professionens komplexitet. Resultatet visade att transformellt 

och transaktionellt ledarskap har en direkt påverkan på medarbe-

tarnas arbetstillfredsställelse och även på patienternas 

tillfredsställelse. Vidare visade resultatet att sjuksköterskans le-

darroll är komplex. Ansvaret över kliniska och administrativa 

uppgifter, gjorde att det var svårt att hitta en bra balans. Även att 

hitta strategier för att kombinera organisationens och medarbe-

tarnas krav visade sig var en uppgift som tog mycket kraft. 

Handledning var viktigt för att sjuksköterskan skulle utveckla 

sin ledarroll. Det framkom att det var viktigt att få utbildning 

inom ledarskap, men den kliniska erfarenheten var minst lika 

viktig. Resultatet visade att samhället inte sammankopplar sjuk-

sköterskeprofessionen med ledarskap, därmed är det önskvärt 

med mer forskning som fokuserar på allmänsjuksköterskans le-

darroll av vård. 
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Abstract: The nurse needs to strengthen the identity of the profession and 

take the place as a leader. One of the main responsibilities of the 

nurse is the role as a leader to ensure the delivery of high quality 

care. To deliver strong leadership, it is imperative that the nurse 

has knowledge of leadership and self awareness. The purpose of 

this study was to elucidate factors affecting the nurse as a leader 

of health care. In the results, the following categories were iden-

tified: Leadership styles, Factors who affecting leadership 

behavior, One's attitude matters and The profession's complexi-

ty. The results concluded that transformational and transactional 

leadership have a direct impact on the work satisfaction of co-

workers, as well as the well being of patients. Further, the re-

sults showed that the nurse’s role as a leader is a complex one. 

The nurse’s responsibility of both clinical and administrative 

tasks showed that it was difficult to find the right balance. 

Moreover, identifying strategies to combine the demands of the 

organization and the co-workers proved to be a very taxing task. 

The importance of supervision was identified as key to develop 

the nurse’s role as a leader.  It was made clear that leadership 

training was important, but that clinical experience was equally 

significant. The result showed that society do not associate the 

nursing profession with leadership; but recognize that more re-

search is required, emphasizing the general nurse’s role as a 

leader in the caring profession. 
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Inledning  

 

Sjuksköterskan måste stärka sin professionella identitet, ta plats och visa upp sin kun-

skap. Sjuksköterskan skall bedriva en patientfokuserad omvårdnad, med hög kvalité och 

som är kostnadseffektiv. Men för att lyckas med detta förutsätts att sjuksköterskan är en 

god och effektiv ledare. Att agera ledare är en utav sjuksköterskans huvuduppgifter 

(Dahlborg-Lyckhage, 2010; Vårdförbundet, 2008). 

Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) tydliggör att vården är uppbyggd av en stark hierarki 

och uppmanar till nytänkande och ett empatiskt förhållningssätt, som benämns, år 2002, 

det nya ledarskapet. 

 

Sjuksköterskan behöver göra sin röst hörd lika mycket som andra yrkesprofessioner. De 

arbetar tillsammans för att uppnå satta mål. Dock måste gränserna mellan professioner-

na bli tydligare, så att sjuksköterskans verkliga insats syns och därmed styrker sin 

identitet (Dahlborg-Lyckhage, 2010; Vårdförbundet, 2008). 

Vårdförbundet (2008) menar att det än i dag är för få som förstår professionens kun-

skapsbredd. Detta beror delvis på hur sjuksköterskan själv ser på den kunskap 

sjuksköterskan besitter, och hur den väljs att användas. Socialstyrelsens krav på att legi-

timation skall erhållas, visar på professionens betydelse och nytta (Dahlborg-Lyckhage 

2010; Vårdförbundet, 2008). Vårdförbundet (2008) menar att sjuksköterskan dessutom 

skall ha betalt för sin kunskap, genom högre lön med en god löneutveckling. 

 

Forskning angående sjuksköterskans ledarskap är bristfällig. Den som finns är baserad 

på forskning runt enhetschefernas ledarroll, men det anses vara överförbart till sjukskö-

terskeprofessionen (Dahlborg-Lyckhage, 2010).  

Sjuksköterskan är en ledargestalt som är av stor betydelse för medarbetarna och patien-

ter. Professionen är unik med sin höga kunskap, och borde med all rätt framträda 

kraftigare än vad den gör (Kihlgren, 2009). 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskeyrket har funnits i drygt 150 år och yrket har utvecklats över det senaste 

seklet. Detta med hjälp av Svensk Sjuksköterskeförening som bildades år 1910 (Dahl-

borg-Lyckhage, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Fram till 1920-talet var det kvinnan som utövade sjuksköterskeyrket och det sågs mer 

som ett kall än som ett yrke. I mitten på 1900-talet togs omvårdnaden över av underskö-

terskor och vårdbiträden. Detta ledde till att sjuksköterskan fick rollen som ledare över 

patientens vård (Dahlborg-Lyckhage, 2010). Under 1970-talet reagerade sjuksköterskor 

på att patienten inte sågs ur ett humanistiskt perspektiv. Forskning och teorier kring 

omvårdnad växte fram och sjuksköterskan blev expert i ämnet och därmed växte yrkets 

självständighet (Dahlborg-Lyckhage, 2010). Sjuksköterskans utbildning blev år 1982 en 

högskoleutbildning, på grund av beslut om att det krävdes evidensbaserad kunskap. Hu-

vudämnet blev omvårdnad (Dahlborg-Lyckhage, 2010).  

 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) skriver att sjuksköterskan skall ha förståelse och 

kunskap om att planera, leda och samordna vårdarbetet, samt visa förmåga och färdig-

het i att kunna undervisa, informera och samverka med andra professioner.  
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Socialstyrelsen (2005) och Svensk sjuksköterskeförening (2007) tar också upp dessa 

begrepp, men beskriver vidare att sjuksköterskan skall göra detta på ett kostnadsmedve-

tet sätt, och med fokus på att ge omvårdnad med bästa kvalité. Vidare när 

sjuksköterskan, åtar sig ansvar, kunna värdera sina och medarbetarnas olika kompeten-

ser, och utifrån det delegera, prioritera och samordna vården inom teamet samt även 

analysera teamets arbetsinsatser. Sjuksköterskan har huvudansvaret för att evidensbase-

rad omvårdnad utförs, samt skall ha kunskap om gruppdynamik och aktivt jobba för att 

utveckla ett gott samarbete i teamet. 

 

Benner (1993) delar in sjuksköterskans utveckling i fem olika faser; novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig utövare och expert. Novis är en sjuksköterska som sak-

nade erfarenhet och behöver handledning och riktlinjer, medan experten inte blint följer 

riktlinjer och regler, utan förlitar sig mer på egna erfarenheter (Benner, 1993). När stu-

denten kommer ut som nyutbildad sjuksköterska och novis kan ledarskapsrollen kännas 

väldigt komplex och svår, därför är det nödvändigt med en expert till handledare, som 

kan se helheten i vården. Handledaren skall inge trygghet och ge stöd, två viktiga ele-

ment som ökar möjligheten för novisen att utveckla sin profession och ledarroll 

(Kihlgren, 2009).  

 

Ledarskap 

Begreppet ledarskap har ingen enkel definition utan behöver studeras för att få en ökad 

förståelse. Leader, som är det engelska ordet för ledare, har funnits i över tusen år och 

betyder att leda människor på en resa, vilket ligger mycket nära ledarskapsbegreppet 

(Maltén, 2000). I alla organisationer efterfrågas ett ledarskap som kan styra medarbe-

tarna mot trygghet, stärka deras självkänsla och sträva mot förnyad utveckling (Maltén, 

2000; Nilsson, 2005). Syftet med ledarskap är att få medarbetarna att sträva efter och nå 

satta mål (Maltén, 2000; Nilsson, 2005; Ohlson, 2007).  

 

Maltén (2000) skriver att ledarskap även kan definieras med hjälp av tre R; Resurser, 

Relationer & Resultat. Resurser är det som medarbetarna bidrar med, till exempel kun-

skap. Relationer beskriver samspelet och kommunikationen mellan ledare och medarbe-

tarna, som i sin tur kan ge en upplevelse av delaktighet. Resultat uppnås genom att en 

grupp individer löser problem, bland annat genom kreativitet och effektivitet. De tre R-

n fungerar inte var för sig utan alla tre måste vara tillgodosedda. 

Maltén (2000) får fram socialt samspel och måluppnående som nyckelord i ledarskap.  

 

Thylefors (2007) menar att det krävs fem huvudsakliga byggstenar för att uppnå en 

verklig förändring; vision, kompetens, belöning, resurser och handlingsplan. Saknas 

någon av faktorerna skapas bland annat förvirring, motstånd eller frustration. 

För att sjuksköterskan skall kunna nå sina resultat behöver sjuksköterskan ha med sig 

medarbetarna och få de delaktiga. Det visar sig att kognitiva, tekniska och mellan-

mänskliga förmågor behövs för att få goda resultat och för att uppnå satta mål. 

Mellanmänskliga förmågor är av vikt i relationen mellan patient och vårdteam, i kom-

munikation samt vid eventuella konflikter. Den tekniska och kognitiva förmågan är 

viktig för problemlösning och hantering av ekonomi (Nilsson, 2005). 

 

En ledare skall ha vetskap om att ledarskap alltid handlar om att påverka människor 

(Ohlson, 2007). För att kunna påverka människor, behöver ledaren kunna variera ledar-
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stil och vara flexibel i sitt bemötande beroende på individ (Thylefors, 2007). Även be-

hovet av att känna sig själv och synliggöra sina egna värderingar är viktigt. Skall 

ledaren kunna leda medarbetarna behöver ledaren kunna leda sig själv. De egna värde-

ringarna styr attityderna och förhållningssätten till andra människor. Blicken måste 

riktas inåt så att ledaren studerade sig själv och reflekterade över sitt eget beteende. 

Ställa frågor lika mycket till sig själv, som till medarbetarna. För att lyckas krävs myck-

et teoretisk och praktisk träning. Lyssna på sig själv och andra i möten med människor, 

är sätt att fördjupa sin självkännedom på (Kihlgren, 2009; Mossboda, Peterson & Rönn-

holm, 2005; Ohlson, 2007; Rahm-sjögren & Sjögren, 2002). Handledning kan också ha 

positiv effekt på sjuksköterskans självkännedom (Kihlgren, 2009). Ledaren hittar ibland 

företeelser hos sig själv som eventuellt bör förändras, men lika ofta handlar det om att 

acceptera sina personlighetsdrag och att de duger. Har ledaren en god självkännedom 

kan svagheter hanteras och styrkor nyttjas, och blir därav en god ledare (Kihlgren, 2009; 

Mossboda, et al. 2005; Ohlson, 2007; Rahm-sjögren & Sjögren, 2002).   

Varje ledare skapar sin ledarskapsstil utefter sin egen identitet och egna värderingar, 

som i sin tur influerar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Detta tillsammans med 

uppsatta mål, hjälper sjuksköterskan och medarbetarna till gemensam utveckling 

(Kihlgren, 2009; Nilsson, 2005; Thylefors, 2007). 

 

Ledarskapsstilar 

I litteraturen skrivs det om transformellt- och transaktionellt ledarskap. Det kan inte 

sägas att någon utav dessa ledarskapsstilar är bättre än den andra, utan det handlar om 

att använda sig av rätt typ på rätt plats vid rätt tidpunkt eller en kombination av de båda 

stilarna (Dahlborg-Lyckhage, 2010). Caruana (2007) menade att olika ledaregenskaper 

kunde vara positivt i en organisation då det kan leda till ett bättre arbetsklimat. När det 

gäller sjuksköterskans ledarskap, är en kombination av flera ledarskapsstilar att föredra 

(Dahlborg-Lyckhage, 2010).  

 

Kihlgren (2009) skriver att det är svårt att översätta ordet transformellt ledarskap men 

att det kan jämföras med utvecklande ledarskap. Maltén (2000) och Ohlson (2007) kal-

lar stilen för det demokratiska ledarskapet. Det begreppet har valts att användas 

genomgående i litteraturstudien. 

I detta ledarskap strävar sjuksköterskan efter att skapa delaktighet i teamet. Därmed 

ökar lojaliteten och motivationen, vilket gynnar arbetstillfredsställelsen. Sjuksköterskan 

lägger betoning på att visa medarbetarna att de är viktiga och hjälper dem att utveckla 

sina kunskaper genom eget arbete. Detta inspirerar och motiverar medarbetarna till att 

uppnå satta mål, vilket utvecklar teamet och deras arbetsplats. För att sjuksköterskan 

skall få denna respons är det viktigt att vara en inspirerande förebild (Dahlborg-

Lyckhage, 2010; Ohlson, 2007). Goda kvalifikationer som karisma, förmåga att ge in-

tellektuell stimulans, motivera och inspirera, är viktiga beståndsdelar (Nilsson, 2005). 

Sjuksköterskan förväntas också ha en auktoritet för att våga ta besvärliga beslut. Aukto-

ritet innebar att ledaren skapade ett förtroende gentemot medarbetarna (Ohlson, 2007). 

Begreppet auktoritet skall inte förväxlas med auktoritär. Dahlborg-Lyckhage (2010) och 

Ohlson (2007) menade att det demokratiska ledarskapet uppmuntras i Sverige, detta för 

att följa med i utvecklingen. 

 

Den transaktionella ledarskapsstilen baseras på att sjuksköterskan utför sina uppgifter 

efter uppsatta regler, utan intresse för vad medarbetarna har för kvalitéer och behov 
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(Dahlborg-Lyckhage, 2010). Maltén (2000) och Ohlson (2007) beskriver det som aukto-

ritärt ledarskap. Många gånger drivs ledarskapet utifrån att sjuksköterskan får sin vilja 

fram, genom att utdela belöning till de medarbetare som tycker som sjuksköterskan 

(Dahlborg-Lyckhage, 2010; Nilsson, 2005). Vidare beskrivs denna ledare som auktori-

tär som gärna hävdar sig inför teamet, och är inte ett med medarbetarna (Ohlson, 2007).  

Ledarskapet kan yttra sig som antingen passivt eller aktivt. Den aktiva ledaren överva-

kar och letar efter eventuella misstag eller fel, istället för att se förbättringar. 

Den passiva ledaren vågar inte stå för sina beslut och låter medarbetarna göra som de 

vill. Denna ledare väntar tills att misstagen redan skett och fått negativa konsekvenser. 

Så denna typ av ledarskap är inte fullt tillräckligt, då ledaren inte kan hantera rollen. Det 

behövs fler faktorer än straff och belöning för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap. 

Vad som däremot ses är att transaktionellt ledarskap får medarbetarna att arbeta mot 

mål, för att de har belöningar att hämta om de lyckas (Nilsson, 2005). Det transaktionel-

la ledarskapet uppmuntras inte, men finns fortfarande inom hälso- och sjukvården idag, 

då det är en tradition tidigare i historien. Vidare hindrar denna typ förändringsprocesser 

(Dahlborg-Lyckhage, 2008; Ohlson, 2007). 

 

Katie Eriksson har utformat en ledarskapsstil som är baserad på hennes teorier, det kari-

tativa ledarskapet, som fokuserar på värdighet och relationer i vårdkulturen. 

Ledarskapets strävan utgick ifrån patienters behov och att minska deras lidande. Sjuk-

sköterskor som utövar detta ledarskap skall ha förståelse för vården och varje människas 

livsvärld, för att främja bästa möjliga vård (Kihlgren, 2009). Medarbetarna ledsagas 

fram med kärlek för människan och omvårdnaden. Ledarskapet utövas inte ensamt, utan 

tillsammans i team (Dahlborg-Lyckhage, 2010). 

 

Sjuksköterskans komplexa ledarroll 

Dahlborg-Lyckhage (2010) förklarar att sjuksköterskeprofessionen har en hög komplex-

itet. Begreppet komplexitet använder hon för att professionen består av många olika 

kunskapsområden som är svåra att få en överskådlig bild av, som skall länkas samman 

för att kunna utöva en god och säker omvårdnad. 

Kihlgren (2009) skriver att förväntningarna på sjuksköterskan talar emot varandra. 

Sjuksköterskan skall nämligen ”vara autonom och ta egna beslut” och samtidigt ”be-

gränsad att ta beslut”. Sjuksköterskan väntas ”vara ledare” och på samma gång ” vara 

jämställd och underordnad”. Med ledare menas att vara expert inom omvårdnad, inge 

trygghet, agera som teamledare, handleda, utbilda och informera medarbetare, patienter 

och dess anhöriga. Sjuksköterskan förväntas ”hålla ihop helheten i vården” men skall 

samtidigt ”hålla sig inom sitt område” (Kihlgren, 2009, s.49). De organisatoriska förut-

sättningarna måste samspela med förväntningarna på sjuksköterskan, då detta annars 

kan leda till osämja bland sjuksköterskor (Kihlgren, 2009; Rahm-Sjögren & Sjögren, 

2002). 

 

Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) betonar att det specifika med sjuksköterskans ledar-

roll är att det äger rum i en miljö där människor vårdas och känner sig i olika grad 

utsatta. Under dessa förhållanden skall sjuksköterskan även ta hand om medarbetarna 

och sig själv. Detta gör det kliniska ledarskapet komplext (Dahlborg-Lyckhage, 2010; 

Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). 

Kihlgren (2009) visar på att inte alla utbildade sjuksköterskor har kunskap om att de är 

ledare och har det slutliga ansvaret för omvårdnaden. Faktum är att sjuksköterskan har 
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den bredaste och mest kompetenta utbildningen inom omvårdnad. Vidare pratar hon om 

att lyfta upp sjuksköterskans ledarroll i grundutbildningen, för att studenterna skall vara 

mer förberedda inför den kommande rollen. 

 

Betoning ligger på att sjuksköterskan har en ledarroll och det får inte förväxlas med 

chefsroll, som betyder något helt annat (Kihlgren, 2009). 

Ett Chefskap tilldelas från en högre chef eller styrelse, alltså som befinner sig högre upp 

i hierarkin. Den som blir chef får en viss makt och befogenheter. Det förväntas att che-

fen uppnår specifika resultat. Vem som passar som chef avgör de eller den som skall 

tillsätter positionen. Chefskapet är ofta något som för med sig respekt och lydnad, men 

därmed inte sagt att chefen är omgiven av lojala medarbetare (Dahlborg-Lyckhage, 

2010; Maltén, 2000; Nilsson, 2005; Thylefors, 2007). 

Ledarskapet däremot följs ofta av entusiastiska medarbetare. Ledaren väljs nämligen av 

medlemmarna i teamet, och utses alltså underifrån genom att medarbetarna ger ledaren 

förtroende. Kontentan blir att ledaren är beroende av medarbetarna, då det är de som 

skall förverkliga målen. För att möjliggöra detta måste ledaren motivera medarbetarna, 

vilket inte är en enkel uppgift (Dahlborg-Lyckhage, 2010; Maltén, 2000; Thylefors, 

2007).  

  

För att bli en god ledare behöver ledaren veta hur människor kan stimuleras och motive-

ras. Motivation kan vara både av inre och yttre karaktär (Nilsson, 2005; Ohlson, 2007).  

Inre motivation är den inre kraften i individen som gör att olika behov utförs och till-

fredsställs. Den inre motivationen hos en individ kan aldrig skapas av ledaren, men 

däremot kan ledaren hjälpa medarbetarna att väcka den om det finns kunskap om med-

arbetarnas motiv eller önskan (Ohlson, 2007; Thylefors, 2007). Yttre motivation innebär 

att individen gör något för att denne måste och kanske får en belöning för att det gjor-

des, till exempel att få lön för att arbeta (Ohlson, 2007). 

För att sjuksköterskan skall kunna förbättra sin ledarroll behöver den professionella 

utvecklingen ständigt fortgå. Sjuksköterskan måste acceptera och tillåta sig själv att ta 

ledarrollen (Kihlgren, 2009).  

Sjuksköterskan som hade förmåga att motivera, stödja, lyssna, vara ärlig, hantera kon-

flikter och informera hade en positiv inverkan på medarbetarna och patienter, vilket i sin 

tur kunde leda till en förbättrad omvårdnad (Caruana, 2007).  

 

Kihlgren (2009) menar att nästa steg är att sjuksköterskans medarbetare och samhället 

måste acceptera professionens ledarroll, annars hjälper det inte att sjuksköterskan hittar 

sin identitet. Utan stöd från dem kan inte en humanistisk omvårdnad utföras. Hiscock 

och Shuldman (2008) tog upp vikten av att sjuksköterskan fick stöd från arbetsgivaren, 

för att få en högre delaktighet från medarbetarna och patienter. Vidare fick Hiscock och 

Shuldman (2008) fram att ett ledarskap som satte patienten i centrum, ökade patientsä-

kerheten. Caruana (2007) skrev att om en organisation var engagerad och stöttade sjuks-

köterskan kunde det hjälpa i arbetet att stödja medarbetarna i vårdteamet.  

Richardson och Storr (2010) lyfte behovet av mer forskning, på vilket sätt sjuksköters-

kans ledarskap medverkade till patientens vårdkvalité och säkerhet, de ansåg att detta 

skulle vara högsta prioritet i framtida forskningsprojekt. 

 

Saknas en ömsesidig förståelse och en humanistisk människosyn är det större risk för 

konflikter inom teamet. För att skapa ömsesidiga värderingar behöver de regelbundet 

reflektera i teamet, där alla skall få komma till tals och få berätta om sina tankar (Kihlg-

ren, 2009). Det är ledaren som skall se till att alla delar med sig, för allas tankar är av 
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värde för omvårdnadsarbetet (Dahlborg-Lyckhage, 2010; Rahm-Sjögren & Sjögren, 

2002). Det är viktigt att poängtera att detta är en svår process och att tålamod är det cen-

trala verktyget (Kihlgren, 2009). Den gemensamma värdegrunden som varje team skall 

sträva efter, kom att underlätta prioriteringar och beslut som uppstår kring den patient-

nära omvårdnaden och detta skall hela teamet få kunskap om (Dahlborg-Lyckhage, 

2010; Kihlgren, 2009). 

 

Maltén (2000) skriver att ledaren bör ha positiva förväntningar på medarbetarna, då de 

med stor sannolikhet ger ett positivt bemötande tillbaka. Vidare skall ledaren visa empa-

ti men också auktoritet, utan att hävda sig själv.  

Som ledare är det viktigt att tydligt och noggrant visa önskade mål. Helst skall målen 

vara höga, och även målen som ledaren sätter på sig själv skall vara höga. 

Humor är en egenskap som uppskattas hos många. Ledaren skall därmed visa humor 

och skapa en miljö där medarbetarna känner att det är okej att göra bort sig. 

Positiv feedback är av stor betydelse för den personliga utvecklingen. Medarbetarna 

behöver mycket beröm och gärna när andra lyssnar samt tätt inpå den aktuella situatio-

nen. Små förbättringar skall vara nog för att medarbetarna skall få beröm och 

uppmärksamhet (Maltén, 2000). Detta var även viktigt för att medarbetarna aktivt skulle 

jobba med utveckling i verksamheten (Caruana, 2007). Är det bara huvudmålet som är 

av betydelse för ledaren, skulle troligen medarbetarna tröttna (Maltén, 2000).  

Maltén (2000) menar att sjuksköterskan även behöver ge negativ feedback under karriä-

ren. För att medarbetarna då skall lyssna och ta till sig kritik skall den vara konstruktiv, 

ledaren skall kunna motivera kritiken som ges. När det gäller negativ feedback ges den 

enskilt till berörd person.  

Sjuksköterskan behöver under arbetspassets gång delegera uppgifter, detta för att tiden 

många gånger inte räcker till. Delegeringen skall även ske för att ge ansvar till medarbe-

tarna. De får en ökad motivation, känner en starkare delaktighet och ett större ansvar för 

det mål som skall presteras (Maltén, 2000).   

 

Paterson, Henderson och Trivella (2010) fick fram att ledarskapsutbildning borde ske 

parallellt med den kliniska verksamheten, detta för att engagera och ge stöttning i deras 

karriär. Huston (2008) menade att sjuksköterskeutbildningen och hälso- och sjukvårds-

organisationer borde börja förbereda sjuksköterskan redan under utbildningen inför 

ledarrollen, för att i framtiden kunna hantera den. Detta för att sjuksköterskan behöver 

vara en effektiv ledare för att hantera en vårdmiljö som blir mer och mer komplex.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskan som 

ledare av vård.  

 

Metod 

Detta arbete utfördes som en litteraturstudie och utgick ifrån Fribergs beskrivning, hur 

en litteraturöversikt genomförs (2006). Studien är baserad på litteratur och forskning. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar med vetenskapligt underlag samt en doktors-

avhandling har bearbetats och sammanställts. 
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Datainsamling 

Resultatartiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed, Academic Search Elite och 

DiVA i syfte att finna artiklar och avhandlingar som på olika sätt berörde sjuksköters-

kans ledarskap och hur detta eventuellt influerar vården.  

Sökord valdes utifrån relevans för studiens syfte; ”care”, ”leadership”, ”management 

styles”, ”nurse;s”, ”nursing”, ”patient care”, ”staff” och ”strategies”. För att försöka 

ringa in ämnet och tömma ut databaserna på relevant data användes flera sökord med 

liknande betydelser. Sökordet ”management styles” har varit det bärande sökordet och 

har använts i alla sökningar i CINAHL. I PubMed och Academic Search Elite användes 

”leadership” på grund av ett alltför spritt resultat samt att ”management styles” inte 

fanns som ämnesord. De resterande sökorden användes i kombination med ”manage-

ment styles” och ”leadership” för att rikta in sökningarna på omvårdnad. ”Staff” 

användes för att finna artiklar om personalens upplevelser av sjuksköterskans ledarroll. 

”Strategies” användes för att hitta eventuella verktyg. 

 

Det gjordes tre manuella sökningar i CINAHL, då dessa artiklar inte kom upp på de 

sökord som användes samt att en artikel var från år 2001, och ingick därmed inte i in-

klusionskriterierna. Hela sökhistoriken presenteras grundligt i bilaga I. 

 

Sökningarna gav totalt 112 träffar (bilaga I), för att avgöra vilka som var relevanta för 

ämnet, lästes abstrakt eller artikeln i sin helhet. De titlar som tydligt klargjorde att de 

inte rörde studiens syfte lästes inte. Många artiklar var reviewartiklar som inte kunde 

användas i resultatet. Det framkom även doktorsavhandlingar, från andra länder som 

inte kunde leveras i tid. De artiklar som ansågs relevanta togs fram i fulltext, och lästes 

noggrant igenom individuellt och diskuterades gemensamt.  

Därefter bedömdes artiklarnas vetenskapliga grad med hjälp av Carlssons och Eimans 

(2003) granskningsmall. Efter att grundligt ha läst och reflekterat över artiklarna och 

avhandlingen ännu en gång, återstod 16 artiklar och en avhandling som bedömdes vara 

väsentliga för resultatet. De 16 artiklarna och avhandlingen presenteras i bilaga II.  

 

Inklusionskriterier: 

- Publicerade mellan år 2005-2010. Vid sökorden ”patient care” och ”strategies” 

godkändes artiklar som publicerades från år 2002 samt år 2003, för att fånga in 

två artiklar som upplevdes relevanta för studiens syfte. 

- Publicerade på engelska eller svenska 

- Uppfyllde vetenskapliga kriterier 

- Relevans gentemot studiens syfte 

 

Databearbetning 

När de slutliga artiklarna valts utarbetades en artikelöversikt (bilaga II), där resultatar-

tiklarnas syfte, metod, urval och resultat presenteras kortfattat. Artiklarna lästes mot 

syftet för att säkerställa deras relevans. Under analysen uppstod flera teman som visade 

på likheter och skillnader mellan artiklarnas syfte och resultat. Dessa teman placerades 

överskådligt för att lättare se ett mönster. Genom denna analysprocess urskiljdes fyra 

kategorier som innefattar de 16 artiklarnas och avhandlingens resultat och belyste litte-

raturöversiktens syfte. De slutliga kategorierna som presenteras i resultatet är; 
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Ledarskapstilar, Faktorer som påverkar ledarbeteendet, Förhållningssättets betydelse 

och Professionens komplexitet. 
 

Resultat 

Ledarskapsstilar 

Vesterinen, Isola och Paasivaara (2009) fick fram att de flesta sjuksköterskor använde 

sig av olika ledarskapsstilar, men oftast var det en stil som var mer dominant.  

Genom att sjuksköterskorna granskade sig själva och sitt ledarbeteende urskiljde Veste-

rinen, et al. (2009) fem olika ledarskapsstilar; Coachande, förenande, demokratiska, 

kommenderande och visionära. 

 

I den coachande var det viktigt att stödja medarbetarna och att de gavs möjlighet till 

egen utvecklig. Sjuksköterskan litade på medarbetarna och lät dem ta självständiga be-

slut (Vesterinen, et al., 2009). 

Sjuksköterskan använde den förenande för att skapa laganda och för att få medarbetarna 

att känna gemenskap i teamet. Medarbetarnas olikheter sågs som positiva resurser (Ves-

terinen, et al., 2009). 

Den kommenderande var ett måste då sjuksköterskan ansåg att det fanns riktlinjer som 

alla måste rätta sig efter, och de order som gavs förväntades följas. Det var också viktigt 

att vara beordrande gentemot medarbetarna när sjuksköterskan ville nå uppsatta mål, 

eftersom de inte uppskattade förändringar (Vesterinen, et al., 2009). 

Den visionära innebar att sjuksköterskan hade blicken på framtiden, och strävade efter 

att medarbetarna samverkade mot organisationens satta mål. Det var viktigt att medar-

betarna förstod syftet med arbetet samt hur de skulle driva det framåt (Vesterinen, et al., 

2009). 

Den demokratiska tillät medarbetarna att planera och utföra sina arbetsuppgifter själv-

ständigt (Vesterinen, et al., 2009). Enligt Ward (2002) kännetecknades demokratiska 

kvalitéer med att sjuksköterskan visade trovärdighet, ärlighet, pålitlighet, flexibilitet och 

tålmodighet. Sjuksköterskan uppmärksammade varje medarbetare och verkade för öp-

pen kommunikation (Sanchez-McCutcheon, Doran, Evans, McGillis-Hall & Pringle, 

2009). Vidare reflekterade och diskuterade sjuksköterskan med medarbetarna, och gav 

uppmuntran samt positiv feedback vid utförda uppgifter (Sanchez-McCutcheon, et al., 

2009; Vesterinen, et al., 2009; Ward, 2002).  

De flesta sjuksköterskor använde den demokratiska stilen mer än de andra nämnda 

(Gunther, Evans, Mefford och Coe, 2007; Suliman, 2009; Vesterinen, et al., 2009). 

Dock menade Suliman (2009) och Failla och Stichler (2008) att sjuksköterskorna själva 

ansåg sig använda det demokratiska mer frekvent än vad medarbetarna upplevde att 

sjuksköterskorna gjorde. Failla och Stichler (2008) fick fram att detta speciellt upplev-

des, när det gällde att stimulera medarbetarnas kreativitet samt att visa uppskattning och 

ge bekräftelse när mål hade uppnåtts.  

 

Faktorer som påverkar ledarbeteendet 
 

Faktorer som visade sig påverka sjuksköterskans ledarskapsbeteende var; tidigare ar-

betsgivare, egna och organisationens värderingar, informationsflöde, samarbete, 



 

 9 

utbildning och medarbetare (Vesterinen, et al., 2009). Det krävdes att sjuksköterskan 

var självsäker och kreativ, för att kunna bli effektiv och utveckla sin ledarroll. Stöd och 

kärlek från familj och vänner, tillsammans med sjuksköterskans egen drivkraft, var en 

god kombination som medverkade till ett framgångsrikt ledarskap (Ward, 2002). 

 

Organisationens och sjuksköterskans egna värderingar påverkade ledarskapsstilen. Trots 

att sjuksköterskan upplevde att de egna värderingarna var av större nytta än organisatio-

nens, uppgavs båda vara av värde (Dellve & Wikström, 2009; Vesterinen, et al., 2009). 

Organisationens ekonomiska resurser och vilka förväntningar organisationen hade på 

sjuksköterskan, var faktorer som var av betydelse för utvecklingen av ledarrollen 

(Ward, 2002).  

 

Sellgren, Ekvall och Tomson (2006) fann sjuksköterskor med en svag ledarroll. Stanley 

(2006) påvisade karaktärsdrag som var negativa karaktärsdrag på sjuksköterskans ledar-

roll. Sjuksköterskan kunde visa sig ointresserad, svårtillgänglig eller inte ha kontroll 

över situationen. Tecken på ointresse kunde vara att sjuksköterskan inte lyssnande eller 

var ovillig att utföra sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskan var översittare och hade en 

befallande attityd, eller hade svårt för att glädja andra. Ytterligare egenskaper som visa-

de på en svag ledarroll var att favorisera, arbeta efter eget bevåg eller att ingen vikt 

lades på att skapa delaktighet. García-García och Santa-Bárbara (2009) menade att sjuk-

sköterskans makt och ledarskapsstil hade ett samband. Beroende på hur sjuksköterskan 

använde sin makt, så påverkade detta vilken typ av ledarskap som utövades. 

 

Det framkom faktorer som hade en tydlig positiv inverkan på det kliniska ledarskapet. 

Att ha klinisk kompetens, relaterades till att vara trovärdig och kompetent, tillsammans 

med att ha erfarenheter och självförtroende (Stanley, 2006). Det visade sig att erfarenhe-

ter från tidigare arbetsplatser påverkade ledarskapsstilen genom att tidigare arbetsgivare 

hade påverkat sjuksköterskan (Vesterinen, et al., 2009). Ward (2002) fann att tidigare 

kliniska erfarenheter underlättade sjuksköterskans utveckling. Den kliniska kunskapen 

var betydelsefull när det gällde omvårdnad. Dock behövdes en fördjupad kunskap inom 

vissa specifika områden, bland annat inom teamarbete. Lika mycket som sjuksköterskan 

skulle veta och lära, skulle sjuksköterskan också kunna visa och göra (Stanley, 2006).  

 

Sjuksköterskan behövde ha lättillgänglig och kontinuerlig information för att utföra ett 

gott kliniskt ledarskap och för att skapa en framgångsrik miljö (Vesterinen, et al., 2009; 

Ward, 2002). Vid lågt informationsflöde upplevdes det vara svårt att utföra arbetet 

(Vesterinen, et al., 2009). 

 

Sjuksköterskan skulle vara involverad i det som hände på arbetsplatsen, och vara på rätt 

plats, vid rätt tidpunkt, samt vara flexibel (Linton och Farrell, 2008; Rosengren, 2008; 

Ward, 2002). Andra egenskaper som behövdes var självsäkerhet och motivation (Linton 

& Farrell, 2008). Sjuksköterskan skulle tydligt förstå sina ansvarsområden, diskutera 

idéer och kritiskt granska utförda arbetsuppgifter, vara öppen för förslag och ta till sig 

feedback (Ward, 2002). Sjuksköterskan behövde tänka utanför ramarna, inte bara accep-

tera, utan våga göra förändringar inom organisationen, samt ha förmåga att se helheten 

och ha visioner (Linton & Farrell, 2008). Ward (2002) menade, att våga ta risker var en 

del i förändringsprocessen ”It is better to ask for forgivness than permission when it 

comes to taking action” (Ward, 2002, s.124). 

Det framkom att många sjuksköterskor kände sig ensamma i sin ledarroll. Det var där-

för viktigt att ha kontakt med andra sjuksköterskor, för att utbyta erfarenheter inom det 
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kliniska ledarskapet (Vesterinen, et al., 2009). Den mest framgångsrika miljön för sjuk-

sköterskan var bland medarbetare som hade liknande personlighet och intressen. Även 

att ha medarbetare som utövade arbetet med visioner på framtiden, och att de var i en 

hemmastadd miljö underlättade sjuksköterskans ledarroll (Ward, 2002). 

För att finna nya vägar och ny inspiration kunde det hjälpa att arbeta på olika avdel-

ningar (Vesterinen, et al., 2009).  

 

Förhållningssättets betydelse 

Linton och Farrell (2008) och Ward (2002) ansåg att sjuksköterskan behövde ses som 

en förebild för att kunna vinna medarbetarnas förtroende och tillit. Något som stärkte 

förebilden var sjuksköterskans förmåga att värna om patienten och strävan efter en god 

omvårdnad (Stanley, 2006). Vidare behövdes förmågan att påverka och ha inflytande 

över medarbetarna. Ett bra ledarskap gynnar medarbetarna, inte ledaren (Linton & Far-

rell, 2008).  

 

Effektiv kommunikation var en huvudsaklig egenskap som krävdes i det kliniska ledar-

skapet (Linton & Farrell, 2008). Den behövdes för att sjuksköterskan skulle kunna 

påverka medarbetarna och som en hjälp för att lösa eventuella problem (Linton & Far-

rell, 2008; Stanley, 2006). Genom lyhördhet och flitig kommunikation blev 

sjuksköterskan respekterad i sin ledarroll. Kommunikationen var också viktig för att 

medarbetarna skulle förstå sjuksköterskans visioner. Det var även sjuksköterskans an-

svar att få alla i teamet att känna att de var viktiga och att deras åsikter var av betydelse 

(Linton & Farrell, 2008; Stanley, 2006). Det gällde att sjuksköterskan använde ett språk 

som var individuellt anpassat till varje medarbetare (Linton & Farrell, 2008).  

Genom att hitta nya kreativa vägar och lösningar försöktes medarbetarna övertygas om 

att den nuvarande situationen kunde förbättras (Ward, 2002). Det var vikigt att föränd-

ringsprocessen diskuterades mellan medarbetarna och sjuksköterskan, för att alla parter 

skulle få en djupare förståelse (Rosengren, 2008; Ward, 2002). Medarbetarnas tankar 

och attityder om processen behövde beaktas för att nå en fulländad förändring i organi-

sationen (Ward, 2002). Många gånger planerades uppgifter och mål ostört, då det var 

lättare att få ny inspiration. När förändringsprocessen skulle påbörjas gjordes medarbe-

tarna delaktiga (Ward, 2002). 

Rosengren (2008) och Ward (2002) fann att lättillgänglig och god information gav 

medarbetarna större chans till delaktighet i det dagliga arbetet. Den sjuksköterska som 

kände medarbetarna väl och inspirerade till delaktighet, fick nöjda medarbetare, vilket 

ledde till att de presterade bättre. Var sjuksköterskan även rättvis, stabil och vänlig så 

ökade medarbetarnas självsäkerhet och de vågade ta egna beslut.  

Linton & Farrel (2008) fick fram att sjuksköterskan skulle se medarbetarna som en till-

gång, då de bland annat kunde ge råd och hjälp i situationer där den egna kunskapen var 

otillräcklig. Det var därför betydelsefullt att veta medarbetarnas kompetenser och kvali-

téer.  

 

Sjuksköterskans dagliga stöd samt visad uppskattning till medarbetarna, främjade en 

säker och god vård för patienter och dess anhöriga (Rosengren, 2008). Av uppmuntran 

och inspiration upplevde medarbetarna identitetsutveckling, samt att avdelningen ut-

vecklades (Stanley, 2006; Rosengren, 2008). Ward (2002) tar upp skratt och humor som 

en viktig del i det kliniska ledarskapet. 
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Det framkom att arbetsmiljön påverkades starkt av sjuksköterskans ledarskapsbeteende. 

Även medarbetarnas arbetstillfredsställelse och patientens tillfredsställelse påverkades 

av ledarskapsbeteendet (Failla och Stichler, 2008; Fransson-Sellgren, Ekvall & Tomson, 

2008; Sanchez-McCutcheon, et al., 2009).  

Sjuksköterskans grad av närvaro och tillgänglighet hade inverkan på arbetsmiljön. Hög 

närvaro och stor tillgänglighet bidrog till förbättrad vård och utveckling av arbetsrutiner 

(Rosengren, 2008). Därmed sågs sjuksköterskan som en viktig nyckel för att skapa en 

god arbetsmiljö, med god laganda (Fransson-Sellgren, et al., 2008; Rosengren, 2008).  

 

Sellgren, et al. (2006) skrev om den osynliga ledarrollen. Sjuksköterskan som utövade 

den rollen, sågs av medarbetarna som svag. Medarbetarna upplevde en lägre arbetstill-

fredsställelse när den utövades. De ville ha en sjuksköterska som visade ett klart och 

tydligt ledarskap (Stanley, 2008; Sellgren, et al., 2006; Fransson-Sellgren, et al., 2008).  

Rosengren (2008) fann att synen på det kliniska ledarskapet inte skilde sig åt beroende 

på medarbetarnas ålder och arbetslivserfarenheter inom hälso- och sjukvård. Däremot 

visade sig män och kvinnor ha skilda meningar gällande det sociala samspelet, i det kli-

niska ledarskapet, då kvinnor hade en positivare uppfattning än vad män hade.   

 

Det visade sig att det demokratiska ledarskapet hade en positiv påverkan på arbetstill-

fredsställelsen och patientens tillfredställelse (Failla & Stichler, 2008; Nielsen, Yarker, 

Brenner, Randall & Borg, 2008; Nielsen, Yarker, Randall & Munir, 2009; Sanchez-

McCutcheon, et al., 2009; Sellgren, et al., 2008; Vesterinen, et al., 2009). Nielsen, et al. 

(2008) och Nielsen, et al. (2009) upptäckte dock, att för att det demokratiska ledarskapet 

skulle ge välbefinnande och arbetstillfredsställelse, behövde varje enskild individ och 

teamet tillsammans, ha viljan att prestera. Det framkom också att transaktionellt ledar-

skap hade en positiv påverkan på arbetstillfredsställelse och patientens tillfredsställelse 

(Failla & Stichler, 2008; Sanchez-McCutcheon, et al., 2009).  

Således, hade båda ledarskapsstilarna en benägenhet att skapa ett gynnsamt arbetskli-

mat, med gott teamarbete (Sanchez-McCutcheon et al., 2009). Dock visade Sellgren, et 

al. (2008) att medarbetare som hade en transaktionell ledare, hade sämre arbetstillfreds-

ställelse, än vad medarbetarna med en demokratisk ledare hade. Sammanfattningsvis, 

visade Gunther, et al. (2007) och Sanchez-McCutcheon, et al. (2009) att det demokra-

tiska ledarskapet var det som föredrogs. 

För att undvika konflikter som kunde skapa en försämrad arbetsmiljö, inom omvård-

nadsteamet, undvek sjuksköterskan att ge direkta frågor angående delegerade 

arbetsuppgifter (Goldblatt, Granot, Admi & Drach-Zahavy, 2008). I stressiga situationer 

var det sjuksköterskan som skulle behålla lugnet i teamet och ta kontroll över situatio-

nen (Linton & Farrell, 2008). Den sjuksköterska som haft kriser i sin profession upp-

levde att detta stärkt den professionella och personliga identiteten (Ward, 2002).  

 

Professionens komplexitet 

Sjuksköterskan hade en stor roll i det kliniska arbetet och hade en självsäkerhet som 

avspeglades i drivkraften. Tron på sig själv samt att sjuksköterskan stod upp för sin vi-

sion, att utföra en omvårdnad med hög kvalité, var betydande för att uppnå effektivitet 

och för att bli respekterad (Linton & Farrell, 2008; Stanley, 2006). Det var sällan så att 

sjuksköterskans ledarroll kändes igen på grund av titel eller position, utan det handlade 

om tro och värderingar i det arbete sjuksköterskan utförde. Det kunde sägas att det var 
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den kliniska ledarens principer, och viljan att göra gott, som gjorde att sjuksköterskan 

av andra sågs som en ledare inom den kliniska världen (Stanley, 2006).    

 

Linton och Farrell (2008) och Stanley (2006) noterade skillnaden mellan ledarskap och 

management. Ledarskapet handlade om att inspirera och dela med sig av kunskap och 

erfarenheter. Management handlade om att hantera personalfrågor och budgetar. Titel 

och grad av hierarkisk status var viktiga faktorer. Ledarskapet upplevdes mänskligare 

och krävde tillit, management upplevdes administrativt och krävde kontroll (Stanley, 

2006). 

 

Stanley (2006) fann att det kliniska ledarskapet innehöll både ansvar för administrativa 

och kliniska uppgifter. Därmed handlade det om att balansera dessa två områden. Detta 

upplevdes ofta svårt, då den administrativa delen ökade successivt, vilket försvårade 

sjuksköterskans kliniska ledarroll. Cook (2001) poängterade att allt kliniskt ledarskap 

inom omvårdnad, hade en direkt påverkan på kvalitén.  

 

Sjuksköterskan beskrev sin ledarroll som tidsbegränsad till sitt arbetspass och upplevde 

behovet av att vara överallt på avdelningen och helst på samma gång. ”Like an octopus 

– one head, many legs” (Goldblatt, et al., 2008, s. 49). Genom att vara väl insatt i om-

vårdnaden, upplevdes det lättare att prioritera och systematiskt genomföra sina 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskan upplevde ett enormt ansvar, och ett behov av att ha full 

kontroll, samtidigt som sjuksköterskan genom delegering måste släppa ansvar till med-

arbetarna. För att uppmärksamma förändringar hos patienterna, behövde sjuksköterskan 

vara uppmärksam och vaksam, detta gjorde att de egna behoven många gånger förbi-

sågs, så som att äta och dricka.  

Sjuksköterskan upplevde varje arbetspass som ett enskilt uppdrag, att överlämna en av-

delning som var under kontroll. Samtidigt, skulle arbetspasset ses som en viktig länk av 

en pågående process, och se sitt arbete ur ett framtidsperspektiv (Goldblatt, et al., 2008). 

Etiska överväganden och att ta beslut gällande patientens omvårdnad, samt att hantera 

problem inom teamet, var viktiga delar i ledarrollen (Linton & Farrell, 2008; Stanley, 

2006; Ward, 2002). För att känna kontroll, krävdes det att sjuksköterskan förstod allt 

som hände på avdelningen, när det gällde såväl patienter som anhöriga, läkare och övri-

ga medarbetare. Läkarna hade ansvar för flera avdelningar, och mycket av 

sjuksköterskans energi lades på att veta var läkaren befann sig (Goldblatt, et al., 2008). 

 

Dellve och Wikström (2009) fann att sjuksköterskan hade svårigheter att hitta strategier 

för att utöva ledarrollen, samt att kombinera ledarrollen med organisationens och med-

arbetarnas krav. Sjuksköterskan upplevde sig därför många gånger som en mellanhand 

mellan organisationen, medarbetarna och patienten. Det blev också en extra belastning 

när patienterna var missnöjda med sin vård, och sjuksköterskan fick ta emot deras ilska, 

som egentligen vara riktad mot medarbetare i organisationen (Goldblatt et al., 2008). 

Detta var några faktor som gjorde att Dellve och Wikström (2009) och Goldblatt, et al. 

(2008) fann det kliniska ledarskapet komplext. 

 

Cook (2001) menade att sjuksköterskan måste tydliggöra sina arbetsuppgifter som le-

dare, samt fokusera på att använda sina åsikter och värderingar till att förbättra vården. 

Detta krävde dock stöd från organisationen och att det fanns utrymme för sjukskö-

terskan att fokusera på omvårdnad som gynnade patienten. Linton och Farrell (2008) 

betonade att samhället inte förknippade ledarskapet med sjuksköterskeprofessionen. 
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Gunther, et al. (2007) fick fram att sjuksköterskor som gick ett utbildningsprogram, 

inriktat mot ledarskap, föredrog den demokratiska ledarskapsstilen. Därmed önskade de 

att få arbeta i en organisation där de kunde utvecklas, öka sin tekniska kompetens och 

utföra en holistisk omvårdnad (Gunther et al., 2007). Med dessa mål, ville de arbeta för 

en arbetsgivare som hade de demokratiska faktorer som krävdes, så som; motiverande, 

inspirerande, ha förståelse och ge möjlighet till egen utveckling, samt såg medarbetar-

nas behov av att få vara flexibla (Gunther, et al., 2007). Stanley (2006) och Vesterinen, 

et al. (2009) fann att sjuksköterskan upplevde, att den utbildning som erhållits i ledar-

skap hade varit värdefull, men mycket av det sjuksköterskan lärt sig kom från kliniska 

erfarenheter och var inte relaterat till utbildning. Faktorer som ökade kompetensen var 

handledning, tid till reflektion och självkritik (Cook, 2001). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Alla sökningar genomfördes metodiskt i databaserna CINAHL, PubMed och Academic 

Search Elite. I DiVA gjordes även en sökning för att fånga upp eventuella avhandlingar 

från Sverige. CINAHL var den databas som gav flest relevanta artiklar, vilket dock inte 

var oväntat, då det är en omvårdnadsdatabas. Sökningen i PubMed gav överlag många 

träffar, dock var många av dem rewievartiklar samt att många redan påträffats i CI-

NAHL. I Academic Search Elite, som täcker många ämnesområden, var det svårt att 

finna artiklar som behandlade hälso- och sjukvård, vilket ledde till många irrelevanta 

artiklar.  

En del av bortfallet var också doktorsavhandlingar från andra länder, vilket sågs som en 

förlust, då många av dem kändes relevanta för studiens syfte. Dock kan det inte sägas 

att resultatets utfall skulle ha påverkats om avhandlingarna hade ingått. 

 

Intresset låg i att belysa sjuksköterskans ledarroll, dock var det osäkert om detta skulle 

beröra omvårdnad. Efter att ha fått en helhetssyn över området sågs att omvårdnad var 

en faktor som var beroende av sjuksköterskans ledarskapsbeteende.  

 

Sökordet ”leadership” kändes i början som ett naturligt val. Dock visade sig ”leader-

ship” ge ett lågt utbud av artiklar när sökningen begränsades till omvårdnad. Efter att ha 

undersökt olika kombinationer av ”leadership”, upplevdes sökningarna inte ge tillräck-

ligt relevanta resultat. Detta ledde till sökningar av synonymer på sökordet ”leadership”, 

vilket ledde till att ”management styles” blev det slutliga huvudsökordet. ”Management 

styles” användes som sökord i alla sökningar, bortsett från i PubMed och Academic 

Search Elite, då det där inte fanns med som ämnesord.  

Nackdelen med detta sökord kan vara att begreppet management är riktat mot administ-

ration och kopplas därmed lättare ihop med chefskap. Men, begreppet ansågs lämpligt 

då sökningarna gav relevanta artiklar gentemot studiens syfte. Övriga sökord utforma-

des för att komma åt artiklar som inriktade sig på omvårdnad. När det gäller sökordet 

”strategies”, användes det för att finna artiklar som behandlade strategier för att utöva 

det kliniska ledarskapet, samt sökordet ”staff” för att finna eventuella artiklar som även 

undersökte personalens upplevelser av sjuksköterskans ledarskap.   

Flera olika sökord undersöktes utöver de valda, men gav inte några nya träffar, utan 

artiklarna var dubbletter, och hade kommit upp i tidigare sökningar. Detta försvårade 

sökprocessen, då urvalet av artiklar ansågs mindre. Dubbletterna gör även att bortfallet 
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ser mycket större ut än vad det är. Dock anses att dubbletterna tyder på att den forskning 

som fanns inom litteraturstudiens område, har fångats in. De sökord som inte gav några 

nya artiklar redovisas inte i sökhistoriken.  

De två huvudsakliga orsakerna till att artiklar valdes bort var att innehållet fokuserade 

på styrelseledningar inom hälso- och sjukvård, vilket ansågs vara alltför långt ifrån 

sjuksköterskans ledarroll. Den andra huvudsakliga orsaken var att artiklarna utvärderade 

specifika projekt av ledarskapsutveckling, därmed ansågs dessa artiklar svåra att genera-

lisera. 

De olika val av publiceringsår beror på att vissa sökord endast gav ett fåtal artiklar. Så-

ledes, fick kraven sänkas vid några sökningar och även höjas vid andra. Om databasen 

CINAHL inte fann några artiklar från det satta slutåret, år 2010, ändrades det automa-

tiskt, till den senast publicerade artikeln. 

  

Två av de manuella sökningarna som genomfördes i CINAHL gjordes på författarnamn, 

då författarna kommit upp i tidigare relevant artikel eller avhandling. Den tredje manu-

ella sökningen söktes direkt på artikelns titel, då den kom upp som referens i en relevant 

avhandling.  

Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som uppfyllde studiens syfte och inklu-

sionskriterier, därmed sågs en påtaglig brist på forskning. Forskning kring ledarskap i 

sin helhet är stort, dock när sökningarna inriktades på omvårdnad, blev sökträffarna 

färre. Dahlborg-Lyckhage (2010) menade att när det skrivs om ledarskap inom omvård-

nad, har forskningen lånat och använt teorier som är utvecklade inom management. Den 

forskning som finns är ofta uppbyggd på vårdchefers ledarskap inom omvårdnad, och 

inte sjuksköterskans. Men, hon menar ändå att denna kunskap kan tillämpas av sjukskö-

terskan i den patientnära omvårdnaden. På grund av detta valdes artiklar som handlade 

om enhetschefer inte bort, utan sågs istället som en resurs för resultatet. 

 

Sökprocessen gav artiklar som hade skrivits världen över, få hittades från Sverige, med 

detta observerat upplevs forskningen i Sverige, kring sjuksköterskans ledarroll av om-

vårdnad, bristfällig. 

Kunskapen om, hierarkin i de olika ländernas vårdorganisationer samt kulturskillnader 

som skiljer den svenska sjuksköterskeprofessionens ansvarsområden mot andra länder, 

är begränsad. Detta kan ses som en svaghet, då feltolkningar kan föreligga. En vetskap 

som dock är värd att nämna är, att trots att resultatartiklarna är från olika länder, så 

tycks inte utövandet av ledarskap skilja sig märkvärt.  

 

Ett resultat som formats av artiklar från olika delar av världen, anses ge en vidare och 

mer objektiv bild av hur det kliniska ledarskapet ser ut. Resultatet kan tillämpas av den 

svenska sjuksköterskeprofessionen, och även överföras till de sjuksköterskor som plane-

rar en karriär utanför Sveriges gränser. 

 

Genom att ha läst resultatartiklarna individuellt, underlättades de diskussioner som upp-

stod under analysprocessen. De slutliga rubriker som presenteras i resultatet, har 

diskuterats fram tills enighet och acceptans uppnåtts.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultatartiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmal-

lar för kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod. Till en artikel användes även 
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mallen för litteratursammanställning. Graderingen på bedömningsmallen var grad I till 

grad III, där grad I visade på hög vetenskaplighet och grad III på låg. Den artikel som 

bedömdes utefter mallen för litteratursammanställning, var en teoriartikel där författarna 

granskat relevant litteratur och forskning inom det kliniska ledarskapet (Cook, 2001). 

 

Majoriteten av studiens artiklar bedömdes till grad I (11) och resterande artiklar var av 

grad II (6), vilket tyder på att 65procent av samtliga resultatartiklar har en hög grad av 

vetenskaplighet. Det styrker att reliabiliteten i resultatet är hög. Att 65 procent av artik-

larna uppskattades till grad I, kan bero på att erfarenheten är begränsad gällande 

artikelgranskning, vilket i så fall kan ses som en svaghet. 

 

De artiklar som bedömdes ha hög vetenskaplighet (grad I) hade en god diskussion av 

egenkritik och felkällor samt hade angivit eventuella bortfall, dock hade fyra av dem 

inte analyserat bortfallet. Trots att artiklarna hade den högsta vetenskapliga graden så 

hade vissa av dem ett större bortfall, som bör nämnas. 

De artiklar som bedömdes ha en något lägre vetenskaplighet (grad II) hade på olika sätt 

en bristfällig diskussion. I fyra av artiklarna saknades även här analys av bortfall. Ut-

över detta fanns inga större samband mellan artiklarna med bedömningen grad II.  

Att bortfallet inte hade analyserats ses som en svaghet, då det inte gick att utläsa om det 

hade någon betydelse för artikelns resultat. En god diskussion av egenkritik och felkäl-

lor ses som en styrka, då artiklarna har medvetandegjort eventuella brister och begräns-

ningar. Därav blir det motsatt effekt när diskussionen var bristfällig, och inte visade på 

någon egenkritik. 

 

Av resultatartiklarna hade tio författare använt kvantitativ forskningsmetod samt att sju 

av dem använt kvalitativ forskningsmetod. Det ses som en styrka att resultatet består 

omväxlande av kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. De kvalitativa artiklarna ger 

en djupare förståelse av berörda faktorer, i detta fall de som inverkar på sjuksköterskans 

ledarroll. Samtidigt som de kvantitativa studierna bidrar till konkreta samband mellan 

faktorer som inverkar på sjuksköterskans ledarroll. 

 

Samtliga resultatartiklar hade gemensamt att de representerade ämnen som i hög grad 

var relevanta i förhållande till studiens syfte. Urvalet bestod huvudsakligen av sjukskö-

terskor och avdelningschefer, som beskrev upplevelser och erfarenheter av det kliniska 

ledarskapet. Vilket ses som en stor fördel då det motsvarade studiens syfte.  

 

I föreliggande litteraturstudie framgår att sjusköterskan hade svårt att finna strategier för 

att utföra ett gott ledarskap och att det finns sjuksköterskor som utövar ett svagt ledar-

skap (Dellve & Wikström, 2009; Sellgren, et al., 2006). Detta kan tyda på att 

sjuksköterskeprofessionen behöver få bredare kunskap om ledarskap. Det anses att 

forskningen på allmänsjuksköterskans ledarskap är begränsad, men att enhetschefernas 

ledarskap är överförbar.  

Eftersom forskningen på allmänsjuksköterskans ledarroll är begränsad så kan förutsätt-

ningarna för utbildning anpassad för sjuksköterskestudenter, vara bristfällig. Den 

bristande forskningen om allmänsjuksköterskans betydelse som ledare, kan göra att le-

darrollen inte ses som en viktig del i professionen. Det kan därför anses svårt att få 

sjuksköterskestudenter att förstå vikten och betydelsen av att ta rollen som ledare, när 

varken forskning eller samhället gör det. Det kan anses att sjuksköterskeutbildningen 

bör arbeta mer för att få sjuksköterskestudenter att förstå innebörden av deras kom-

mande ledarroll. Det kan vara betydelsefullt att utbildningen sker omväxlande teoretiskt 
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och praktiskt för att nå bästa resultat. Denna uppfattning styrks av Paterson, et al. (2010) 

som fick fram att klinisk och teoretisk utbildning bör ske parallellt. Vidare menade Hus-

ton (2008) att utbildning inom ledarskap var av vikt för att förbereda och engagera 

sjuksköterskan inför en vårdmiljö som är under ständig utveckling. Dahlborg-Lyckhage 

(2010) styrker att forskningen som finns på sjuksköterskans ledarskap bygger på vård-

enhetschefers ledarroll, men att den forskningen är användbar för sjuksköterskan i den 

patientnära omvårdnaden. 

Socialstyrelsen (2005) och Svensk sjuksköterskeförening (2007) ger en tydligare och 

större bild av kompetensområdet, sjuksköterskans ledarskap, än vad som uppfattas i 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100), där ledarskapet inte har stor plats. Därmed upp-

levs kraven från Högskoleförordningen inte lika höga. Studenter jobbar parallellt med 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) och ICN:s 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) genom hela utbildningen. Vilket kan 

leda till att kunskap som förväntas av nyblivna sjuksköterskor går förlorad, då sjukskö-

terskeutbildningarna i Sverige kan tolka högskoleförordningens direktiv olika.  

Förmodligen har högskoleförordningen (SFS 1993:100), Socialstyrelsen (2005) och 

Svensk sjuksköterskeförening (2007) gemensamma riktlinjer, men det framgår otydligt. 

Det kan anses att samtliga riktlinjer borde vara lika tydligt utformade, på vad som krävs 

av den blivande sjuksköterskan. Vilket kan öka förutsättningarna för sjuksköterskeut-

bildningarna att utbilda sjuksköterskor, som kan lyfta och högre värdera professionens 

ledarroll. Om inte tillräcklig utbildning och handledning ges i sjuksköterskeutbildningen 

och i starten av sjuksköterskans karriär, kan resultatet anses bli att sjuksköterskestuden-

ter upplever sjuksköterskerollen omöjlig att utföra. Detta resonemang styrks av Kihl-

gren (2009) som fick fram att det finns många förväntningar på sjuksköterskan, som 

många gånger kan verka förvillande. Vidare menade hon att ledarskapskunskaperna 

behövde lyftas, då hon fick fram att det finns sjuksköterskor som inte ser sig själva som 

ledare efter sjuksköterskeutbildningen. 

 

I litteraturstudien framgår att sjuksköterskans roll som ledare är komplex (Dellve & 

Wikström, 2009; Goldblatt, et al., 2008). Stanley (2006) fick fram att sjuksköterskans 

ansvar består lika mycket av administrativa som kliniska uppgifter, samt att den admi-

nistrativa delen ökar successivt. Dellve och Wikström (2009) och Ward (2002) fick 

även fram att sjuksköterskan hade det besvärligt, när det gällde att kombinera sin ledar-

roll med organisationens och medarbetarnas krav. Det anses viktigt att, belysa att 

sjuksköterskan även behöver tänka på patienternas krav och behov. Det kan vara svårt 

att hitta ett tillvägagångssätt som tillgodoser allas behov. 

Sjuksköterskans ledarroll kan anses komplex, bland annat för att den består av två skil-

da områden. Att det administrativa området ökar, förstorar komplexiteten. Detta kan 

påverka medarbetarnas tillit och förtroende till sjuksköterskan, som mer frekvent befin-

ner sig på expeditionen, och är mindre delaktig i de kliniska uppgifterna. Det kan förstås 

att medarbetarna upplever detta som störande, och sjuksköterskan behöver därmed läg-

ga obefogad kraft och energi på att tydliggöra sin profession och klargöra vilka olika 

ansvarsområden sjuksköterskan har. Den energi och tid kunde istället lagts på patientens 

omvårdnad. 

Sjuksköterskan skall se till att patienten får en god vård, samt att de åtgärder och ordina-

tioner som läkaren beslutar genomförs och efterföljs. Parallellt med detta, skall 

sjuksköterskan utföra en kvalitetssäker vård som håller sig inom organisationens riktlin-

jer och budget.  

Sjuksköterskan befinner sig på en plats där det existerar och byggs upp mycket känslor, 

hos både sig själv, medarbetarna och patienten. Detta anses viktigt att ta upp, då det blir 



 

 17 

ytterligare en faktor att hantera, utöver de arbetsuppgifter sjuksköterskan har. Sjukskö-

terskan är alltid närvarande och får därför ta emot besvikelse från patienter och dess 

anhöriga, när de egentligen är missnöjda på medarbetarna. 

Att finna en balans i de administrativa och kliniska ansvarsområdena kan anses vara en 

långvarig process, som sjuksköterskan måste kämpa för att hitta. Samtidigt kämpar 

sjuksköterskan för att öka organisationens och samhällets förståelse och kunskap, om 

professionen. Socialstyrelsen (2005) och Svensk sjuksköterskeförening (2007) skriver 

att sjuksköterskan skall utefter patientens behov samordna vården och sträva efter ett 

gott samarbete i teamet. Vidare belyser Vårdförbundet (2008) hur betydelsefullt det är 

att sjuksköterskan visar upp sin kunskap, så att den professionella yrkesidentiteten 

stärks. Dahlborg-Lyckhage (2010) använde ordet komplext, när hon skulle förklara 

sjuksköterskeprofessionen. Rahm-Sjögren & Sjögren (2002) skrev även om den kom-

plexa miljön sjuksköterskan jobbar i, och att den är påfrestande. 

 

Goldblatts, et al. (2008) fick fram att som ledare skulle sjuksköterskan gärna förutse 

händelser, samt att sjuksköterskan upplevde behovet att vara på flera ställen samtidigt. I 

studien framkom att sjuksköterskor jämförde sig själva och sjuksköterskeprofessionen 

med en bläckfisk, att bara ha ett huvud, men att ändå ha åtta armar. Denna jämförelse 

skall belysas. Känslan av att inte räcka till kan upplevas som en frustration, som bidrar 

till en ökad stressnivå, och kontentan blir att patientens vård blir försämrad.  

Sjuksköterskans ansvarsområden gör att varje arbetspass kräver koncentration och vak-

samhet. Med detta kommer behovet av att känna full kontroll, men samtidigt behöver 

sjuksköterskan delegera och släppa uppgifter till medarbetarna för att få dem delaktiga 

och för att hinna med de uppgifter som ingår i sjuksköterskans profession. För att mins-

ka kontrollbehovet, som i sin tur minskar stressnivån, behöver tilliten till medarbetarna 

öka. Detta kan bland annat ske genom att ha lära sig deras kompetenser. Kihlgren 

(2009) skrev att sjuksköterskan många gånger upplevde en känsla av att inte räcka till. 

Hon menade på att den ökade påfrestningen orsakas bland annat av kraven på effektivi-

tet och kvalitet, som i sin tur ökar arbetstempot. Reflektion var viktigt för att undvika 

stressrelaterade sjukdomar. 

 

Resultatet visade betydelsen av att sjuksköterskan som ledare, skulle visa medarbetarna 

uppskattning och ge dem stöd i det dagliga arbetet. Då detta främjade en god och säker 

vård för patienterna och dess anhöriga (Linton & Farrell, 2009; Rosengren, 2008). Det 

kan därmed sägas att sjuksköterskans ledarroll är en förutsättning för att garantera en 

hög patientsäkerhet. Genom uppskattning och stöd kan medarbetarna utvecklas och 

känna att de är betydelsefulla för omvårdnaden. Detta ger en sjuksköterska som får för-

troende och följs av nöjda medarbetare. Därmed, dras slutsatsen att ett gott samarbete 

gynnar alla parter. Ekstam (2007) skriver att när teamet arbetar i samma riktning och 

tillvaratar varandras kunskaper och erfarenheter, blir arbetet effektivt och givande. 

Dahlborg-Lyckhage (2010) menade att, för att teamet skulle få en god laganda krävdes 

det att alla i teamet respekterade varandras kompetenser. Hiscock och Shuldman (2008) 

styrker med att, en sjuksköterska som i sin ledarroll sätter patienten i fokus, ger en hög 

patientsäkerhet. 

 

Enligt resultatet är kommunikation och beslutsfattande sjuksköterskans huvudsakliga 

redskap för att kunna utöva sin ledarroll. Det visade sig behövas för att bland annat 

kunna övertyga medarbetarna om att den befintliga situationen kunde bli bättre (Linton 

& Farrel, 2009; Stanley, 2006). Därmed anses att sjuksköterskan behöver mycket kun-

skap om konsten att kommunicera, för att lyckas med förändringsarbete. Det kan anses 
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att sjuksköterskan inte kan genomföra några större förändringar i omvårdnaden själv, 

utan sjuksköterskan måste få med sig alla medarbetarna och intala dem om att alla för-

slag och idéer är av goda avsikter. Därmed kan det anses nödvändigt att lägga tid på att 

få alla i vårdteamet att känna delaktighet. Det handlar hela tiden om att sträva efter 

samma mål. Ekstam (2002) skriver att för att kunna nå mål och uppnå goda resultat är 

det viktigt att ledaren formulerar sina avsikter tydligt och skapar förståelse kring dem.  

Maltén (2000), Nilsson (2005) och Thylefors (2007) diskuterade vikten av kommunika-

tion vid eventuella förändringar, för att minska oro och uppgivenhet i teamet. Vid 

förändringar är det betydande att få med sig medarbetarna och få dem delaktiga. 

 

En annan viktig faktor var att ha klinisk kompetens (Stanley, 2006). Detta kan anses 

ställa till det för nyblivna sjuksköterskor, som inte har några tidigare erfarenheter. Det 

är därför essentiellt att ha arbetsgivare som tillhandahåller handledare och bidrar med 

gott stöd. Arbetsgivaren behöver ge utrymme för både misslyckade och lyckade erfa-

renheter, då detta bidrar till utveckling av sjuksköterskans ledarroll. Vikten av stödjande 

arbetsgivare tas också upp av Caruana (2007) och Kihlgren (2009). Ekstam (2002) me-

nar att organisationen måste skapa en god arbetsmiljö som främjar ledaren och 

medarbetarnas vilja att lära. 

 

Överlag handlade det om att sjuksköterskan måste kunna vara flexibel och anpassa sig 

till varje enskild medarbetare och situation, för att bli en effektiv ledare (Linton & Far-

rell, 2009; Vesterinen, et al., 2009). Det kan menas att varje sjuksköterska skapar sin 

egen ledarskapsstil genom att granska sig själv och sin personlighet. Det kan därmed 

anses misslyckat att kopiera någon annan, då ledarskapsstilen är beroende av vem leda-

ren är och måste vara anpassad till ledarens egna värderingar. Slutsatsen kan därför vara 

att sjuksköterskan måste sträva efter att hitta ledaren inom sig. 

För att bli en effektiv ledare bör sjuksköterskan reflektera över sina attityder och för-

hållningssätt gentemot andra. Förhållningssättet kan anses grunda sig i tron på sig själv 

som sjuksköterska samt att stå upp för professionens visioner. Därmed, kan god själv-

kännedom anses vara a och o för att bli accepterad och respekterad av medarbetarna och 

för att utvecklas och bli effektiv i sin ledarroll. Detta resonemang bekräftas av Kihlgren 

(2009) och Ohlson (2007) som ansåg att, genom att lära känna sig själv och sina egna 

begränsningar, utvecklas ledarrollen. Vidare, skrevs det att sjuksköterskan måste rikta 

blicken inåt och reflektera över sitt förhållningssätt för att bli en bra ledare (Kihlgren, 

2009; Mossboda, et al., 2005; Ohlson, 2007; Rahm-sjögren & Sjögren, 2002). 

 

En sjuksköterska som är osäker och otrygg i sin ledarroll påverkade medarbetarnas ar-

betstillfredsställelse negativt (Sellgren, et al., 2006). Det kan anses bero på att de i sin 

tur blir osäkra och inte vågar ta egna beslut, då de inte vet vad sjuksköterskan har för 

förväntningar. Om detta fenomen uppstår är risken att omvårdnaden kommer i kläm och 

patienten drabbas. Resultatet visade på att medarbetarna vill ha en sjuksköterska som 

har tydliga direktiv och är bestämd i sin ledarroll. Detta styrks av Maltén (2000) som tar 

upp vikten av att sjuksköterskan är tydlig med vilka mål som skall uppnås. 

 

Resultatet visade att det finns ledare som går sin egen väg och lägger ingen tid på med-

arbetarna (Stanley, 2006). Det går att läsa mängder om hur en ledare bör agera, men 

ibland kan det vara bra att vända på det, att uppmärksamma de egenskaper som är av 

sämre karaktär. Genom att medvetandegöra opassande ledarskapsbeteenden, kan ledare 

lättare känna igen och hitta beteenden hos sig själv, som inte tidigare har observerat. 

Detta styrker Mossboda, et al. (2005), Ohlson (2007) och Rahm-sjögren & Sjögren 
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(2002) som fick fram, att ha förmågan att hantera sina egna nackdelar och framhålla 

sina styrkor ökade förutsättningarna för ett gott ledarskap. 

 

Alla resultatartiklar som tog upp det demokratiska ledarskapets inverkan på arbetstill-

fredsställelsen, var överens om att det hade en positiv inverkan (Failla & Stichler, 2008; 

Nielsen, et al., 2008; Nielsen, et al., 2009; Sanchez-McCutcheon, 2009; Sellgren, et al., 

2008; Vesterinen, et al. 2009). Gunther, et al. (2007) och Sanchez-McCutcheon, et al. 

(2009) fick fram att det demokratiska ledarskapet föredrogs av sjuksköterskor, och var 

även det som var mest förekommande. En intressant upptäckt är dock att sjuksköters-

korna själva upplevde sig utöva det demokratiska ledarskapet oftare, än vad 

medarbetarna upplevde att sjuksköterskorna verkligen gjorde. Det kan anses att glappet 

mellan upplevelserna och verkligheten är ett tecken på att sjuksköterskan och medarbe-

tarna inte har det teamarbete som önskas och behövs. Reflektion och konsten att ta emot 

feedback kan anses vara två bra redskap som kan användas för att minska avståndet 

mellan dem. Varför det demokratiska ledarskapet var mest förekommande och ökade 

arbetstillfredsställelsen, kan bero på att alla i teamet känner sig delaktiga i arbetsuppgif-

ter och beslut. Detta i sin tur leder till att arbetsuppgifter känns väl fördelade mellan alla 

parter, och minskar känslan av arbetsbörda. Kihlgren (2009) fick fram att den sjukskö-

terska som använde sig av det demokratiska ledarskapet låter medarbetarna vara 

delaktiga i beslut. Dahlborg-Lyckhage (2010) menade att detta motiverade och ökade 

lojaliteten i teamet, vilket ledde till en högre arbetstillfredsställelse.  

 

Det transaktionella ledarskapet visade sig också ha en positiv inverkan på arbetstill-

fredsställelsen (Failla & Stichler, 2008; Sanchez-McCutcheon, et al., 2009). 

Att det transaktionella ledarskapet hade en positiv effekt var en oväntad upptäckt, då 

tidigare forskning inte uppmuntrat till denna typ av ledarskap. Det har visat sig att det 

transaktionella ledarskapet varit mer önskvärt i resultatartiklarna som använts, än i litte-

raturen i bakgrunden, då beskrivningen i litteraturen upplevs negativ. En anledning till 

att det transaktionella ledarskapet hade en positiv inverkan, kan vara att medarbetarna 

upplever arbetet enklare att utföra med klara direktiv och när de vet vad ledaren förvän-

tar sig av dem. Att sjuksköterskans ledarroll har påverkan på arbetstillfredsställelsen 

styrks av Kihlgren (2009). Nilsson (2005) menade att det transaktionella ledarskapet var 

otillräckligt. 

 

Resultatet visade att patientens tillfredsställelse ökade vid demokratiskt och transaktio-

nellt ledarskap (Sanchez-McCutcheon, et al., 2009). Det demokratiska ledarskapet kan 

anses vara uppskattat då patienten upplever en vårdpersonal som trivs på sin arbetsplats, 

och är därmed positiv och visar intresse för patienten. Skälet till att det transaktionella 

ledarskapet uppskattades av patienten kan vara att de upplever omvårdnadsåtgärderna 

från vårdteamet tydligare, vilket leder till att de känner en ökad kontroll över sin situa-

tion. Förutom detta resultat har det varit svårt att hitta forskning och litteratur, som tar 

upp ledarskapets påverkan på patienten. Caruana (2009) menade att sjuksköterskan som 

hade förmågan att vara glad och motiverad fick positiva och tillfredställda patienter. Ri-

chardson och Storr (2010) styrker att forskningen om hur ledarskapet påverkar patien-

tens tillfredsställelse är tunn. 

 

Av föreliggande resultatet dras slutsatsen att det demokratiska ledarskapet har mer stöd 

till att användas än vad det transaktionella har. Denna slutsats styrks av Dahlborg-Lyck-

hage (2010) och Ohlson (2007) som menade att då fostran i Sverige är demokratisk 
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rekommenderas detta ledarskap, för att vårdorganisationer skall kunna följa med i ut-

vecklingen. 

 

Vesterinen, et al. (2009) menade att sjuksköterskan ofta kombinerar olika ledarskapssti-

lar, men att en stil är ofta mer dominant. Det kan uppfattas att forskningen får fram olika 

ledarskapsstilar, genom att granska sjuksköterskans ledarbeteende. Beroende på hur 

sjuksköterskan förhåller sig och uppför sig, framkommer ledarskapsstilar. Således, an-

ses att olika beteenden, skapar ledarskapsstilar. Kihlgren (2009) håller också med om att 

ledarskapsstilen är beroende av sjuksköterskans beteende. Nilsson (2005) menade att 

forskningen har givit många olika modeller genom att analysera beteenden hos ledare. 

 

Oavsett vilken ledarskapsstil som användes upplevdes skämt och skratt vara två viktiga 

komponenter (Ward, 2002). Sjuksköterskan bör tillåta sig själv och medarbetarna att 

känna glädje, då de alla jobbar inom ett område som generellt kan vara betungande. 

Detta menar också Maltén (2000) som skriver att humor uppskattades av många.   

 

Avslutningsvis skriver Lima (2005) att när det gäller samarbetet i teamet, är det viktigt 

att alla behandlar varandra som de människor dem är. Det handlar inte enbart om vilken 

inställning teamet bör ha, utan även om i vilken grad teamet samspelar. Vidare skrivs att 

ledaren och även medarbetarna skall beskriva sina egna värderingar och attityder på ett 

sätt som gör att människorna runt dem blir nyfikna. 

 

Konklusion 

De två mest återkommande ledarstilarna var demokratiskt och transaktionellt. Det de-

mokratiska var mest förekommande, och hade en ökad positiv effekt på 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. Det transaktionella hade också positiv påver-

kan på personalen, men inte i samma grad. Det demokratiska och transaktionella 

ledarskapet hade också en positiv effekt på patientens tillfredställelse. 

Sjuksköterskans ledarskapstil påverkas av personlighet, erfarenhet och kompetens. För 

att bli respekterad och vinna medarbetarnas förtroende, finns behovet av att sjuksköters-

kan skall ses som en förebild. Viljan att göra gott och strävan efter en kvalitetssäker 

omvårdnad gjorde att sjuksköterskan sågs som en klinisk ledare och förebild. Klinisk 

kompetens och kommunikation är två viktiga faktorer för att kunna utveckla ledarrollen. 

Det framkom att sjuksköterskeprofessionen är komplex och att sjuksköterskan skall i sin 

ledarroll balansera mellan organisationen, medarbetarna och patienternas krav samt be-

hov.  

Utbildningen sjuksköterskan får i ledarskap visade sig vara värdefull, men lika viktigt 

var det med kliniska erfarenheter. 

 

Implikation 

Sjuksköterskans ledarroll behöver fortsätta belysas, då det inte har visat sig vara en na-

turlig del av sjuksköterskans profession. 

Sjuksköterskeutbildningen behöver belysa och utveckla ledarrollen, för att få nyblivna 

sjuksköterskor att känna sig mer förberedda inför sin kommande karriär. 
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Det finns begränsad forskning som undersöker allmänsjuksköterskans ledarskap, och 

dess påverkan på omvårdnaden. Således, anses forskning som lägger fokus på allmän-

sjuksköterskans ledarroll vara av hög prioritet. 
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under vidareutbildning. 
n=178 

De fann svaga samband mel-
lan ledarskapsstil och empati. 
Det ledarskap som var mest 
förekommande och det som 
föredrogs var transformellt 
ledarskap. 

II 

2008 
Israel 
CINAHL 
 

Goldblatt, 
H., Granot, 
A. & Drach-
Zahavy, A. 

The experience of 
being a shift-leader 
in a hospital ward. 

Att undersöka sjukskö-
terskors erfarenheter 
och upplevelser av 
deras ledarskap, samt 
hur de såg på det. 

Kvalitativ metod.  
Djupintervjuer med sjuk-
sköterskor i grupp och 
enskilt. 
n=28 
21 kvinnor och 7 män. 

Sjuksköterskorna kände att de 
hade ett enormt ansvar och att 
det var svårt att släppa rollen 
då passet var över. Behovet av 
att ha kontroll var stort. 

I 

 

 



 

 

 

 

 Bilaga II:3 

 
Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 
 

2008 
Danmark 
CINAHL 

E. Nilsen, K., 
Yarker, J., 
Brenner, S-
O., Randall, 
R. & Borg, V. 

The importance of 
transformational 
leadership style for 
the well-being of 
employees working 
with older people 
 

Att söka ett samband 
mellan transformellt 
ledarskap och arbets-
förhållande, 
arbetstillfredsställelse 
och välmående hos 
anställda. 

Kvantitativ metod. Fråge-
formulär som besvarades 
av anställda inom äldre-
vården. Intervjustudie 
n=551 varav 447 kom 
tillbaka. 
 

Transformellt ledarskap hade 
en positiv effekt på arbetstill-
fredsställelsen och på de 
anställdas välmående.  

I 

2008 
Sverige 
CINAHL 

Sellgren-
Fransson, S., 
Ekvall, G. & 
Tomson, G. 

Leadership beha-
viour of nurse 
managers in relation 
to job satisfaction 
and work climat. 

Att granska avdelnings-
chefers 
ledarskapsbeteende 
relaterat till arbetstill-
fredsställelse och 
arbetsmiljö. 

Kvantitativ metod. Fråge-
formulär fylldes i av 
sjuksköterskor, underskö-
terskor samt administrativ 
personal. Både män och 
kvinnor deltog. Ålders-
spannet var mellan 20 - 
>60 år. 
n=770 Bortfall med 344 st. 
 

Det visar sig att ledarskaps-
stil och arbetsklimat är av 
stor betydelse för persona-
lens arbetstillfredsställelse. 
Arbetsklimat och arbetstill-
fredsställelse har ett starkt 
samband och avdelningsche-
fen är viktig för att skapa en 
sådan miljö. 
 

I 

2008 
Sverige 
DiVA 

Rosengren, 
K. 

En hälso- och sjuk-
vårdsorganisation i 
förändring – från 
distanserat till delat 
ledarskap 
 

Att undersöka vårdper-
sonalens uppfattningar 
(delstudie 3) och åsik-
ter (delstudie 5) om 
sjuksköterskans ledar-
skap.  

Avhandling. Kvalitativ- och 
kvantitativ metod. Groun-
ded theory samt 
frågeformulär som består 
av fem delstudier, varav 
två presenteras i resulta-
tet. 
3:e; n= 10 vårdpersonal 
5:e; n= 64 vårdpersonal 
 

Vårdpersonalen ville ha en sjuk-
sköterska som var närvarande 
och tillgänglig. De behövde be-
kräftelse och feedback på utförda 
arbetsuppgifter för att utvecklas 
och få en god arbetsmiljö.  
 

I 

  



 

 

  

 Bilaga II: 4 
 
Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 

2008 
USA 
CINAHL 

Failla, R, K. 
& Stichler F, 
J. 

Manager and staff 
perceptions of the 
manager’s leader-
ship style. 

Att beskriva hur avdel-
ningschefer upplever 
sitt ledarskap, och hur 
deras personal upple-
ver det, samt att utreda 
om transformellt ledar-
skap hade någon effekt 
på arbetstillfredsstäl-
lelsen. 
 

Kvantitativ metod. 
n=155 varav 92 återkom. 
14 avdelningschefer och 
76 anställda sjuksköters-
kor. 

De fann ett positivt samband 
mellan arbetstillfredsställelse och 
transformellt ledarskap. Avdel-
ningscheferna upplevde att de 
utförde ett mer transformellt 
ledarskap än vad personalen 
upplevde. 

II 

2009 
Sverige 
Academic Se-
arch Elite 

Dellve, L. & 
Wikström, 
E. 

Managing complex 
working stress in 
health care organi-
zations: leaders´ 
perceived legitimacy 
conflicts. 

Att öka kunskapen om 
de utmaningar hälso- 
och sjukvårdsledare 
möter, och eventuella 
strategier som de an-
vänder sig av. 

Kvalitativ metod. Groun-
ded theory. 
n=39 sjuksköterskor och 
läkare 
15 st intervjuades indivi-
duellt. 
24 st intervjuades i sex 
fokusgrupper. 
 

Studien kom fram till att hälso- 
och sjukvårdsledares behöver ha 
klara och tydliga riktlinjer mellan 
både organisationen och de un-
derordnade. Klara mål och god 
kommunikation minskar risken 
för konflikter och i sin tur också 
stressnivån.   

I 

2009 
Danmark 
CINAHL 

Nilsen, K., 
Yarker, J., 
Randall, R. 
& Munir. F. 

The mediating eff-
ects of team and 
self-efficacy on the 
relationship betw-
een transformatio-
nal leader-ship, and 
job satisfaction and 
psychological wellb-
eing in health-care 
proffessionnals 

Att undersöka samban-
den mellan 
transformellt ledar-
skap, 
arbetstillfredsställelse 
och välmående. 

Kvantitativ metod. Fråge-
formulär ifylldes av 
anställda inom äldreom-
sorgen från två större 
äldreboenden i Danmark. 
Intervjustudie 
n=521 varav 274 svarade.  

Tranformellt ledarskap bidrar till 
bättre trivsel och arbetstillfreds-
ställelse. 

II 



 

 

 Bilaga II: 5 
 

Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 

2009 
Finland 
CINAHL 

Vesterinen, 
S., Isola, A. 
& Paasivaa-
ra, L. 
 
 
 

Leadership styles of 
Finnish nurse man-
agers and factors 
influencing it. 

Att undersöka avdel-
ningschefers 
upplevelser av deras 
ledarskap och faktorer 
som påverkar det. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med öppna 
frågor. 
Alla deltagare var kvinnor 
och sjuksköterskor. 
n=13 

Fem olika ledarskapsstilar växte 
fram; visionär, coach, demokra-
tisk, empatisk och 
kommenderande. Faktorer som 
påverkade ledarskapet var; tidi-
gare arbetsgivare, värderingar, 
informationsflöde, samverkan 
och utbildning. 
 

I 

2009 
Canada 
CINAHL 

Sanchez- 
McCut-
cheon, A., 
Doran, D., 
Evans, M., 
McGillis-
Hall, L. & 
Pringle, D. 

Effects of leadership 
and span of control 
on nurses’ job satis-
faction and patient 
satisfaction. 

Att undersöka om det 
fanns ett samband mel-
lan avdelningschefers 
ledarskapsstil och ar-
betstillfredsställelse 
samt patientens till-
fredsställelse. 
 

Kvantitativ metod. 
Frågeformulär fylldes i av 
avdelningschefer (n=41 
varav 1 st bortfall; 
M=45år), sjuksköterskor 
(n=717; M=40 år) och 
patienter (n=1438). 
 

De fann att avdelningschefers 
ledarskapsstil påverkade medar-
betarnas arbetstillfredsställelse 
och patienternas tillfredsställelse. 

I 

2009 
Spanien 
CINAHL 

García Garc-
ía, I. & 
Santa-
Bárbara, E-
S. 

Relationship be-
tween nurses’ 
leadership styles 
and power bases. 

Att undersöka om det 
fanns ett samband mel-
lan olika sorter av makt 
och sjuksköterskors 
olika ledarskapsbete-
enden. 

Kvantitativ metod. 
 Frågeformulär fylldes i av 
både kvinnliga och manliga 
sjuksköterskor. n=290 
varav 225 svarade och 
därav var 204 formulär 
rätt ifyllda. M= 44,37 år. 
 

De fann ett samband mellan makt 
och ledarskap. Sjuksköterskans 
maktutövande påverkade vilken 
typ av ledarskap som utövades.  

II 

 

 

 

  



 

 

 Bilaga II:6 
 

Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 

2009 
Australien 
CINAHL 

Linton, J. & 
Farrel, J, 
Maureen. 

Nurses’ perception 
of leadership in a 
adult intensive care 
unit: A phenome-
nology study. 

Att utforska sjukskö-
terskornas upplevelse 
av deras ledarskap. 

Kvalitativ metod. Sjukskö-
terskor från 
intensivvårdsavdelning, 
med minst 5 års erfaren-
het. 
n=6 

De fann fem teman i ledarskapet: 
förmåga att tänka utanför ledar-
skapsorganisationen, lära känna 
sin personal, kommunikation, 
föregå med gått exempel och 
stötta vid kriser. 
 

I 

2009 
Saudiarabien 
CINAHL 

Suliman, A, 
W. 

Leadership styles of 
nurse managers in a 
multinational envi-
ronment 

Att undersöka avdel-
ningschefers och 
personalens uppfatt-
ningar av ledarskapet i 
en multinationell miljö. 
 
 

Kvantitativ metod. Fråge-
formulär fylldes i av 
avdelningschefer (n= 39 
varav 31 svarade) och 
sjuksköterskor;  
(n= 390 varav 118 svara-
de). 
Både kvinnor och män 
deltog. Ålder från 31 år och 
uppåt. Erfarenhet var från 
3 år och mer. 
 

Studien visar att transformellt 
ledarskap är den dominerande 
ledarskapsstilen.  

I 

 

  

 


