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   Sammanfattning Att arbeta som sjuksköterska innebär bland annat att ha en ledarskaps-

roll, oavsett nivå i organisationen. Det finns många faktorer som påver-

kar sjuksköterskans ledarskapsroll. Syftet med studien var att belysa de 

faktorer som påverkar sjuksköterskans ledarskap i omvårdnadsarbetet. 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där resultatet baserades på 

11 kvalitativa och 3 kvantitativa artiklar. I resultatet framkom faktorer 

som påverkar sjuksköterskans ledarskap; sjuksköterskans personliga 

egenskaper, kommunikation och samarbete, delegering, tid och utbild-

ning. För att kunna utföra ett framgångsrikt ledarskap är det viktigt att 

sjuksköterskan är trygg i sin ledarroll, samt har ett föredömligt hand-

lande både i sin kommunikation och i sitt samarbete med andra profes-

sioner. Resultatet belyser också att väsentliga delar i sjuksköterskans 

ledarskap är att hon/han kan använda sin tid rätt genom att delegera och 

prioritera arbetsuppgifter till sina medarbetare för att skapa en kvalita-

tivt god vård. Genom att få vidareutbildning och nya kunskaper inom 

ledarskap kan sjuksköterskan bibehålla och utveckla sin kompetens. 

Ledarskap är en ständigt pågående process och det är därför väsentligt 

att sjuksköterskor har tillgång till en mentor som handleder samt ge 

stöd och råd. Vidare är det betydelsefullt med fortsatt forskning inom 

sjuksköterskans ledarskapsroll för att stärka sjuksköterskans profession 

och utveckla omvårdnaden. Det vore också intressant med forskning 

kring skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap och hur dessa 

skiljer sig åt.             
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   Abstract Working as a nurse involves a leadership role regardless of level of the 

organization. There are many factors that affect nurses´ leadership role. 

The purpose of this study was to elucidate the factors influencing 

nurses´ leadership in nursing. This study was conducted as a literature 

review in which the results were based on 11 qualitative and 3 quantita-

tive research articles. The result shows significant factors influencing 

nurses´ leadership; the nurses´ personal characteristics, communication 

and collaboration, delegation, time and education. To perform a suc-

cessful leadership, it is important that nurses are confident in their lead-

ership role, and had an exemplary conduct both in their communication 

and co-operation with other professions. The result also highlighted 

that it is an essential part of nursing leadership to use the time right 

through to delegation and the ability to prioritize tasks to their co-

workers to create a qualitively good care. By receiving education and 

new skills in leadership, the nurses could maintain and develop their 

competence level. Leadership is an ongoing process and it is therefore 

essential that nurses have access to a mentor who supervises, giving 

supports and advises. Furthermore, it is important with continuing re-

search in the nurses´ leadership to strengthen nursing profession and 

quality of nursing care. It would also be interesting to research the area 

of differences between female and male leadership and how they may 

differ.        
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Inledning 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor består av fyra primära 

ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Dessa fyra är grunden för sjuksköterskans arbetsledning gällande omvårdnadsarbetet av pa-

tienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sedan 1950-talet har hälso- och sjukvården i 

Sverige expanderat både när det kommer till verksamhetens innehåll och dess omfattning 

(Hallin & Siverbo, 2003). De senaste femton åren har vetenskaplig litteratur om ledarskap 

influerats och dominerats av det utvecklande ledarskapet, vilket innebär ett karismatiskt och 

visionärt ledarskap (Kanste, Kääriäinen & Kyngäs, 2009). Sjuksköterskan har tack vare sin 

utbildning den mest omfattande och breda kompetensen inom omvårdnad. Med denna kun-

skap blir sjuksköterskan en förebild för andra professioner inom vården. Sjuksköterskan be-

sitter god kunskap inom omvårdnadsarbetet vilket leder till bra möjligheter för att leda, ut-

veckla och förbättra arbetet inom hälso- och sjukvården (Lundin & Sandström, 2010). Jah-

ren Kristoffersen och Ottvik Jensen (2006) förklarar sjuksköterskor som en del av den of-

fentliga sektorn inom ett politiskt system. Det är politikernas beslut som sätter ramarna för 

sjuksköterskans arbete vilket i slutänden påverkar patientvården.     

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) lyfts tre vä-

sentliga arbetsområden; omvårdnadens teori och praktik, forskning och utveckling samt ut-

bildning och ledarskap. Ledarskap är det arbetsområde som fokuserar på den ledande sjuk-

sköterskan, som ska arbeta utifrån ett personalperspektiv samt ett patientperspektiv relaterat 

till omvårdnadsarbetet. I dagens samhälle bör sjuksköterskor leverera en patientomvårdnad 

av hög kvalité och som är kostnadseffektiv. Detta förutsätter idag att sjuksköterskan är en 

bra ledare och har en ömsesidig relation med sina medarbetare. Sjuksköterskans ledarskap 

omfattar ett samarbete mellan ledare, medarbetare och patienten varav fokus ska ligga på 

patienten (Larsson, 2010). Att vara ledare kan många gånger vara krävande och svårt. Som 

ledare i det dagliga arbetet behöver sjuksköterskan ha förmåga att kunna organisera, delege-

ra och fatta beslut (Bergengren, 1998). 

 

I den föreliggande studien används begreppet ”Spindeln i nätet”, vilket är ett uttryck som 

används i praxis.   

 

Bakgrund 

Ledarskap 

Ordet ledarskap innefattar relationer mellan olika individer i en grupp som tillsammans 

strävar mot samma mål. Verbet leda står för att föra. Syftet med ledarskap är att ta vara på 

den kompetens som finns och se till att alla arbetar tillsammans (Lundin & Sandström, 

2010). Lundin och Sandström (2010) och Thylefors (1991) förklarar begreppet ledarskap; 

att det handlar om att få alla medarbetare engagerade och fokuserade mot samma mål. Le-

darskap formas genom sjuksköterskans sätt att vara och genom sina relationer till kollegor-

na. Enligt Kihlgren, Engström och Johansson (2009) bör en ledare se till att lösa det dagliga 

arbetet tillsammans med sina medarbetare och för att detta ska fungera krävs ett förtroende 

från medarbetarna. Vidare betonar Thylefors (1991) att en ledare inom en grupp är den per-

sonen som vid vissa tillfällen har ett ökat inflytande än de övriga i gruppen. Alla sjukskö-
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terskor har som uppgift att fungera som ledare i det dagliga arbetet och kan arbeta på olika 

nivåer i de organisationer de befinner sig i (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006).         

 

Det finns både informella och formella ledare enligt Lundin och Sandström (2010). Den 

formella ledaren ses oftast som chef, men för att vara ledare behöver man inte vara chef. De 

informella ledarna är många gånger minst lika viktiga för organisationen. En väsentlig del är 

att den informella ledaren och chefen arbetar mot samma mål, annars kan situationen bli 

komplicerad (Lundin & Sandström, 2010; Nilsson, 2005). Lundin och Sandström (2010) 

anser att begreppen chef och ledare ligger nära varandra på många plan, men skiljer sig åt 

när det gäller hur personen blir vald. Den formella chefen blir vald uppifrån av sin chef och 

den informella ledaren blir vald underifrån av sina medarbetare och är inte officiellt utsedd 

som chef (Bergengren, 1998). Vidare betonar Nilsson (2005) att ledarskap är något som 

personen blir tilldelad av dem hon/han leder. Kihlgren, et al. (2009) belyser att det är chefen 

som ansvarar för att de bestämda mål som finns uppfylls och möjliggör detta genom att 

bygga ett starkt arbetsteam och leda teamet åt rätt riktning.      

 

Sjuksköterskan som ledare  

I dagens sjuksköterskeutbildning bör studenterna bli medvetna om sin ledarfunktion i den 

kommande yrkesutövningen för att kunna ta på sig ledarskapsrollen. Det är därför av stor 

vikt att handledare och lärare förespråkar detta och förbereder studenterna inför den kom-

mande yrkesrollen (Kihlgren, et al., 2009). För att axla rollen som arbetsledande sjukskö-

terska krävs kunskaper och förståelse för organisationens mål och resurser samt vilka möj-

ligheter sjuksköterskan har för att påverka situationen (Finnström, 2010; Kihlgren, et al., 

2009). I sjuksköterskerollen ingår god självinsikt, medvetenhet om sitt eget och andras bete-

ende samt uppmärksamhet på tidigare erfarenheter som kan vara ett hinder i den skapande 

ledarrollen. Sjuksköterskan bör vara klar med hur hon/han vill leda för att på bästa sätt bidra 

till bra och säker omvårdnad för patienterna (Kihlgren, et al., 2009). 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan utgå från ett patientcentrerat perspektiv genom att leda sitt team samt att för-

dela och prioritera arbetsuppgifter utifrån medarbetarnas kompetens. Det är en förutsättning 

att sjuksköterskan är lyhörd, ger positiv feedback och motiverar sina medarbetare för att 

driva vården framåt i en utvecklande riktning. Att sjuksköterskan utvärderar sin egna och 

medarbetarnas insats är en fördel för att omvårdnaden ska utvecklas och förbättras. Arbetet 

som sjuksköterska innebär ofta kontakt med andra professioner vilket kräver att sjukskö-

terskan bör ha förmåga att kunna planera, informera och skapa ett bra samarbete i vårdked-

jan. Från år 2005 är det sjuksköterskans ansvar att själv se till att hon/han har den kompe-

tens som krävs av hälso- och sjukvården genom att aktivt följa aktuell forskning och utveck-

ling (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Vården idag inom hälso- och sjukvården ställer generellt högre krav på sjuksköterskans 

kompetens och alla som arbetar inom vården ska ha ett yrkeskunnande som förutsätter att 

patienterna får en kompetent och omsorgsfull vård (SOSFS 1998:531). Den ledande sjuk-

sköterskan kan hamna i komplexa situationer som kräver att olika medicinska åtgärder ut-

förs. Sjuksköterskan bör kunna prioritera arbetsuppgifterna samt handla utifrån etiska 

aspekter (Finnström, 2010). Enligt Ekstam (2002) bör sjuksköterskan i relation till medarbe-

tare och patienter vägledas av de fyra etiska grundprinciperna, autonomiprincipen, rättvise-

principen, godhetsprincipen och skadeprincipen. Det ingår också i sjuksköterskans ansvar 

att teoretiska och etiska grunder för omvårdnadsåtgärderna tydliggörs (Kihlgren, Johansson, 
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Engström & Ekman, 2000). Om sjuksköterskan inte besitter hög kompetens så kan detta re-

sultera i bristande respekt från kollegor och andra yrkesprofessioner (Finnström, 2010). I 

Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763) förklaras hur en god vård ska bedrivas genom 

att ha en hög kvalité med goda hygienrutiner och tillgodose patientens behov både psykiskt 

och fysiskt. Sjuksköterskan samt övriga professioner ska se till patientens rätt till självbe-

stämmande och skapa god relation mellan patient och personal, samt utföra en säker vård 

för patienten. Sjuksköterskans primära funktion är att leda direkt samt att indirekt utföra, 

medverka och ansvara för patientvården (Kihlgren, et al., 2000).  

 

Hiscock och Shuldham (2008) förklarar att sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett patientfoku-

serat ledarskap och detta innebär fokus på patienternas vård och deras upplevelser av sin 

vårdtid. Vidare betonar Hiscock och Shuldham (2008) genom att arbeta utifrån ett patient-

fokuserat ledarskap kan sjuksköterskan vara en god förebild för kommande ledare och för 

sjuksköterskor på alla nivåer i organisationen. I dagens vård ställs allt högre krav på sjuk-

sköterskan från patientens synvinkel. Larsson (2010) beskriver att patienterna vill ha ett 

större ansvar och kontroll över sin vård, detta ställer ett högre krav på sjuksköterskan att 

göra patienterna mer delaktiga i vården. Sjuksköterskan förväntas av patienterna leda och 

samordna vården kring patienterna och att alla i vårdpersonalen arbetar mot samma gemen-

samma mål.   

 

Enligt Cook och Leathard (2004) är stöd och feedback från den ledande sjuksköterskan en 

viktig del för att hjälpa både personal och andra professioner i organisationen till att utveck-

la nya vägar för att få en bättre vård. Den ledande sjuksköterskan kan stötta och hjälpa per-

sonalen vid svårigheter genom att utveckla tankar, val och möjligheter. Författarna Hiscock 

och Shuldham (2008) skriver att ledarna i deras studie förmedlade till övrig personal sin 

känsla av att vilja ha god kommunikation, arbetstillfredsställelse och viljan att rädda liv och 

ge god vård till patienterna. De påtalade att hela arbetslaget skulle ha samma känsla och vi-

sion. Lundin och Sandström (2010) förklarar att kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv 

har en central del i ledarskapet och utan kommunikation är det en omöjlighet att verkställa 

ledarskap. Vidare betonar Granér (1994) att det är kommunikation som binder samman alla 

gruppens olika delar. Det är kommunikation som är utgångspunkten för att grupprocesser 

uppkommer och utvecklas. Lajksjö, Tedfeldt, Eriksson och Larsson (2006) belyser att 

kommunikation är en viktig förutsättning för att arbetsgruppen ska kunna fungera och ut-

veckla en bra konstruktion. Kommunikation kan förmedlas av ledaren på olika sätt genom 

kroppsspråk, tonläge och skriftligt och hur mottagaren tolkar detta är individuellt (Bergen-

gren, 1998; Lundin & Sandström, 2010). Ytterligare beskriver Kihlgren, et al. (2009) detta 

som verbal och icke verbal kommunikation som uppstår i samspel mellan sjuksköterskan, 

medarbetarna och patienterna.  

 

Jahren Kristoffersen och Ottvik Jensen (2006) betonar att sjuksköterskan bör i samarbete 

med andra professioner visa en tydlig yrkesidentitet för att kunna förmedla vad omvård-

nadsfunktionen innefattar. Teamwork innebär att medarbetarna tillsammans utgör ett nära 

och intensivt samarbete för att komma på nya idéer och ta beslut tillsammans då det många 

gånger kan vara svårt individuellt (Lundin & Sandström, 2010). Sebrant (2005) redovisar 

olika typer av teamwork bland annat arbetsteam och integrerande team. Arbetsteamet inom 

sjukvården består ofta av mindre arbetsgrupper bestående av sjuksköterskor och underskö-

terskor som arbetar för patienterna. Tillsammans strävar arbetsteamet för bästa möjliga kon-

tinuitet i sitt dagliga arbete. Integrerande team används när olika beslut gällande patientens 

vård berör olika professioner t.ex. sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Lundin och Sandström (2010) betonar att det är patienten som alltid står i centrum för 
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teamwork och att det är sjuksköterskan som ska leda teamet för att uppnå ett effektivt arbete 

kring patientens vård. Jahren Kristoffersen och Ottvik Jensen (2006) beskiver att den ledan-

de sjuksköterskan bör för att uppnå ett effektivt arbete i teamet använda sig av medarbetar-

nas resurser genom att fördela arbetet och delegera arbetsuppgifter. Vidare poängterar Lun-

din och Sandström (2010) att sjuksköterskan som teamledare har ett stort ansvar och för att 

utveckla ett effektivt arbetsteam krävs det goda ledaregenskaper.      

          

Ledarskapsstilar 

Den ledarstil som idag präglar hälso- och sjukvården är enligt Larsson (2010) det transfor-

mella ledarskapet, detta för att vården ska följa med i utvecklingen. Dagens Hälso- och 

sjukvård förändras och växer hela tiden och det transformella ledarskapet är den ledarskaps-

stil som är mest lämplig att använda i det dagliga arbetet (Kanste, et al., 2009). Den trans-

formella ledaren försöker tillsammans med sina medarbetare framkalla en gemenskap för att 

höja motivationen i gruppen (Larsson, 2010). Larsson (2006) använder sig av en bearbetad 

modell som ursprungligen kommer från Bass, vilket Larsson refererar till. Modellen tar upp 

tre olika ledarstilar; utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap och icke-ledarskap (låt-

gå-ledarskap). Det utvecklande ledarskapet motsvaras av den ledarstil som Larsson (2006) 

har beskrivit som det transformella ledarskapet, vilket har tre utmärkande drag; föredömligt 

handlande, personlig omtanke och inspiration. Föredömligt handlande innebär att ledaren 

ska vara en förebild för sina medarbetare, ha en bra värdegrund samt ta det övergripande an-

svaret inom organisationen. Larsson (2010) liksom Larsson (2006) menar att personlig om-

tanke kännetecknas av att ledaren ger medarbetarna ett bra stöd genom att bland annat er-

bjuda handledning och utbildning. Det är också viktigt att ledaren ger kontinuerlig feedback, 

både positiv och negativ för att föra medarbetarna framåt. Det sista utmärkande draget är att 

ledaren ska vara inspirerande genom sin personlighet och sitt engagemang för att få medar-

betarna delaktiga och skapa kreativitet och nytänkande. De positiva delarna av konventio-

nellt ledarskap kan kombineras med utvecklande ledarskap (Kanste, et al., 2009; Lundin & 

Sandström, 2010). Gemensamt för dessa två ledarskapsstilar är att de båda är inriktade på att 

målen uppnås. Det konventionella ledarskapets viktigaste komponenter är krav, belöning 

och kontroll. Ett icke-ledarskap kan användas men denna typ av ledarskap är inte det opti-

mala ledarskapet. Icke-ledarskap innebär att ledaren undviker att ta ställning i viktiga frågor 

och medvetet håller sig undan (Larsson, 2006). 

 

En stor del av sjuksköterskans ansvarsområde är att vara ledare för omvårdnadsarbetet. 

Många sjuksköterskor upplever att ledarskap är svårt att hantera i deras yrkesprofession. 

Detta i sin tur påverkar det dagliga omvårdnadsarbetet med patienterna genom sämre vård-

kvalité och kontinuitet av personalen. Därför var det relevant att belysa vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskans ledarskap. Detta för att öka kunskap och förståelse om vad som 

kan bidra till ett bättre ledarskap hos sjuksköterskan för att öka kvalitén på patientvården.         

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa de faktorer som kan påverka sjuksköterskans ledarskap i 

omvårdnadsarbetet.  
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   Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket innebär en sammanställning av aktuell 

forskning (Friberg, 2006) inom området sjuksköterskans ledarskap. Litteraturstudien inne-

håller både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar, som har granskats, analyse-

rats och sammanställts. Arbetet har en induktiv ansats och bygger på riktlinjer för skriftliga 

uppgifter och vetenskapliga arbeten för Högskolan i Halmstad.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades genom att göra en pilotsökning i databaserna Cinahl, PubMed, 

SweMed+, PsychInfo och Academic Search Elite. Även sökning av relevant litteratur till 

studien gjordes i bibliotekets katalog HULDA. Efter pilotsökningen avgränsades databaser-

na till Cinahl, PubMed och SweMed+ och sju sökord sammanställdes utifrån studiens syfte, 

dessa var följande; ledarskap, sjuksköterskans roll, profession, sjuksköterskans attityder, 

möjligheter, sjuksköterskor, patientomvårdnad och författaren Sellgren. Att författaren 

Sellgren var med som ett sökord grundades i rekommendationer om forskaren av en lektor 

på Högskolan i Halmstad, dessa artiklar som gav träffar räknades som en manuell sökning. 

För att utföra en korrekt sökning i databaserna så användes MeSH-termer i PubMed, MeSH-

termer i SweMed+ och Thesaurus-termer i Cinahl. De sökord som inte fanns som MeSH-

termer respektive Thesaurus-termer söktes som fritext. I sökordsöversikten redovisas om-

vandlingen av sökorden i de olika databaserna, se Tabell 1. Sökord som användes men inte 

gav några träffar på relevanta artiklar redovisades inte, likaså redovisas inte heller dubblet-

ter. De kombinationer av sökord som ledde till relevanta artiklar till studien, redovisas i för-

sta urvalet i sökhistorik se Tabell 2, bilaga I. Det gjordes en manuell sökning i PubMed som 

gav en relevant artikel, men som inte hittades med våra sökord.  

 

I Cinahl och PubMed var inklusionskriterierna följande; peer review, research-artiklar pub-

licerade på engelska mellan 2005-2010. I SweMed+ var inklusionskriterierna att artiklarna 

skulle vara peer reviewed, artikel och publicerade från år 2005 till 2010. Exklusionskriterier 

för sökningarna var review-artiklar och artiklar som inte hade något abstract. Sökningarna 

som gjordes gav 134 träffar, där alla titlar lästes igenom och de som ansågs vara relevanta 

för studiens syfte valdes ut och de som inte hade ett abstract valdes bort, totalt lästes 83 ab-

stract. Samtliga artiklar som lästes igenom granskades individuellt och sedan tillsammans 

bedömdes med bedömningsmallarna Carlsson och Eiman (2003) för kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. Efter granskning av artiklarna diskuterades artiklarnas vetenskapliga grad 

och hur relevanta de var för studien, vilket ledde till ett resultat på 14 artiklar till urval 2 (se 

bilaga I, Tabell 2). Tio av artiklarna bedömdes vara grad I vilket innebar en hög vetenskap-

lig kvalité och de övriga fyra bedömdes vara av grad II vilket innebar en medelnivå av ve-

tenskaplighet. De resultatartiklar som användes och som fanns i fulltext via databaserna be-

nämns med [Electronic version] i referenslistan. 

 

   Databearbetning 

De utvalda resultatartiklarna infördes i en artikelöversikt (se bilaga II, Tabell 3) där syfte, 

metod, urval, slutsats och vetenskaplig grad redovisades. Resultaten i artiklarna granskades 

utifrån en induktiv ansats för att belysa faktorer som påverkade sjuksköterskans ledarskap i 

omvårdnadsarbetet. Analysprocessen av de valda resultatartiklarna ledde tillslut till fem fak-

torer som påverkar sjuksköterskans ledarskap. Dessa fem faktorer som påverkar sjukskö-
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terskans ledarskap var; sjuksköterskans personliga egenskaper, delegering, kommunikation 

och samarbete, tid och utbildning.           

 

   Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl  

Subject headinglist  

PubMed 

MeSH-term  

SweMed+ 

MeSH-term 

Ledarskap 

 

Leadership Leadership Leadership 

Sjuksköterskans 

Roll 

 

Nursing Role Nurse´s Role Nurse Role 

 

Profession 

 

Profess* (fritext) Profess* (fri-

text) 

Profess* (fri-

text) 

Sjuksköterskans 

Attityder 

 

Nurse Attitudes 

 

Nurse Attitudes 

(fritext) 

Nurse Attitudes 

(fritext) 

Underlättare 

 

Facilitators (fritext) Facilitators (fri-

text) 

Facilitators 

(fritext) 

Sjuksköterskor 

 

Nurses Nurses Nurses 

Patientomvårdnad 

 

Patient care Patient care Patient care 

Författare; Sellg-

ren S 

  

AU Author; 

Sellgren S 

Author; 

Sellgren S 

 

 

Resultat 

Sjuksköterskans personliga egenskaper 

Ledarskapsutveckling var enligt Dierckx de Casterlé, Willemse, Verschueren och Milisen 

(2008) en ständigt pågående process mellan arbetsledaren och dennes medarbetare. Bjälke 

och Arman (2006) beskrev i sin studie att det som sjuksköterska var viktigt att vara trygg i 

sin profession och lita på sin egen intuition. För att bli mer effektiv och stark i sitt ledarskap 

behövde sjuksköterskan utveckla sin självkännedom, sitt självförtroende och vara medveten 

om sina styrkor och svagheter (Bondas, 2006; Dierckx de Casterlé, et al., 2008).  Sjukskö-

terskan i ledarfunktion kunde påverka sina medarbetare både positivt och negativt genom att 

vara en inspirerande och handlingskraftig förebild eller genom att utnyttja sin maktposition 

och vara ointresserad av sina medarbetare (Bondas, 2006). Att vara en god förebild eller 

leda som ett bra exempel innebar att sjuksköterskans medarbetare ville efterlikna och följa 

sin arbetsledare, detta visade sig genom medarbetarnas beteende, värderingar och sätt att 

agera (Linton & Farrell, 2009). För medarbetarna innebar detta att ständigt ta del av föränd-

ringar och arbeta med att utveckla och implementera dem (Dierckx de Casterlé, et al., 

2008). För att sjuksköterskan skulle få ett professionellt erkännande som ledare krävdes att 

hon/ han var närvarande och tillgänglig både psykiskt, fysiskt och socialt (Linton & Farrell, 

2009). Denna tillgänglighet var också en förutsättning för att sjuksköterskan skulle kunna 

förmedla bekräftelse och stödja personalen i det dagliga arbetet med att utföra en högklassig 
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vård (Rosengren, Athlin & Segesten, 2007). Ledarskap beskrevs av Linton och Farrell 

(2009) som en guidning, genom att vara en mentor och leda med ett gott föredöme.   

 

Linton och Farrell (2009); Mclutosh och Tolson (2008) förklarar att ledarskap inte bara 

handlar om att utföra arbetsuppgifter, utan att sjuksköterskan som ledare också bör ha för-

måga att inspirera och motivera sina medarbetare för att utveckla vården. Även Carney 

(2009) betonade genom att bygga starka relationer mellan personal och patient skapades en 

bättre vård för patienterna. Sellgren F, Kajermo, Ekvall och Tomson (2009); Sellgren Frans-

son, Ekvall och Tomson (2008) tar även i sin studie upp att sjuksköterskan skulle vara ärlig, 

tydlig, ha förmåga att leda på ett strukturerat sätt och ha uppsatta mål för verksamheten. 

Sjuksköterskan skulle även vara stöttande genom att ge personalen personlig feedback. 

Mclutosh och Tolson (2008) betonade för att lyckas med sitt ledarskap uttryckte sjukskö-

terskorna att det var viktigt att stegvis vinna medarbetarnas förtroende och stöd som ledare. 

Vidare betonades att det var viktigt att sjuksköterskan arbetade med personalen istället för 

att motarbeta dem för att de skulle få en klar bild och vision av hur vården skulle utföras, 

samt bli inspirerade och motiverade i en transformell anda (Mclutosh & Tolson, 2008). En 

transformell ledare vilket innebar en utvecklande ledare som hade ett intresse för sina med-

arbetare och deras arbete samt hade ett strategiskt och kritiskt tänkande vilket beskrevs som 

en central del i det transformella ledarskapet (Linton & Farrell, 2009; Mclutosh & Tolson, 

2008). Medarbetarna i studien Sellgren, Ekvall och Tomson (2006) pekade på vikten av att 

sjuksköterskan skulle ha ett klart och tydligt ledarskap som inspirerades av ett transformellt 

ledarskap. Bondas (2006) uttryckte att det var en styrka hos sjuksköterskan att ha ambitio-

nen och drivkraften att föra vården framåt i utvecklingen.  

 

Delegering     

Sjuksköterskan i sin ledarfunktion bör kunna möta både positivt och negativt gensvar från 

sina medarbetare vid delegering, vissa medarbetare såg det som en utmaning och andra som 

en belastning beroende på det egna engagemanget i arbetet (Dierckx de Casterlé, et al., 

2008). Enligt Linton och Farrell (2009); Rosengren, et al. (2007) behövde sjuksköterskan ha 

förmåga att se sina medarbetares olika kompetenser och på bästa sätt framhäva och ta vara 

på dessa. För att kunna delegera rätt arbetsuppgift och ha rätt person på rätt plats, krävdes 

det att ledaren var medveten om sin personals styrkor och svagheter. Sjuksköterskans ansvar 

var att sätta sig in i sina medarbetares kunskaper för att på bästa sätt kunna använda allas 

kompetens både individuellt och i team. Oelke, White, Besner, Doran, Mchillis Hall och 

Giovannetti (2008) menade att sjuksköterskan kan delegera till sina medarbetare och på så 

vis få mer tid för att fokusera på prioriterade arbetsuppgifter. Även Linton och Farrell 

(2009) beskrev att det vid stressade situationer och i krissituationer var viktigt att sjukskö-

terskan tog kontroll över situationen genom att prioritera och delegera till övrig personal 

och genom att se till att rätt person utförde rätt uppgift och befann sig på rätt plats. En sjuk-

sköterska med en effektiv ledarfunktion tog istället för att lösa alla arbetsuppgifter själv, 

hjälp av sina medarbetare med tilltro till att var och en tog ansvar och utförde sina arbets-

uppgifter på bästa sätt (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Som ledande sjuksköterska var det 

viktigt att kunna ta beslut, detta var en nödvändighet på alla organisatoriska nivåer av vår-

dandet (Linton & Farrell, 2009). Som ledare av omvårdnaden för patienterna ansvarade 

sjuksköterskan för att god vård med hög kvalité gavs av all involverad personal kring pati-

enten (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Bjälke och Arman (2006) belyste att det skulle fin-

nas klara riktlinjer om vad som gällde för sjuksköterskorna och övriga professioner på av-

delningen.   
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Kommunikation och samarbete 

Oelke, et al. (2008) beskrev sjuksköterskan som en del av ett multiteam och att goda rela-

tioner inom teamet krävdes för att påverka patientvården positivt. Vidare betonade Dierckx 

de Casterlé, et al. (2008) att det som ledande sjuksköterska var viktigt att se sig både som en 

medarbetare i multiteamet och som en ledare i organisationen. Sjuksköterskan ansågs enligt 

Linton och Farrell (2009) ha en nyckelroll som innefattar att se till att hela avdelningen och 

organisationen utvecklas. En bra ledande sjuksköterska leder teamet framåt och strävar efter 

att få alla medarbetare delaktiga och känna teamkänsla och tillsammans planera för att nå 

gemensamma mål (Linton & Farrell, 2009; Mclutosh & Tolson, 2008). Vidare beskrev Di-

erckx de Casterlé, et al. (2008) att medarbetarna tog mer initiativ och att deras kreativitet 

ökade vilket på sikt utvecklade vården positivt genom att ledaren gav sina medarbetare mer 

ansvar. För medarbetarna var det viktigt att sjuksköterskan stöttade och gav dem möjlighet 

till att utvecklas både personligt och yrkesmässigt och detta gav dem en känsla av delaktig-

het i teamet. Det var enligt Bjälke och Arman (2006) en fördel att alla professioner omkring 

patienten hade samma mål och riktlinjer liksom att ett gott samarbete prioriterades, detta 

stärkts också av Carney (2009) som påtalade att kliniskt ledarskap innebar ett samarbete 

med andra professioner för att tillsammans skapa möjligheter till god vård.  

 

Negarandeh, Oskouie, Ahmadi, Nikravesh och Rahm Hallberg (2006) beskrev att det var 

viktigt med respektfulla relationer till varandras professioner liksom att sjuksköterskan och 

läkaren hade en ömsesidig relation. Bra arbetsrelationer mellan sjuksköterska och läkare gav 

sjuksköterskan större potential till utveckling av en god vård med hög standard (Cummings, 

Olson, Hayduk, Bakker, Fitch, Green, Butler & Conlon, 2008). Oelke, et al. (2008) beskrev 

att en väl fungerande relation mellan sjuksköterska och läkare hade en avgörande betydelse 

för sjuksköterskans möjlighet att utföra sitt arbete fullt ut. Det framträdde även i Oelke, et 

al. (2008) att tillit mellan sjuksköterska och läkare var en förutsättning för sjuksköterskans 

upplevelse av autonomi i arbetet. Sjuksköterskorna i studien Negarandeh, et al. (2006) an-

såg att det som hindrade sjuksköterskans roll som patientens talesman var läkarens ledar-

skap genom att läkaren inte tog del av sjuksköterskans gedigna kunskaper om patientens 

vårdbehov. Sjuksköterskorna i studien upplevde att det var svårt att göra sin röst hörd och 

säga sin åsikt gentemot läkaren. I studien Oelke, et al. (2008) upplevde sjuksköterskorna att 

läkarna saknade respekt för deras bedömningar och insatser gentemot patienterna, vilket i 

sin tur begränsade sjuksköterskornas förmåga och kapacitet att ta beslut gällande patienter-

nas vård.  

 

Sellgren F, et al. (2009) belyste att om sjuksköterskan var osäker i sin roll så påverkade det-

ta medarbetarna negativt genom att de också blev osäkra, vilket ledde till dåligt arbetsklimat 

på avdelningen. Cummings, et al. (2008); Rosengren, et al. (2007); Sellgren Fransson, et al. 

(2008); Sellgren F, et al. (2009) beskrev att fungerande relationer och samarbete mellan 

sjuksköterska och medarbetare ledde till goda möjligheter för sjuksköterskan att utföra ett 

bra ledarskap och bidra till en välorganiserad arbetsplats samt en känsla av arbetstillfreds-

ställelse och en positiv arbetsmiljö för alla. Vidare betonade Skytt, Ljunggren, Sjödén och 

Carlsson (2008) att om inte sjuksköterskan och medarbetarna mådde bra så ledde detta till 

att patienterna inte mådde bra.  

   

Som ledande sjuksköterska var det viktigt att ha en tydlig och rak kommunikation till med-

arbetarna och patienterna samt visa respekt (Bjälke & Arman, 2006; Dierckx de Casterlé, et 

al., 2008; Linton & Farrell, 2009). Rosengren, et al. (2007) förklarade stödjande kommuni-

kation som ett verktyg i sjuksköterskans ledarskap för att få personalen att vara delaktiga 
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och växa i sin roll både personligt och i organisationen. För att sjuksköterskan skulle uppfat-

tas som professionell i sitt ledarskap var stödjande kommunikation betydelsefullt. Även Lin-

ton och Farrell (2009) belyste att kommunikation var en viktig del för sjuksköterskan för att 

kunna vara effektiv i sitt ledarskap, detta betonades av samtliga deltagare i studien som en 

betydelsefull egenskap hos sjuksköterskan som ledare. Carney (2009) förklarade också vik-

ten av att kunna kommunicera med andra professioner i rollen som sjuksköterska för att de 

skulle känna sig meningsfulla och för att sjuksköterskan skulle kunna ta vara på deras kom-

petens. Vidare beskrevs att under kommunikationen med olika professioner så var det en 

styrka att sjuksköterskan kunde lyssna och vara närvarande i samtalet, vilket också stärks av 

(Linton & Farrell, 2009). Dierckx de Casterlé, et al. (2008) betonade att sjuksköterskan 

skulle kunna hantera konflikter och inte vara rädd för motstånd utan våga konfrontera sina 

medarbetare om så krävdes. En styrka hos sjuksköterskorna var även att ha en ärlig och öp-

pen kommunikation i arbetslaget och att medarbetarna inte undvek att delta i diskussionen. 

Linton och Farrell (2009) påtalade att sjuksköterskans sätt att kommunicera var betydelse-

fullt för att få medarbetare att dela och förstå verksamhetens mål och vision med det dagliga 

arbetet. Carney (2009); Linton och Farrell (2009) betonade att sjuksköterskan bör prata i 

termer som alla medarbetare förstår så att alla medarbetare involveras i kommunikationen, 

detta för att skapa en bra dialog och få alla medarbetare att känna sig delaktiga och respekte-

rade. Linton och Farrell (2009) visade att sjuksköterskornas konstruktiva kommunikation 

med medarbetarna ledde till positiva resultat för patientvården och arbetsteamet.  

 

I studien Rosengren, et al. (2007) betonades vikten av att sjuksköterskor tog sig tid att sitta 

ner och diskutera det dagliga arbetet och eventuella problem med sina medarbetare. Vidare 

beskrevs detta som viktigt av Negarandeh, et al. (2006) som belyste att sjuksköterskorna 

upplevde brist på kommunikation då problem uppstod i det dagliga arbetet. Oelke, et al. 

(2008) beskrev att det var en förutsättning att ledande sjuksköterskor tog hjälp av varandra, 

gav varandra stöttning och feedback för att nå gemensamma mål. Vidare beaktades av Oel-

ke, et al. (2008) att ineffektiv kommunikation var vanligt bland personalen, vilket yttrade 

sig i form av brist på kommunikation mellan sjuksköterskor och andra professioner, ett ex-

empel var brist på kommunikation mellan sjuksköterskor vid skiftbyte. Osäkerhet uppstod 

hos medarbetarna när sjuksköterskan inte gav tydlig information och när informationen inte 

var lättillgänglig, vilket gjorde att de kände sig maktlösa och mindre självständiga (Rosen-

gren, et al., 2007). Det betonades att den skriftliga kommunikationen har haft brister genom 

att sjuksköterskornas dokumentation inte har varit tillräckligt utförlig, vilket ledde till sämre 

kommunikation mellan sjuksköterskorna och bristande patientvård (Oelke, et al., 2008). 

Negarandeh, et al. (2006) beskrev sjuksköterskorna som patientens talesmän och att det var 

en barriär att ha begränsad kommunikation med sin patient eftersom kontentan av detta blev 

brist på information om patientens tillstånd och sjukdomshistoria, samt att patienten kunde 

uppleva onödig stress. 

 

   Tid 

Som sjuksköterska var det viktigt att vara strukturerad Dierckx de Casterlé, et al. (2008) och 

använda tiden väl för att patienten ska få kvalitativt god vård. Sjuksköterskan bör också se 

till att hela teamet arbetar effektivt. Negarandeh, et al. (2006); Oelke, et al. (2008) förklarar 

att tidsbrist var en viktig faktor som hindrade sjuksköterskorna att ta sig tillräcklig tid till 

patienternas behov och arbeta fullt ut inom sitt ansvarsområde. Sjuksköterskorna i Oelke, et 

al. (2008) uttryckte extra oro över att inte ha tillräckligt med tid för att utföra det arbete med 

patienterna som krävdes eller att fullfölja sitt ansvarsområde fullt ut. En annan faktor som 

oroade sjuksköterskorna var att patientsäkerheten och kvalitén på vården blev sämre på 
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grund av att det inte fanns tid att göra en grundlig bedömning av patienterna. I studien Oel-

ke, et al. (2008) beskrevs att det ibland var så stressigt att det inte fanns tid till att ge grund-

liga och utförliga rapporter till sina kollegor vid skiftbyte. Sellgren F, et al. (2009) belyste 

att sjuksköterskorna inte hade någon tid för reflektion eller diskussion om det dagliga arbe-

tet med sina medarbetare. Rosengren, et al. (2007) betonade att det var viktigt att det fanns 

tid för reflektion och utvärdering av det dagliga arbetet för att personalen skulle ha tid för 

återhämtning.    

 

Utbildning 

Utbildning och tidigare erfarenheter hade en avgörande betydelse för sjuksköterskans ledar-

skap i arbetet (Bondas, 2006). Sjuksköterskor kunde med hjälp av bra och dåliga förebilder 

från tidigare erfarenheter av arbetsledare, visa professionell kompetens och respekt gent-

emot sina medarbetare. Carney (2009) beskrev att det är en fördel att sjuksköterskorna får 

fortsatt utbildning för att utveckla sitt ledarskap och Oelke, et al. (2008) betonade att detta 

är av vikt för att sjuksköterskan ska kunna arbeta fullt ut i sin roll som arbetsledare. Genom 

professionella utbildningar får sjuksköterskorna en ökad kompetens, vilket leder till inspira-

tion och främjar sjuksköterskors utveckling i ledarskap (Carney, 2009; Sellgren F, et al., 

2009). Vidare beskrev Sellgren F, et al. (2009) att om sjuksköterskor fick mer utbildning så 

ledde det till att de blev mer ansvarsfulla och växte i sin roll. Carney (2009) betonade att det 

var viktigt att sjuksköterskorna kontinuerligt uppdaterade sin kunskap för att bibehålla sin 

kompetensnivå. Negarandeh, et al. (2006) menade att utbildning inom professionen leder till 

ökad kunskap och en skicklighet som patientens talesman. Carney (2009) belyste även att 

sjuksköterskorna kan utveckla sitt ledarskap, genom att utbyta kunskaper med andra sjuk-

sköterskor. Ledarskap förklarades som en process som aldrig blir klar utan är en ständigt 

pågående process (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl, PubMed och SweMed+ var de databaser som gav relevanta sökningar. 

Tyngdpunkten av sökningar var i PubMed och Cinahl, då dessa har en central inriktning på 

omvårdnad, hälso- och sjukvård och medicin. Även SweMed+ användes som är en databas 

med inriktning mot medicin i det skandinaviska området, dock gavs endast ett fåtal träffar 

som till slut resulterade i en artikel som användes i resultatet. I pilotsökningen gjordes även 

sökningar i Academic Search Elite, en allmän databas som innefattar många olika områden 

och PsychInfo som är en databas med inriktning mot psykiatri och psykologi, dessa gav 

dock inga relevanta artiklar för studien. Därför fokuserades på databaserna Cinahl, PubMed 

och SweMed+ i den slutliga sökningen. Sökorden som redovisas i Tabell 1 valdes ut efter 

att pilotsökningen var genomförd, då det uppstod ett mönster av sökord som gav relevanta 

artiklar. De sökord som inte gav relevanta träffar för studiens syfte i pilotsökningarna valdes 

bort. I databasen Cinahl användes det befintliga omvandlingsverktyget Cinahl Headings för 

att få fram sökordens rätta betydelse i denna databas. De flesta sökorden i Cinahl var major 

headings, detta innebar att de artiklar som kom fram i sökningen hade de utvalda sökorden 

som ämnesord. Detta sågs som en styrka för att få fram bra artiklar som var relevanta för 

ämnet. Då sökningarna via major headings inte gav tillräckligt med träffar gjordes sökning-

ar med fritext av vissa sökord. Detta kan ses som en svaghet då dessa sökningar gav ett bre-
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dare område, men samtidigt bedömdes detta vara nödvändigt för att uttömma området och 

hitta artiklar som var relevanta till studiens syfte.  

 

I databaserna PubMed och SweMed+ användes Karolinska Institutets sökhjälp för medi-

cinsk information, svensk MeSH. I denna sökhjälp översattes de sökord som valdes att an-

vändas i PubMed och SweMed+. I PubMed fanns inte alla valda sökord som MeSH-termer, 

dessa skrevs som fritextord i sökningarna. Inklusionskriterierna för sökningarna i databaser-

na Cinahl och PubMed var att alla artiklar skulle vara researchartiklar, peer review och pub-

licerade på engelska mellan år 2005-2010. I databasen SweMed+ var inklusionskriterierna 

att artiklarna var peer review artiklar, innefattade människor, samt var publicerade mellan 

2005-2010. I samtliga sökningar från alla databaser var årtalsbegränsningen år 2005-2010, 

detta ansågs vara en styrka för studien då artiklarna berörde den senaste forskningen. Be-

gränsningarna som gjordes i PubMed och Cinahl ansågs vara relevanta eftersom det upp-

kom samma artiklar i flera sökningar, dubbletter redovisas ej. Endast artiklar som valdes ut i 

urval 1 redovisas i sökhistoriken, se Tabell 2, bilaga I.  

 

Totalt valdes 14 artiklar till urval 2, av dessa var 11 kvalitativa och 3 kvantitativa. En artikel 

hade både kvalitativ och kvantitativ metod, tyngdpunkten var kvalitativ vilket gjorde att den 

granskades utifrån kvalitativ bedömningsmall. Att en övervägande del av artiklarna var kva-

litativa ansågs vara en styrka, för att få fram de faktorer som påverkar sjuksköterskans le-

darskap relaterat till patientomvårdanden. Tio av artiklarna bedömdes ha grad I och fyra be-

dömdes ha grad II i den vetenskapliga granskningen. Av dessa 14 artiklar var 2 från Canada, 

1 från Finland, 1 från Iran, 1 från Belgien, 1 från Skottland, 1 från Irland och 1 från Austra-

lien och 6 stycken från Sverige, vilket ansågs var en styrka eftersom denna studie görs i 

Sverige. Det kan ses som en svaghet att valda artiklar kom från olika länder runt om i värl-

den, då sjuksköterskans ledarskap av omvårdnadsarbetet inte alltid överensstämmer med det 

ledarskap en svensk allmänsjuksköterska har. Det kan även ses som en styrka då ledarskapet 

inte skiljer sig så mycket mellan länderna utan ledarskapet bedrivs på liknande sätt i olika 

länder. Artiklarna som utgör studiens resultat beskriver sjuksköterskans ledarskap på olika 

nivåer inom hälso- och sjukvården och många av artiklarna beskrev sjuksköterskans ledar-

skap utifrån en högre position än allmänsjuksköterskans. Detta ansågs inte inverka på litte-

raturstudiens giltighet eftersom ledarskap har många gemensamma beståndsdelar även om 

det utförs på olika nivåer i sjuksköterskeprofessionen.   

 

Resultatdiskussion  

Samtliga resultatartiklar granskades enligt bedömningsmall för respektive kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetod (Carlsson & Eiman, 2003). Granskningen av artiklarna resulte-

rade i graderingar från grad I till grad II, vilket sågs som en styrka då inga artiklar bedömdes 

vara av grad III. Granskningen gjordes i samarbete, vilket kan ses som en svaghet då artik-

larna endast granskades en gång. På grund av bristande erfarenheter av granskning av artik-

lar kan detta ha påverkat resultatet av graderna på artiklarna. Av resultatets fjorton artiklar 

bedömdes tio vara av grad I, detta kan ses som en styrka trots bristande erfarenhet av arti-

kelgranskning. Av de fyra artiklarna som bedömdes vara av grad II redovisade inte etiska 

aspekter i två artiklar medan bortfall inte angavs i tre. Dessa fyra artiklar inkluderades i fö-

religgande studie för att dessa kvalitetsbrister inte bedömdes påverka resultatet nämnvärt. 

Av de fjorton artiklar som valts ut var det tio som var kvalitativa, vilket kan anses som en 

styrka då dessa ger en djupare och mer beskrivande inblick i vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskans ledarskap och hur dessa inverkar på patientvården. I studierna varierade 

metoderna som exempelvis fokusgrupper, diskussionsgrupper, intervjuer och enkätunder-
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sökningar vilket ansågs vara en styrka för den föreliggande studien då artiklarna trots varie-

rande metoder gav liknande resultat.                

 

I litteraturstudiens resultat framkom att det som sjuksköterska i arbetsledande funktion är 

väsentligt att vara trygg i sin profession och lita på sin egen intuition (Bjälke & Arman, 

2006). För att vara effektiv i sin ledarroll som sjuksköterska är det en fördel att ha god 

självkännedom och gott självförtroende samt känna till sina styrkor och svagheter (Bondas, 

2006; Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Det kan antas att detta är en stadig grund att stå på 

för att lyckas med ett framgångsrikt ledarskap och att det är väsentligt att sjuksköterskan är 

trygg i sin roll. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om sitt beteende och hur det 

uppfattas av medarbetarna, vilket har en stor betydelse för teamets arbetsklimat och hur pa-

tientvården utförs (Lundin & Sandström, 2010). Vilket också stärks av Kihlgren, et al. 

(2009) som beskriver att sjuksköterskan bör vara medveten om sin ledarroll och vad det har 

för påverkan på omvårdnaden av patienterna. Linton och Farrell (2009) påtalar vikten av att 

sjuksköterskan agerar som en god förebild, detta genererar att medarbetarna strävar efter att 

efterlikna sjuksköterskan, vilket visade sig i deras beteende, värderingar och sätt att agera. 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan det tolkas att sjuksköterskans personliga egenskaper 

har en stark inverkan på ledarskapet och detta stärks också av Rahm-Sjögren och Sjögren 

(2002) som beskriver att sjuksköterskan måste forma sitt ledarskap efter sin personlighet 

och kunna hantera detta på ett sätt som passar den egna identiteten. Studierna av Dierckx de 

Casterlé (2008); Linton och Farrell (2009); Oelke, et al. (2008) visar att sjuksköterskor har 

en central roll för att skapa ett effektivt omvårdnadsarbete genom att styra och delegera ar-

betsuppgifter till medarbetarna. Det betonas också att det är en fördel om sjuksköterskor ser 

medarbetarnas individuella kompetenser och tar vara på dem på bästa möjliga sätt. Jahren 

Kristoffersen och Ottvik Jensen (2006) styrker också att det är viktigt att sjuksköterskan kan 

delegera och prioritera arbetsuppgifter till sina medarbetare. Sjuksköterskan behöver ha des-

sa färdigheter för att kunna bedriva en effektiv patientinriktad vård av hög kvalité, vilket i 

sin tur torde leda till en god omvårdnad för patienterna. Litteraturstudiens resultat styrks 

också av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), 

som beskriver att sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett patientcentrerat perspektiv genom att 

leda, prioritera och fördela arbetsuppgifterna med hänsyn till medarbetarnas kompetens.     

 

Ytterligare en central förutsättning för sjuksköterskans ledarskap är att ha en god förmåga 

att kommunicera. Bjälke och Arman (2006); Dierckx de Casterlé, et al. (2008); Linton och 

Farrell (2009) visar att det är betydande för sjuksköterskans ledarskap att ha en tydlig och 

rak kommunikation med både medarbetare och patienter. Vidare beskriver Rosengren, et al. 

(2007) att sjuksköterskans kommunikation skall vara stödjande vilket förklarades som ett 

verktyg för att få personalen engagerad och motiverad i sitt arbete inom organisationen. 

Carney (2009); Linton och Farrell (2009) belyser att det är väsentligt att sjuksköterskan 

kommunicerar med termer som medarbetarna förstår, för att få dem involverade i kommu-

nikationen och känna sig respekterade och delaktiga. Vilket påvisar att höga krav ställs på 

sjuksköterskans kommunikationsförmåga i den arbetsledande funktionen genom att stötta, 

uppmuntra och sporra medarbetarna till ett effektivt samarbete. Negarandeh, et al. (2006) 

beskriver sjuksköterskornas upplevelser av brist på kommunikation gällande problem i det 

dagliga arbetet och Rosengren, et al. (2007) förklarar vikten av att sjuksköterskor tar sig tid 

att sitta ner och diskutera det dagliga arbetet och eventuella problem med sina medarbetare. 

Ett antagande utifrån detta är att det är en fördel att sjuksköterskor och medarbetare diskute-

rar och reflekterar det dagliga arbetet för att utveckla patientvården så att den blir effektiv 

och får hög kvalité.  
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Linton och Farrell (2009) beskriver att genom att sjuksköterskorna har en konstruktiv kom-

munikation med sina medarbetare, ger detta positiva resultat för arbetsteamet och patient-

vården. Granér (1994); Lundin och Sandström (2010) framställer kommunikation som en 

huvudkomponent i sjuksköterskans ledarskap och utan kommunikation går det inte att utöva 

ett effektivt ledarskap och det är med kommunikation som sjuksköterskan binder samman 

gruppens olika färdigheter. En sjuksköterska behöver utifrån litteraturstudiens resultat ha 

god förmåga att kommunicera för att ha kunna bedriva ett bra ledarskap och tillsammans 

med medarbetarna utveckla en bra patientvård. Bergengren (1998); Lundin och Sandström 

(2010) förklarar att kommunikation kan förmedlas av ledaren på olika sätt genom kropps-

språk, tonläge och skriftligt, hur mottagaren tolkar detta kan vara väldigt individuellt. En le-

dare bör kommunicera på ett sätt som uppfattas överensstämma med visionen i ledarskapet 

(Segesten, 2005). Utifrån detta dras slutsatsen att det är av stor vikt att sjuksköterskan tänker 

på sitt sätt hur hon/han kommunicerar, för att undvika missförstånd och konflikter med 

medarbetarna som i sin tur kan leda till en bristande patientvård. Dierckex de Casterlé, et al. 

(2008) förklarar att det är väsentligt att sjuksköterskan kan hantera konflikter och inte är 

rädd för att konfrontera sina medarbetare. Samtidigt som en viktig aspekt i sjuksköterskans 

ledarskap är att vara ärlig och öppen i sin kommunikation för att undvika konflikter. Oelke, 

et al. (2008) påtalar att ineffektiv kommunikation är vanligt bland personalen exempelvis 

vid sjuksköterskornas skiftbyten, där betydelsefull information om patienterna inte rapporte-

ras vidare. Även den skriftliga kommunikationen beskrevs ha brister och detta visades i rap-

porterna då sjuksköterskans dokumentation inte var tillräckligt utförlig. Detta kan således 

påverka omvårdnaden av patienterna då viktig information inte rapporterats om patientens 

tillstånd, vilket i sin tur leder till bristande patientsäkerhet. 

 

Oelke, et al. (2008) beskriver sjuksköterskan som en del av ett team med olika professioner, 

där det är väsentligt med goda relationer för att utveckla patientvården i en positiv riktning. 

Vidare beskriver Dierckx de Casterlé, et al. (2008) att sjuksköterskan i arbetsledande funk-

tion är betydelsefull i multiteamet, både som medarbetare men även som ledare i organisa-

tionen. Linton och Farrell (2009); Mclutosh och Tolson (2008) betonar också sjuksköters-

kan som en nyckelperson i multiteamet som ska leda teamet framåt och se till att alla med-

arbetare känner teamkänsla och delaktighet och tillsammans strävar mot gemensamma mål. 

Det råder alltså inga tvivel om att sjuksköterskan har en stor roll i arbetsteamet och kan an-

ses som spindeln i nätet. Sjuksköterskan bör sträva efter goda relationer med sina medarbe-

tare och se till att allas kompetenser används inom rätt område för att patienterna ska få en 

så professionell vård som möjligt. Det kan tolkas som att sjuksköterskan är den sammanhål-

lande länken mellan olika professioner och har den ledande rollen för omvårdnaden av pati-

enterna.  

 

Cummings, et al. (2008) och Hansson, Arvemo, Marklund, Gedda & Mattsson (2010)  be-

skriver specifikt att relationen mellan sjuksköterska och läkare har en betydelsefull roll för 

utveckling av god patientvård och Oelke, et al. (2008) betonar vikten av detta för att sjuk-

sköterskan ska kunna utföra sitt arbete fullt ut för patienterna. Hansson, et al (2010) visar på 

att sjuksköterskor har en positivare inställning till samarbete och teamutveckling än läkarna. 

I Negarandeh, et al. (2006) belyses sjuksköterskan som patientens talesman och det som 

försvårar hans/hennes möjlighet att föra patientens talan är läkarens bristande respekt för 

sjuksköterskans kompetens gällande patienten, vilket medför att sjuksköterskor upplever att 

det är svårt att göra sin röst hörd gentemot läkaren. I det beroendeförhållandet som är mel-

lan läkare och sjuksköterska kan det antas att det är en barriär för sjuksköterskan att förmed-

la patientens behov och önskan av vård. Detta tyder på vikten av att sjuksköterskan vågar 

stå på sig och är säker i sin yrkesidentitet för att patienten ska få så hög kvalité på sin vård 
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som möjligt. Vilket stärks av Lundin och Sandström (2010) som skriver att det är patienten 

som ska stå i centrum och det är sjuksköterskan som ska se till att vården omkring patienten 

är så effektiv och professionell som möjligt och att hela arbetsteamet arbetar för detta. Hi-

scock och Shuldham (2008) beskriver att det i dagens vård ställs högre krav på sjuksköters-

kan från patient och samhälle. Larsson (2010) förklarar att patienter vill ha större ansvar och 

kontroll över sin vård vilket leder till ett högre krav på sjuksköterskorna för att göra patien-

terna mer delaktiga i sin vård.  

 

Dierckx de Casterlé, et al. (2008) skriver att det var väsentligt att sjuksköterskan är struktu-

rerad i sitt arbete och att tiden används väl för att patienterna ska få en kvalitativt god vård 

och att hela teamet arbetar effektivt. Litteraturstudiens resultat visar dessutom att tidsbrist är 

en faktor som hindrar sjuksköterskor inom sitt ansvarsområde att arbeta fullt ut och ta an-

svar för patienternas behov av vård tillgodoses Oelke, et al. (2008); Negarandeh, et 

al.(2006). Sjuksköterskor känner oro att inte ha tillräckligt med tid för patienternas behov 

Oelke, et al. (2008) och detta bidrar till att sjuksköterskor inte kan utföra sitt yrkesansvar 

fullt ut. Patienten behöver tillräckligt med tid och känna uppmärksamhet från sjuksköters-

kan samt att deras relation är ömsesidig (Larsson, 2010). Resultatet visar på vikten av att 

sjuksköterskan planerar sin tid väl för att kunna utföra en vård av hög standard. Det kan an-

tas att detta ger sjuksköterskan en större arbetstillfredsställelse i sitt arbete och en minskad 

stress över att vara omvårdnadsansvarig och även att patienterna känner sig tillfreds. Vid 

stressade tillfällen och i krissituationer är det viktigt att sjuksköterskan tar kontroll över si-

tuationen genom att prioritera och delegera rätt till sina medarbetare (Linton & Farrell, 

2009). Sjuksköterskan kommer förmodligen att hamna i dessa situationer och det är då be-

tydelsefullt att sjuksköterskan vet hur arbetet ska prioriteras och fördelas. Med sin ledar-

skapsroll har sjuksköterskan möjlighet att undvika dessa situationer genom att styra upp ar-

betet och hantera dem på bästa sätt.  

 

Mclutosh och Tolson (2008) betonar att det är väsentligt att vinna medarbetarnas stöd och 

förtroende som ledare samt att ge dem en klar bild och vision av hur omvårdnadsarbetet ska 

utföras för att som sjuksköterska lyckas med sitt ledarskap. Vidare beskriver både Linton 

och Farrell (2009); Mclutosh och Tolson (2008) att sjuksköterskan ska agera utifrån en 

transformell ledarstil vilket innebär att vara en utvecklande ledare som har intresse för sina 

medarbetare och deras arbete, men även att ha ett strategiskt och kritiskt tänkande. Littera-

turstudiens resultat tyder på att transformellt ledarskap är en bra ledarstil för sjuksköterskan 

att utgå ifrån för att föra vården framåt i en utvecklande riktning. Det stärks ytterligare av 

Sellgren, et al. (2006) som lyfter att sjuksköterskan bör ha ett klart och tydligt ledarskap 

som är inspirerat av ett transformellt ledarskap. Larsson (2006) beskriver olika ledarskaps-

stilar då de rekommenderar transformellt ledarskap som innebär att föregå med gott exem-

pel och ha personlig omtanke om, samt inspirera och motivera sina medarbetar i kombina-

tion med de positiva delarna från ett konventionellt ledarskap vilket innebär att ställa krav, 

ge belöning och ha kontroll. Utifrån litteraturstudiens resultat så anses det transformella le-

darskapet vara det som passar bäst i vården och en förutsättning att inte ta till låt-gå-

ledarskap är att använda sig av transformellt ledarskap för att det kan gynna sjuksköterskans 

ledarskap och påverka patientvården positivt.   

 

Bondas (2006) beskriver att utbildning och tidigare erfarenheter har en avgörande roll för 

sjuksköterskans ledarskap. Även Carney (2009) beskriver att sjuksköterskan har fördel av 

att få fortsatt utbildning under sin yrkeskarriär som sjuksköterska i arbetsledande funktion 

och Oelke, et al. (2008) betonar att sjuksköterskan behöver utbildning för att kunna arbeta i 

sin arbetsledarroll fullt ut. Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor behöver utbild-
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ning och erfarenheter för att känna sig trygga i sin ledarroll och för att kunna lyfta vården 

till en högre dimension. Resonemanget stöds också av kompetensbeskrivningen för legiti-

merad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) som beskriver att sjuksköterskor ska följa aktu-

ell forskning och utveckling av vården samt uppdatera sin personliga och professionella 

kompetens. Sellgren, et al. (2009) förklarar vidare att om sjuksköterskan får mer utbildning 

så leder det till ökad ansvarskänsla samt växt och mognad i sin ledarroll. Carney (2009) be-

tonar att sjuksköterskor kontinuerligt bör uppdatera sin kunskap för att bibehålla sin kompe-

tensnivå, vilket tyder på att sjuksköterskor behöver regelbunden utbildning för att vara 

kompetenta i sin yrkesroll som sjuksköterska i arbetsledande funktion.                                

 

 

   Konklusion 

Resultatet visar på ett antal faktorer som influerar på sjuksköterskans ledarskap och hur det i 

sin tur påverkar den omvårdnad som patienten erbjuds. Ledarskap är en ständigt pågående 

process mellan den ledande sjuksköterskan och medarbetarna. För att sjuksköterskan ska bli 

mer effektiv i sitt ledarskap så måste hon/han ha god självkännedom, gott självförtroende 

och vara medveten om sina styrkor och svagheter. Delegering är ett verktyg för den ledande 

sjuksköterskan i sitt ledarskap. Genom att delegera rätt arbetsuppgift till rätt person och i 

rätt situation blir patientvården effektivare. En viktig egenskap hos sjuksköterskan är att sät-

ta sig in i sina medarbetares kunskaper för att kunna använda allas kompetenser rätt, både 

individuellt och i teamet. De mest omfattande faktorerna i förevarande litteraturstudies re-

sultat är samarbete och kommunikation. Då sjuksköterskan är en del av ett multiteam och 

goda relationer inom teamet fanns, har detta en positiv påverkan på patientvården. Sjukskö-

terskan har en nyckelroll för att driva teamet och vården för patienten framåt i utvecklingen. 

Det är sjuksköterskan som är spindeln i nätet och genom sin ledarroll försöka få alla medar-

betare att känna sig delaktiga, motiverade och inspirerade genom att ha ett transformellt le-

darskap. Kommunikation är en betydelsefull faktor för sjuksköterskan i sitt ledarskap och 

genom att ha en tydlig, rak, ärlig och öppen kommunikation så bidrar det till gott samarbete 

med medarbetarna. Det är väsentligt att sjuksköterskan stödjer och ger medarbetarna kon-

struktiv feedback. Viktigt i kommunikationen är att sjuksköterskan lyssnar och är närvaran-

de i samtalet och att hon/han använder termer som alla medarbetare förstår. Bristande kom-

munikation mellan sjuksköterska och medarbetare resulterar i sämre patientvård. Relationen 

mellan sjuksköterska och läkare har en avgörande roll för sjuksköterskans möjlighet att ut-

föra sitt arbete fullt ut som patientens talesman. Tiden är också en viktig faktor som påver-

kar sjuksköterskans möjlighet att hinna utföra det arbetet för patienterna som krävs för att 

fullfölja sitt ansvarsområde fullt ut. Utbildning är en väsentlig faktor för att sjuksköterskan 

ska kunna utveckla sitt ledarskap, eftersom det är en ständigt pågående process och för att 

bibehålla sin kompetensnivå och trygga vårdens kvalitet.    

 

Implikation 

Sjuksköterskor uttrycker att det är svårt att finna sin roll som arbetsledare i omvårdnadsar-

betet. Det är därför högaktuellt att diskussionen fortsätter och att det ges mer utrymme för 

ledarskapskurser i sjuksköterskeprogrammet. Sjuksköterskor behöver en mentor som hand-

leder och stödjer dem i den kliniska verksamheten. En sådan person skulle kunna vara en er-

faren sjuksköterskekollega, avdelningschef eller en annan person som har en ledarroll inom 



 

 16 

organisationen. Vidare forskning behövs för att utveckla sjuksköterskans ledarroll inom pro-

fessionen och undersöka vilka effekter ledarskapet har på den vårdkvalitet som erbjuds pati-

enten, eftersom det är patienten som står i centrum för sjuksköterskans yrkesprofession. Yt-

terligare forskning behövs kring sjuksköterskans ledarskapsroll för att tydliggöra betydelsen 

av sjuksköterskans ledarskap i organisationen. Det är av avgörande betydelse att sjukskö-

terskans ledarroll synliggörs i relation till andra professioner, i samhället samt för beslutsfat-

tare och politiker, för att vidare utveckla en god och säker vård. Sjuksköterskeyrket är idag 

kvinnodominerat och det vore värdefullt att undersöka skillnader mellan kvinnligt ledarskap 

och manligt ledarskap och lära av varandra. I vår litteraturstudies resultat så tolkas att ledar-

skap inte skiljer sig så mycket mellan länderna, men ytterligare forskning på sjuksköters-

kans ledarskapsroll i olika länder kan ge viktig information.       
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Sökord/Limits 

 

Antal 

träffar 

 

Lästa 

abstract 

 

Urval 

1 

             

 

Urval 

2 

 

Cinahl 

 

 

 

100415 (MM ”Leadership”) (Headings) 

AND 

(MM ”Nursing Role”) (Headings) 

AND 

“Profess*” 

Limits: Research Article, English 

Language, Publication Year    2005-

2010 

18 15 4 2 

 

Cinahl 

 

 

 

100415 (MM “Leadership”) (Headings)  

AND 

(MM “Nurse Attitudes”) (Headings) 

Limits: Research Article, English 

Language, Publication Year  

2005-2010 

30 26 5 5 

Cinahl 

 

 

 

100415 “Leadership” (Fritext) 

AND 

(MM  “Nursing Role”) (Headings) 

AND 

(MH “Nurse Attitudes”) (Headings)  

Limits: Research Article, English 

Language, Publication Year  

2005-2010 

28 6 1 1 

PubMed 

 

 

 

100415 “Nurse´s Role” [Majr] (MeSH-term) 

AND 

Facilitators (Fritext) 

Limits: English Language, Published 

2005/01/01 to present 

30 27 1 1 

PubMed 

 

 

 

100415 Sellgren S [Author] 

Limits: English Language, Published 

2005/01/01 to present 

3 3 3 3 

SweMed+ 

 

 

 

100415 Nurse Role (MeSH-term), 

AND 

Patient care (MeSH-term) 

Limits: Peer reviewed, Article, Hu-

mans, Publication Year 

2005-2010 

24 5 1 1 

Manuell 

Sökning 

100415 Patient advocacy: barriers and facili-

tators 

1 1 1 1 

      134    83 16 14 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2006  

Sverige 

SweMed+ 

 

 

Bjälke, S., & 

Arman, M.  

 

Omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska – en 

studie på intensiv-

vårdsavdelningar i 

Sverige.  

 

Att undersöka på vilka 

intensivvårdsavdelningar 

man arbetar med omvård-

nadsansvarig sjuksköters-

ka i Sverige och undersö-

ka deras arbetsuppgifter. 

  

 

Kvalitativ metod. Enkäten skick-

ades ut till 79 intensivvårdsavdel-

ningar i Sverige, varav 65 svarade 

(82%).  Grounded Theory använ-

des. Studien bygger på enkäter 

och intervjuer. Intervjuerna ban-

dades och skrevs ut ordagrant. 

Andra steget i studien var 10 

intervjuer med kliniskt verksam-

ma sjuksköterskor från 5 olika 

sjukhus. Materialet från enkäterna 

analyserades tillsammans med 

intervjumaterialet. 

  

 

I studien kom de fram till att genom att 

ha OAS (omvårdnadsansvarig sjukskö-

terska) på intensivvårdsavdelningarna så 

kan detta leda till en bättre vård för 

patienterna, genom att minska lidande 

och öka deras välbefinnande. Det blir 

lättare att skaffa sig ett helhetsansvar för 

patienten och närstående genom att var 

OAS. Genom att lära känna sina patien-

ter väl så kan OAS lättare ta sitt ansvar i 

de situationer som rör patienternas me-

dicinska säkerhet.   

 

Grad II 

 

2006 

Finland 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bondas, T. 

 

Paths to nursing 

leadership. 

 

Att utforska anledningar 

till varför sjuksköterskor 

går in i ledarskapet och 

strävar efter chefspositio-

ner inom hälso- och sjuk-

vården. 

  

 

Kvalitativ metod. Studien inspire-

rades av Grounded Theory. De 

använde sig av semistrukturerade 

enkäter med öppna frågor. Det 

var 68 finska sjuksköterskor i 

arbetsledande funktion från mind-

re och större städer i Finland och 

de valdes strategiskt. Alla delta-

gare hade sjuksköterskeutbildning 

och var i åldern 25-55 år samt 

hade en ledarskapsposition. Del-

tagarna var anonyma i studien. 

    

 

I studien kom de fram till fyra olika 

anledningar varför sjuksköterskorna 

valde att söka ledarskapspositioner. 

Dessa var; idealvägen, karriärvägen, 

förändringsvägen och temporära vägen. 

Förändringsvägen var den som var cen-

tral i denna studie. I studien tas det upp 

både positiva och negativa faktorer som 

har påverkat sjuksköterskorna att söka 

till ledarskapspositioner.  

 

 

 

Grad II 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2009 

Irland 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carney, M. 

 

Public health nurses 

perception of clinical 

leadership in Ireland: 

narrative descrip-

tions. 

 

Att identifiera hur kliniska 

ledarskapskickligheter 

uppfattas av allmänsjuk-

sköterskor och hur följ-

derna blir i det dagliga 

omvårdnadsarbetet.  

 

 

Kvalitativ metod.  Datainsamling 

gjordes från Januari-April 2006 

genom intervjuer med deltagarna. 

Det var 20 deltagare i studien och 

de var sjuksköterskor i hälso-

sjukvården och deltog i ett pro-

fessionellt utvecklingsprogram 

under 12 veckor. Majoriteten av 

deltagarna 16 (80 %) hade inte 

deltagit i ett sådant program tidi-

gare sedan deras examen. Delta-

garna deltog frivilligt och var 

anonyma i studien.  

  

 

De kom fram till sex olika teman som 

påverkade det kliniska ledarskapet i det 

dagliga arbetet. Dessa var; kliniskt le-

darskap i primärvården, ledarskapsprin-

ciper relaterat till offentliga vården, 

varför problem uppstår i kliniskt ledar-

skap?, hur löser man bäst ledarskaps-

problem?, ledarskapsproblem angående 

sjuksköterskor som arbetar i den offent-

liga sektorn och framtida modeller av 

vårdandet.  
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2008 

Canada 

Cinahl 

 

Cummings, G.G., 

Olson, K.,  

Hayduk, L., 

Bakker, D., 

Fitch, M.,  

Green, E.,  

Butler, L., & 

Conlon, M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The relationship 

between nursing 

leadership and 

nurses´ job satisfac-

tion in Canadian 

oncology work envi-

ronments. 

 

Att utveckla och bedöma 

en teoretisk modell av 

arbetsmiljöfaktorer som 

påverkar onkologisjukskö-

terskors arbetstillfredsstäl-

lelse. 

 

Kvantiativ metod. Det skickades 

ut en enkät till deltagarna både på 

engelska och franska. Av 615 

tillfrågade sjuksköterskor deltog 

515 (n=515). Dessa sjuksköters-

kor arbetade minst 60 % av sin 

arbetstid på onkologen. Författar-

na använder sig av en prospektiv 

beskrivande design. De undersök-

te sjuksköterskorna två gånger 

med två års mellan rum, 2004 och 

2006. Enkäten innehöll tre områ-

den; demografisk, arbetsmiljöka-

raktär och arbetstillfredsställelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien visar att synligt och relationsin-

riktat ledarskap och positiva relationer 

mellan kollegor har en betydelsefull roll 

när det gäller onkologisjuksköterskors 

arbetsmiljö, samt arbetstillfredsställelse. 

Relationsinriktat ledarskap hade även 

inflytande på möjligheter för att perso-

nalen skulle utvecklas, delta i politiska 

beslut, vårdandets autonomi och stöd 

från överordnad vid konflikter vilket 

påverkade till arbetsstillfredsställelse för 

sjuksköterskorna. 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2008 

Belgien 

Cinahl 

 

Dierckx de Cas-

terlé, B.,  

Willemse, A., 

Verschueren, M., 

& Milisen, K. 

 

Impact of clinical 

leadership develop-

ment on the clinical 

leader, nursing team 

and care-giving 

process: a case 

study. 

 

 

Att utvärdera hur det kli-

niska ledarskapsutveck-

lingsprojektet påverkade 

avdelningschefen och i sin 

tur vilken påverkan det 

gav på avdelningen, per-

sonalen och omvårdnaden. 

 

 

Kvalitativ metod. De använde sig 

av individuella intervjuer, grupp-

diskussioner och observationer av 

deltagarna. Datainsamlingen 

samlades in och analyserades 

under 11 månader från januari- 

november 2005. Enkel instrumen-

tell fallstudie som gjordes på en 

enhet på ett stort akademiskt 

sjukhus, där ett kliniskt ledar-

skapsutvecklingsprojekt genom-

förts. Det gjordes ett avsiktligt val 

av deltagare som arbetat på enhe-

ten i minst fyra år. I studien del-

tog 17 yrkesutövande; 9 sjukskö-

terskor, 3 sjukgymnaster, 1 psy-

kolog, 1 arbetsterapeut, 1 avdel-

ningsläkare, 1 avdelningssjukskö-

terska, 1 avdelningschef. Kriterier 

för studien var att enheten ska ha 

deltagit i det kliniska ledarskaps-

utvecklingsprojektet under åren 

2003-2005. Deltagarna var ano-

nyma i studien.  

 

 

 

 

Ledarskapsutveckling är en process som 

ständigt pågår mellan ledaren och med-

arbetarna. Studien visar positiva resultat 

av det kliniska ledarskapsutvecklings-

projektet och har hjälpt kliniska ledare i 

sitt arbete. De kliniska ledarna blev mer 

effektiva när det kommer till kommuni-

kation, självkännedom, presterande och 

sin vision. Arbetsteamet blev mer för-

delaktigt, tack vare ett effektivare ledar-

skap.  
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2009 

Australien 

Cinahl 

 

 

Linton, J., & 

Farrell, M.J. 

 

Nurses´ perceptions 

of leadership in an 

adult intensive care 

unit: A phenomenol-

ogy study. 

 

 

Att undersöka vad inten-

sivvårdssjuksköterskorna 

hade för uppfattning om 

sjuksköterskors ledarskap 

på en vuxen intensiv-

vårdsavdelning.  

 

 

Kvalitativ metod. Fenomenolo-

gisk ansats användes. Det var 6 

deltagare som valdes avsiktligen 

och var rekryterade från ett of-

fentligt sjukhus. Kriterierna för 

deltagarna var att de skulle vara 

registrerade sjuksköterskor och 

arbetat i minst fem år på en inten-

sivvårdsavdelning för vuxna. 

Face-to-face semistrukturerade 

intervjuer med var och en av 

deltagarna gjordes och som vara-

de från 30-60 min och intervjuer-

na bandades. Datainsamlingen 

analyserades med giorgi´s (1970) 

fyra steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna studie beskrev hur 6 intensiv-

vårdssjuksköterskor (ICU) på en inten-

sivvårdsavdelning för vuxna tänkte 

kring ledarskapet. I studien kom de fram 

till fem teman och dessa var följande; 

leda efter exempel, kommunikation, 

förmåga att tänka utanför ledningsom-

rådet, känna din personal och stötta upp 

i krissituationer. Detta resultat belyste 

vikten av att de nuvarande och framtida 

sjuksköterskorna inom ICU ska vara 

förberedda och ha utbildning för den 

kommande ledarrollen.   
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2008 

Skottland 

Cinahl 

 

Mclutosh, J., & 

Tolson, D. 

 

Leadership as part of 

the nurse consultant 

role: banging the 

drum for patient 

care. 

 

Att identifiera omfattning-

en av sjuksköterskekon-

sulters ansvarsområde 

inom sin befattning, ut-

ifrån fyra kärnområden, 

varav en av dessa fyra är 

professionellt ledarskap 

vilket denna studie fokuse-

rar på.  

 

Kvalitativ metod. Det användes 

dokumentanalys, bandinspelning 

och intervjuer både singel och i 

grupp. Singelintervjuer gjordes 

två gånger, den första efter nio 

månader och den andra efter 

ytterligare fem till sex månader. 

Gruppintervjun byggde på guide 

från singelintervjuerna som bas-

underlag. Totalt gjordes 31 inter-

vjuer. De som medverkade var: 4 

sjuksköterskekonsulter, 3 chefer 

av nursing-service, 1 f.d. cheffö-

reståndare och 1 chef för sjukskö-

terskeutbildningen. 20 intressen-

ter tillfrågades och 18 valde att 

delta som delades upp på ssk-

kosulterna. Ssk-konsulterna var 

placerade över två Health borad 

area och arbetade inom fyra spe-

cialistområden och i fyra olika 

NHS Trusts (National Health 

Service). Studien gjordes från år 

2001-2003. Alla intressenter som 

deltog var anonyma.   

 

 

 

 

 

 

Studien redovisar kategorier som be-

kräftar ledarrollen, hur man använder 

sitt ledarskap i praktiken, hur processen 

av ledarskapet utvecklas och hur det 

påverkar och vilken betydelse det har 

för verksamheten. Alla deltagare före-

språkade transformellt ledarskap och 

under processen så utvecklades olika 

delar (kännetecken) och de blev mer 

klarsynta i sitt ledarskap. 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2006 

Iran 

Manuell 

sökning 

 

 

 

Negarandeh, R., 

Oskonie, F., 

Ahmadi, F., 

Nikravesh, M., &   

Rahm Hallberg, 

I.  

 

Patient advocacy: 

barriers and facilita-

tors. 

 

Att undersöka hinder och 

möjligheter som påverkar 

iranska sjuksköterskor 

som patientens advokat. 

 

Kvalitativ metod. Grounded theo-

ry användes. Semistrukturerade 

intervjuer användes. Urvalet 

bestod av 24 iranska registrerade 

sjuksköterskor; (18 sjuksköters-

kor, 3 avdelningssjuksköterskor 

och 3 avdelningsföreståndare) 

som arbetade på ett stort sjukhus i 

Tehrean i Iran. Deltagarna var i 

åldern 23-50 år och hade arbetser-

farenhet mellan 1-26 år inom 

vården. Alla deltagarna deltog 

frivilligt och var anonyma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I studien kom de fram till olika teman 

som påverkade att vara patientens före-

språkare. Barriärer/hinder som hindrade 

sjuksköterskorna att vara patientens 

förespråkare identifierades följande; 

maktlöshet, brist på lagar och etiska 

koder, begränsad kommunikation, läka-

rens ledarskap, lojalitet gentemot med-

arbetarna, brist på motivation och be-

gränsad tid till att prata med patienterna 

och anhöriga. Faktorer som gjorde det 

möjligt för sjuksköterskorna att vara 

patientens förespråkare var följande; 

sjuksköterska-patient relationen, sjuk-

sköterskans ansvar, teamarbete med 

läkare, uppmärksamma patientens be-

hov och sjuksköterskans kunskaper och 

skickligheter. Deltagarna upplevde att 

det var svårt att förespråka patienterna, 

men gjorde så gott de kunde. Sjukskö-

terskorna utgick ifrån patientens behov 

och status, samt eventuella möjligheter 

och hinder för att på bästa sätt föresprå-

ka patienten.  
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

 kvalitet 

                    
 

2008 

Canada 

PubMed 

 

 

Oelke, N, D., 

White, D.,  

Besner, J.,  

Doran, D., 

Mchillis Hall, L., 

& Giovannetti, P. 

 

Nursing Workforce 

Utilization: An Ex-

amination of Facili-

tators and Barriers 

on Scope of Practice 

 

 

Att få fram sjuksköters-

kornas uppfattning av hur 

de kan arbeta fullt ut och 

att identifiera hinder och 

möjligheter för att få bästa 

möjliga förutsättning i sin 

roll.  

 

Kvalitativ metod. De använde sig 

av semistrukturerade face-to-face 

intervjuer. Studien genomfördes 

på 14 akutenheter i tre hälsoregi-

oner i västra Canada. Det gjordes 

236 intervjuer och det var 167 

sjuksköterskor som intervjuades. 

Alla deltagare deltog frivilligt i 

studien. För att få struktur på 

intervjuerna så användes det en 

modell kallad; The Nursing Role 

Effectivness Model. Medelåldern 

hos deltagarna var 42,1 år och 

medelsiffran för arbetserfarenhet 

inom vården hos deltagarna var 

16,4 år. Av deltagarna var 90 % 

kvinnor.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I studien kom de fram till att faktorer 

som främjade och hindrade sjuksköters-

kans professionella roll och övrig vård-

personal. Faktorer som förhindrade 

sjuksköterskans roll var bland annat 

arbetsbelastning, tidsbrist, bristande 

kommunikation och dåligt teamwork. 

Faktorer som främjade sjuksköterskans 

roll var bra teamwork, stöd från chefen 

och utbildningsmöjligheter.  
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2007 

Sverige 

Cinahl 

 

Rosengren, K., 

Athlin, E., & 

Segesten, K.  

 

Presence and avail-

ability: staff concep-

tions of nursing 

leadership on an 

intensive care unit. 

 

Att beskriva hur persona-

lens uppfattning av sjuk-

sköterskans ledarskap på 

en intensivvårdsavdelning 

var.   

 

Kvalitativ metod. Ett fenomeno-

grafiskt tillvägagångssätt använ-

des. Studien fokuserade på perso-

nalens upplevelse och uppfattning 

av sjuksköterskans ledarskap. Det 

hölls först ett möte på avdelning-

en där alla informerades om stu-

dien och därefter fick personalen 

frivilligt skriva upp sig på en lista 

om de ville delta. Det var 10 

deltagare i studien, varav det var 

4 registrerade sjuksköterskor, 3 

undersköterskor, 2 doktorer och 1 

sekreterare. Det gjordes 10 inter-

vjuer med varje deltagare var och 

en för sig. Datainsamlingen gjor-

des mellan år 2000-2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien fokuserade på personalens upp-

fattningar om sjusköterskans ledarskap. 

De kom fram till att sjuksköterskans 

ledarskap innebar att vara närvarande 

och tillgänglig i det dagliga arbetet, 

stödjande i det dagliga arbetet, underlät-

ta professionellt erkännande och förbätt-

ra vården både individuellt och som ett 

team. Det transformella ledarskapet 

verkade passa in på personalens upp-

fattningar. 
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2008 

Sverige 

PubMed 

 

Sellgren, Frans-

son, S.,  

Ekvall, G., & 

Tomson, G.   

 

Leadership behav-

iour of nurse manag-

ers in relation to job 

satisfaction and 

work climate. 

 

Att undersöka chefssjuk-

sköterskors ledarskapsbe-

teende och vilket samband 

det har med kreativt ar-

betsklimat och arbetstill-

fredsställelse. 

 

 

Kvantitativ metod. Studien gjor-

des på ett stort universitets sjuk-

hus i Sverige i november år 2003. 

Det fanns 92 chefssjuksköterskor 

på sjukhuset och 77 passade in på 

författarnas kriterier och repre-

senterade ett brett spektra från 

olika avdelningar. Det valdes 10 

underordnade per chefssjukskö-

terska, totalt 770 underordnade. 

De underordnade som valdes ut 

var; sjuksköterskor, underskö-

terskor och administrativ perso-

nal. Det skickades ut tre enkäter 

om arbetstillfredsställelse, ledar-

skapsbeteende och arbetsklimat. 

Dessa enkäter skickades hem till 

770 underordnade deltagare och 

en påminnelse skickades efter två 

veckor till dem som inte svarat. 

Av de 770 inbjudna deltagarna så 

var det ett bortfall på 344 deltaga-

re. Det totala antalet deltagare var 

426. Av dessa 426 var det 7 som 

inte svarade på allt i enkäterna. 

Deltagarna deltog frivilligt och 

var anonyma.  

 

 

 

 

Denna studie kom fram till att ledar-

skapsbeteende och arbetsklimatet var 

faktorer som hade stor betydelse för 

personalen att känna arbetstillfredsstäl-

lelse. Chefen hade en viktig roll att 

skapa kreativ arbetsmiljö och arbetstill-

fredsställelse, eftersom studien visade 

starkt samband mellan dessa två faktorer 

och chefens betydelse.  
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2006 

Sverige 

PubMed 

 

Sellgren, S., 

Ekvall, G., & 

Tomson, G. 

 

Leadership styles in 

nursing manage-

ment: preferred and 

perceived. 

 

Att undersöka sjukskö-

terskans ledarskap beträf-

fande vad chefssjukskö-

terskor och underordnade 

ansågs vara viktigt samt 

undersöka vad underord-

nade tyckte om sin chef-

sjuksköterskas arbete i 

verkligheten.   

  

 

Kvantitativ metod. En enkät fyll-

des i baserad på förändringar, 

produktionen och en modell för 

anställda användes för att faststäl-

la ledarskapsstilar de föredrog. 

Enkäten skickades hem till delta-

garna och en påminnelse skicka-

des efter två veckor till dem som 

inte svarat. Studien genomfördes 

på Karolinska sjukhuset i Stock-

holm i november år 2003. från 

studiens början var det 92 chefs-

sjuksköterskor på sjukhuset varav 

77 chefssjuksköterskor passade in 

på kriterierna för att delta i studi-

en. Dessa deltagare representera-

de från alla olika sorters avdel-

ningar. Det valdes 10 underord-

nade per chefssjuksköterska, 

totalt 770 underordnade. De un-

derordnade som valdes ut var; 

sjuksköterskor, undersköterskor 

och administrativ personal. Totalt 

var det 847 deltagare som erbjöds 

att delta i studien och ut av dessa 

svarade 492 på enkäten. Det var 

66 chefssjuksköterskor som sva-

rade och 426 underordnade. Del-

tagarna var garanterade anonymi-

tet.  

  

 

De kom fram till i studien att underord-

nade önskade att deras chefer vore mer 

tydliga när det gällde krav relaterat till 

arbetet. Studien visade också att det var 

9 chefer som hade ett svagt ledarskap. 
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2009 

Sverige 

PubMed 

 

Sellgren, F. S., 

Kajermo, N. K., 

Ekvall, G., & 

Tomson, G.  

 

Nursing staff turn-

over at a Swedish 

university hospital: 

an exploratory study. 

 

Att undersöka vilka fakto-

rer som påverkar omsätt-

ningen av sjuksköterske-

personalen. 

 

Både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Triangulering användes. 

Studien gjordes på ett stort uni-

versitets sjukhus i Sverige. Först 

så skrevs en brevinbjudan till 

cheferna och sjuksköterskorna om 

de ville delta i studien. Alla del-

tog frivilligt och var anonyma. 

Det var 29 deltagare som deltog 

från olika enheter, som sedan 

delades in i 5 fokusgrupper där de 

hade diskussion och författarna 

styrde diskussionen med sina 

frågor. Alla diskussioner banda-

des. Det var 31 deltagare från 

början, men 1 deltagare blev sjuk 

och 1 fick förhinder.  

   

 

Det identifierades fyra huvudfaktorer 

som möjligen påverkade personalom-

sättningen och dessa var följande; vä-

sentliga värderingar av motivation, 

arbetsbelastning, enhetens storlek och 

ledarskap. Resultatet visade att chefer 

som också agerade som ledare och hade 

en klar vision om omvårdnaden och 

arbetade för att ha ett delat ansvar, hade 

större chans att personalen stannade på 

sin arbetsplats.  
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2008 

Sverige 

Cinahl 

 

Skytt, B.,  

Ljungren, B., 

Sjöden, P-O., & 

Carlsson, M.  

 

The roles of the first-

line nurse manager: 

perceptions from 

four perspectives.  

 

Att undersöka vad första-

linjen sjuksköterskan, 

registrerade sjuksköters-

kor, undersköterskor, 

avdelningschefer tycker 

om första-linjen- sjukskö-

terskors aktuella roll och 

deras önskvärda roll.  

 

Kvalitativ metod. Semi-

strukturerade intervjuer gjordes 

och bandades. Intervjuerna vara-

de från 20min till 1,5 timme. Det 

var 16 deltagare som deltog, 

varav det var 5 första-linjen chef-

sjuksköterskor, 5 sjuksköterskor, 

5 undersköterskor och 1 klinik-

chef. Alla deltog frivilligt och 

anonymitet garanterades. Denna 

studie ägde rum på en vårdinstitu-

tion med 5 avdelningar.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningen av avdelningschefens 

aktuella och önskvärda roll varierade 

bland personalgrupperna. Teman som 

beskrevs var bland annat chefens ansvar 

för dagliga arbetet och ansvar för perso-

nalen. Första-linjen chefsjuksköterskor-

na, sjuksköterskorna och undersköters-

korna kom fram till en överensstäm-

mande bild angående chefens aktuella 

arbetsroll.  
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