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Sammanfattning Ett av sjuksköterskans kompetensområden är 

ledarskap. Han/hon ska strukturera 

omvårdnadsarbetet så att det ges en så god 

omvårdnad som möjligt till patienten. 

Ledningsfunktionen påverkas av olika faktorer som 

kan ge inverkan på omvårdnaden. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskans ledningsfunktion. Studien utfördes 

som en litteraturstudie. Resultatet visade att 

sjuksköterskans ledningsfunktion ofta inte 

synliggörs i organisationen och bland vårdpersonal 

och att det finns en brist på förståelse för 

hans/hennes uppgift som ledare. Det var även svårt 

för sjuksköterskan att förstå sin egen funktion som 

ledare då han/hon hade svårt att koppla den till sin 

kompetens. Utbildning inom ledarskap sågs som en 

brist men utbildning var en viktig faktor för att 

utveckla kompetensen som ledare. För att kunna 

utföra och utveckla sin roll som ledare behöver den 

närmsta chefen ge sjuksköterskan autonomi och 

feedback för hans/hennes prestation. 

Sammanfattningsvis bör mer utbildning om 

ledarskap införas för sjuksköterskan och det bör 

även utforskas mer om ämnet. Bristen på feedback 

är synlig på arbetsplatsen och bör därför införas i 

praktiskt vårdverksamhet till exempel att det varje 

dag är obligatoriskt att gruppen diskuterar dagen 

som har gått. Detta för att öka kunskaperna om 

ledarskap vilket i sin tur leder till att sjuksköterskans 

roll som ledare blir mer synlig. 
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Abstract One of the nurses’ areas of expertise is leadership. 

He/she will organize nursing care in order to provide 

as good care as possible for the patient. The lead 

function is affected by various factors that can 

influence the care. The purpose of this study was to 

focus on factors that influence nurses le role. The 

study was conducted as a literature review. The 

results showed that nurses function to lead is often 

not made visible in the organization and among 

health professionals and that there is a lack of 

understanding of his/her role as a leader. It was also 

difficult for nurses to understand their function as a 

leader when he/she found it difficult to connect it to 

their skills. Education in leadership was seen as a 

shortage but education was an important factor to 

develop leader skills. To perform and develop their 

role as a leader they need the nearest superior head 

to give the nurses autonomy and feedback on his/her 

performance. In conclusion, more education about 

leadership needs to be introduced to the nurse and it 

should also be explored more about the subject. The 

lack of feedback is visible in the workplace and 

should therefore be included in practical healthcare, 

for example obligatory group discussions about the 

day’s work every day. This is to increase knowledge 

about leadership, which in turn leads to the nurses’ 

role as a leader to become more visible. 
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Inledning 
 

Sjuksköterskan är alltid ledare på arbetsplatsen (Månsson, 2006) men att sjuksköterskan 

har en ledningsfunktion är dock inte alltid lika självklar (Kihlgren, Engström & 

Johansson, 2009). Ledningsfunktionen har sitt ursprung i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor, där ledarskap är ett av sjuksköterskans tre huvudområden 

(Socialstyrelsen, 2005). Det innebär att till exempel leda, prioritera, fördela och 

samordna arbetsgruppen i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans ledningsfunktion består 

av att leda inom kunskapsområdet omvårdnad (Kihlgren, et al., 2009), vilket måste ske 

utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [ICN] (2007).  

 

Kravet på sjuksköterskan som ledare har ökat de senaste åren vilket innebär att han/hon 

har fått mer ansvar (Lundin & Sandström, 2010). Rollen som ledare innebär ett stort 

ansvar i att leda medarbetarna i rätt riktning (Jooste, 2004) och det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om vad det innebär att vara ledare (Månsson, 2006). 

Han/hon ska agera som en förebild för sina medarbetare (Månsson, 2006) och föregå 

med gott exempel i omvårdnadsarbetet (Jooste, 2004). Sjuksköterskans medvetenhet om 

sin roll som ledare krävs för att arbetsgruppen och samhället i övrigt ska kunna 

acceptera och synliggöra sjuksköterskans ledningsfunktion (Lundin & Sandström, 

2010).  

 

Ledarskap formas av synen på medarbetarna, relationerna i gruppen och 

kommunikationen (Lundin & Sandström, 2010). Sjuksköterskans ledningsfunktion 

synliggörs inte tillräckligt i grundutbildningen för sjuksköterskor vilket kan ha en 

påverkan på hans/hennes framtida roll som ledare. Det kan även påverka om 

vårdpersonal, organisation och samhället i övrigt ser sjuksköterskan som ledare eller 

inte och om han/hon kan utföra sin ledningsfunktion. Olika faktorer kan påverka 

ledningsfunktionen positivt eller negativt. 

 

Bakgrund 
 

Ledarskap 

 

Ledarskapet har förändrats sedan början på 1900-talet (Önnevik, 2010). Ledaren var då 

en mästare inom ett område där gruppen tog efter ledarens sätt att utföra arbetet på. Idag 

handlar ledarskapet om förmågan att hitta egenskaper hos enskilda individer och 

arbetsgrupper för att öka deras arbetsprestation. Ledarskapet är en viktig faktor för att 

en arbetsgrupp ska utvecklas och växa (Önnevik, 2010), och uppstår i en interaktion 

med en grupp där det finns följare (Fransson Sellgren, 2009). Enligt Jooste (2004) 

behövs tre grundläggande egenskaper för att styra andra; det är auktoritet, makt och 

inflytande. Dessa tre bör dock kombineras med att ge arbetsgruppen motivation, 

inspiration, uppskattning, förståelse och att ha förmågan att leda gruppen mot ett 

gemensamt mål (Jooste, 2004; Lundin & Sandström, 2010; Fransson Sellgren, 2009; 

Önnevik, 2010). 
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För att arbetet i en grupp ska fungera på ett effektivt sätt krävs det 

kommunikationsfärdigheter av ledaren (Brady Germain & Cummings, 2010; Jooste, 

2004; Önnevik, 2010). Kommunikation kan förmedlas verbalt, icke verbalt och 

symboliskt, där verbalt är talet och icke verbalt är kroppsrörelser, kroppshållning och 

ögonkontakt (Baggens & Sandén, 2009; Lundin & Sandström, 2010; Önnevik, 2010). 

Symbolisk kommunikation ges till exempel via klädsel, smycken och frisyr. Lundin & 

Sandström (2010) belyser att alla uttrycksätten bör kombineras så det blir naturligt för 

mottagaren att ta till sig kommunikationen. Att ledaren förmedlar budskap är lika viktigt 

som förmågan att lyssna. Förmågan att lyssna gör det möjligt för ledaren att se 

arbetsgruppens verklighetsuppfattning (Lundin & Sandström, 2010), vilket även gör det 

lättare att effektivt framföra och genomföra de mål som satts upp (Jooste, 2004). Det 

som ledaren uppfattar som självklart kan för arbetsgruppen uppfattas tvärtom och för att 

undvika eventuella konflikter bör båda parter ha en förståelse för varandras 

verklighetsuppfattning (Lundin & Sandström, 2010). Lundin & Sandström (2010) 

beskriver vidare att syftet med feedback i en arbetsgrupp är både att ge och få positiva 

och negativa synpunkter. För att en ledare ska kunna utvecklas och öka sin kunskap är 

feedback från omgivningen en förutsättning (Blomquist & Röding, 2010). Feedback bör 

ske på daglig basis men uppfattas som en brist på många arbetsplatser. En orsak till 

detta är att det uppfattas svårt att ärligt berätta för en medarbetare om sina synpunkter. 

Feedback mellan ledaren och medarbetarna är viktigt för att få ökat samarbete i 

arbetsgruppen (Blomquist & Röding, 2010; Lundin & Sandström, 2010). 

 

De finns många egenskaper som kännetecknar ett effektivt ledarskap (Blomquist & 

Röding 2010; Fransson Sellgren, 2009; Lundin & Sandström, 2010; Önnevik, 2010). I 

Blomquist & Röding (2010) beskrivs personlighet, egna styrkor och kompetens som 

ledarens viktigaste egenskaper. En ledare som har karisma, egenskapen att kunna vara 

sig själv och en medfödd förmåga att leda har en stor fördel i sitt ledarskap (Lundin & 

Sandström, 2010). Förmågan att leda kan tränas upp hos personer utan det medfödda 

försprånget och för att undvika att ledarskapet förtvinar bör ledarförmågan vårdas och 

utvecklas. Jooste (2004) och Lundin & Sandström (2010) beskriver vikten av att vara 

medveten om hur ledarens eget beteende uppfattas av gruppen. Det är viktigt att ledaren 

kan kontrollera och förstå sina egna svagheter och styrkor. För att få enskilda individer, 

grupper eller en organisation att arbeta effektivt tillsammans gäller det som ledare att ha 

kunskap om ledarskap (Önnevik, 2010).  

 

Ledarstilar beskrivs i Thylefors (2007) som beteendemönster hos ledaren där beteendet 

är av betydelse för hur ledaren agerar. Ledaren använder sig av beteendemönstret i både 

allmänna handlingar och i relationer med arbetsgruppen (Lundin & Sandström, 2010). 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar ledarstilen och vilken som fungerar bäst, 

till exempel medarbetarnas mognad och kompetens, yttre förutsättningar, uppgiftens art 

och vilken situation som uppstår (Larsson & Kallenberg, 2006; Lundin & Sandström, 

2010; Önnevik, 2010). Lundin & Sandström (2010) beskriver vidare att en viss ledarstil 

kan fungera väl i en situation och sämre i en annan. Litteraturen beskriver olika 

ledarstilar såsom att en auktoritär ledare fattar snabba beslut, styr med hela handen och 

övervakar sina medarbetare (Lundin & Sandström, 2010; Önnevik, 2010). Motsatsen till 

en auktoritär ledare är den demokratiske ledaren. Vid demokratiskt ledarskap används 

endast få regler och medarbetarna ges frihet som kräver att de har stora kunskaper och 

färdigheter inom yrket (ibid.). Önnevik (2010) belyser att det även finns en medelväg 

mellan dessa två ytterligheter. Ledaren kan antingen vara auktoritär med inslag av olika 

grader av demokratisk ledarstil eller demokratisk med inslag av auktoritär ledarstil. Det 

är väsentligt att ledaren har kunskap om att ledarskapet kan förändras, där förändringen 
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kan bero på den enskilda individens eller gruppens utvecklingsgrad (ibid.).  

 

En ledare kan både vara formell eller informell ledare (Fransson Sellgren, 2009; 

Kihlgren, et al., 2009; Lundin & Sandström, 2010). En chef är en formell ledare som 

utövar sitt ledarskap i en organisation (Lundin & Sandström, 2010), chefens roll som 

ledare är en tillsatt position men för att vara ledare behövs ingen chefsposition 

(Blomquist & Röding, 2010; Kihlgren, et al., 2009; Lundin & Sandström, 2010). ”Det 

är möjligt att vara chef utan att vara ledare, och det är möjligt att vara ledare utan att 

vara chef” (Blomquist & Röding, 2010 s. 19). En informell ledare har blivit vald utifrån 

ett förtroende från arbetsgruppen. Fransson Sellgren (2009) beskriver att en informell 

ledare leder utifrån sin auktoritet eller personlighet. Den informella ledaren kan ha en 

negativ inverkan på arbetsgruppen om gruppens mål inte är i linje med den formella 

ledarens mål (Fransson Sellgren, 2009; Lundin & Sandström, 2010). Inom sjukvården 

är sjuksköterskan en formell ledare som leder arbetet inom arbetsgruppen (Weurlinder, 

2006, citerad av Fransson Sellgren, 2009). Hans/hennes mål är i linje med 

verksamhetens mål och utgör därför inget hot för arbetsgruppen.  

 

Sjuksköterskans ledarskap 

 

Sjuksköterskan har tre huvudansvarsområden: omvårdnadens teori och praktik, 

forskning, utveckling och utbildning och ledarskap (Socialstyrelsen, 2005). Ansvar för 

ledarskap involverar ansvar över arbetsledning och samverkan i vårdkedjan. 

Sjuksköterskan ska bland annat leda, prioritera, fördela och samordna 

omvårdnadsarbetet i arbetsgruppen. Han/hon ska även ha förmågan att planera, 

konsultera, informera och samverka med alla aktörer i vårdkedjan för att uppnå 

kontinuitet, effektivitet och kvalitet i omvårdnaden (ibid.). Både 

kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) och den etiska koden (ICN, 2007) ska 

sjuksköterskan följa i sitt dagliga arbete. ICN:s etiska kod innebär bland annat att 

sjuksköterskan bedömer sin egen och andras kompetens och fattar beslut med 

ödmjukhet och förståelse.  

 

Sjuksköterskan är ledare inom kunskapsområdet omvårdnad (Kihlgren, et al., 2009). 

Kravet på sjuksköterskan som ledare har ökat de senaste åren då omvårdnadspersonal 

har fått mer ansvar för sina arbetsuppgifter (Lundin & Sandström, 2010). För 

sjuksköterskan innebär det bland annat ansvar över att arbetsgruppen känner sig trygg 

och att som ledare utbilda, handleda och informera både patienter, anhöriga och 

medarbetare. Sjuksköterskans sätt att leda påverkas av relationen till gruppen och av 

sättet att vara och påverka andra (Lundin & Sandström, 2010). Enligt Jooste (2004) kan 

sjuksköterskan föregå med gott exempel, skapa goda relationer och handleda utifrån 

aktuell forskning för att stödja sitt ledarskap. 

 

Hälso- och sjukvården strävar efter att organisera arbetet i arbetslag där sjuksköterskan 

har en ledande roll (Kihlgren, et al., 2009). Individerna i gruppen innehar olika 

kompetenser som samarbetar till en helhet och strävar efter ett gemensamt mål, bland 

annat att erbjuda så bra vård som möjligt (Kihlgren, et al., 2009; Lundin & Sandström, 

2010). Statusen mellan yrkesgrupperna har en stark historisk tradition som delvis 

fortfarande finns kvar i delar av organisationen. Hallin & Siverbo (2003) beskriver 

organisation som en verksamhets- eller förvaltningsstruktur där det finns olika enheter 
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och chefsnivåer. Inom hälso- och sjukvården är ledningsstrukturerna hierarkiskt 

uppbyggda och avståndet mellan toppen och botten i organisationen är stort (Lundin & 

Sandström, 2010). Enligt Rahm-Sjögren & Sjögren (2002) låter sig många 

sjuksköterskor bli överkörda av andra yrkesgrupper i sjukvården. För att 

sjuksköterskans ledarroll inte ska påverkas av det stora avståndet i hierarkin bör 

avståndet minskas, vilket kan ske genom gemensamt engagemang och ökad delaktighet 

i gruppen (ibid.).  

 

För att kunna leda andra är det nödvändigt att sjuksköterskan har accepterat och är 

medveten om sin ledningsfunktion (Kihlgren, et al., 2009). Det räcker inte att enbart 

sjuksköterskan och professionen har accepterat och erkänt ledarrollen utan även att 

organisationen och samhället i övrigt är medvetna om detta (ibid.). För att 

sjuksköterskan ska vilja leda behöver han/hon känna sig viktig och behövd från 

organisationen (Brady Germain & Cummings, 2010). Frihet till att ta egna beslut, få 

föreslå och engagera sig i aktiviteter utan att behöva fråga om lov ger sjuksköterskan en 

känsla av autonomi och självförtroende. Brady Germain & Cummings (2010) beskriver 

vidare att sjuksköterskorna känner att de kan ge bättre vård om deras kunskaper och 

färdigheter är respekterade och betrodda. Att medarbetarna har accepterat 

sjuksköterskans ledningsfunktion är viktigt då det är medarbetarna som gör att 

sjuksköterskan blir berättigad till sin ledarroll (Lundin & Sandström, 2010). För att 

sjuksköterskan ska bli accepterad och erkänd som ledare behöver medarbetarna känna 

respekt, stolthet och samhörighet för honom/henne. Lundin & Sandström (2010) menar 

vidare att sjuksköterskan kontrolleras av medarbetarna genom att visa sig värd deras 

förtroende. Medarbetarna utvärderar bland annat hans/hennes kunskap, professionalitet, 

karaktärsegenskaper och människosyn (ibid.). Brady Germain & Cummings (2010) 

menar att sjuksköterskan kan visa sig värdig som medarbetare genom att demonstrera 

sina egenskaper och förmågor. 

 

Enligt Hallin & Siverbo (2003) och Kihlgren, et al. (2009) har många som arbetar inom 

hälso- och sjukvården erfarenhet av organisationsförändringar på grund av brist på 

ekonomiska resurser. Förändringen kan leda till personalnedskärningar och minskat 

antal vårdplatser vilket i sin tur leder till större ansvar och högre arbetsbelastning för 

personalen (Kihlgren, et al., 2009; Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). När det finns 

tillgång till tillräckliga resurser och nödvändig utrustning får sjuksköterskan enklare att 

genomföra och utvärdera omvårdnaden (Brady Germain & Cummings, 2010). 

Möjligheten att utveckla och utnyttja de resurser som finns gynnar arbetsklimatet och 

därmed organisationen och personalen (Kihlgren, et al., 2009). Det finns ett samband 

mellan ett sådant kreativt arbetsklimat och sjuksköterskans ledarskap (ibid.), då han/hon 

har uppgiften att samverka för att uppnå effektivitet och kvalitet på arbetsplatsen 

(Socialstyrelsen, 2005). Ett ökat tempo, brist på resurser samt ökad arbetsbelastning ger 

ökad stress hos sjuksköterskorna (Kihlgren, et al., 2009). De känner sig otillräckliga när 

vårdkvalitén blir sämre och kraven de ställer på sig själva blir för höga. Om 

sjuksköterskan har svårt att hantera situationen kan den upplevas som hotfull och 

framkalla stress (ibid.). 

 

De som utbildar sig till sjuksköterskor är inte alltid medvetna om att sjuksköterskan i 

sin yrkesutövning har en ledningsfunktion (Kihlgren, et al., 2009). 

Sjuksköterskestudenter bör få en tidig inblick om ledningsfunktionen för sitt kommande 

arbete, därför är det viktigt att utbildning om ledarskap ingår i 

sjuksköterskeutbildningen. Socialstyrelsen (2005) belyser att även färdigutbildade 
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sjuksköterskor ska tillämpa ny kunskap i sitt omvårdnadsarbete och kontinuerligt 

engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling. Det är därmed viktigt 

för sjuksköterskor att utveckla och vårda sitt ledarskap (Lundin & Sandström, 2010; 

Socialstyrelsen, 2005). 

 

Problemformulering 

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning är ledarskap ett av tre huvudansvarsområden 

men i grundutbildningen är kurser i ledarskap endast en liten del av utbildningsplanen. 

Sjuksköterskans ledarskap är inte heller tillräckligt synligt i varken hälso- och 

sjukvården eller samhället i övrigt. Att inte ha en synlig roll påverkar hur sjuksköterskan 

agerar som ledare. Om sjuksköterskan inte kan leda omvårdnadsarbetet kan 

vårdkvaliteten påverkas och därmed patienten. 

 

Syfte  
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 

ledningsfunktion. 

 

Metod 

 

Studien utfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006) och baserades på 

kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

Datainsamling 

 

Sökningarna påbörjades i databaserna Cinahl och PubMed då de ansågs mest relevanta 

till syftet. För att öka litteraturstudiens bredd lade vi till sökningar i databaserna 

PsycINFO, SveMed+ och Academic Search Elite. De två senast nämnda har vi valt att 

ej redovisa då de inte tillförde något till resultatet. Vi använde oss av sökord som ansågs 

vara relevanta för att fånga begreppet ledarskap, se sökordsöversikt i tabell 1. De mest 

relevanta sökorden kopplat till syftet var sjuksköterska, ledarskap och faktorer och vi 

använde oss av fritextsökning. För att få sökordens alla olika böjningsformer användes 

asterisk på flera av sökorden (Friberg, 2006). Dubbletter förekom i sökningarna men har 

inte redovisats.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, att 

sammanfattningar fanns samt att artiklarna skulle finnas på engelska. Årsbegränsningen 

var mellan 2007-2011, detta för att kunna granska den senaste forskningen och för att 

sjuksköterskans ledarskapsroll har förändrats de senaste åren. Vid varje sökning lästes 

alla artiklars titlar igenom och sedan de utvalda titlarnas sammanfattningar. Sammanlagt 

lästes 67 sammanfattningar igenom. Många av artiklarna innehöll information om 
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ledarskap men de flesta var inte från ett sjuksköterskeperspektiv utan från ett 

chefsperspektiv. Artiklar ur ett chefsperspektiv och artiklar om omvårdnad utifrån 

patientperspektivet exkluderades då de inte var relevanta till syftet. 

 

Utifrån sammanfattningarna valdes 28 artiklar ut till urval 1. I en av sökningarna i 

Cinahl hittades en artikel med del 1 och 2 och utifrån dem hittades ytterligare en 

referens till del 3. Del 3 söktes manuellt via biblioteket då den ej fanns tillgänglig 

elektroniskt. Eftersom artikeln söktes manuellt redovisas den inte i tabell 2, bilaga A 

men ingår i urval 2. Artiklarna lästes igenom för att ytterligare se relevansen till syftet 

och 11 artiklar valdes ut till granskningen. Artiklarna granskades enligt Willman, Stoltz 

& Bahtsevani (2011) och en övergripande kvalitetsbedömning gjordes. Frågorna i 

granskningsmallen vägdes mot artiklarnas innehåll och bedömningen resulterade i olika 

kvalitetsnivåer: bra, medel och dålig. Samtliga artiklar höll bra och medelnivå vilken 

medförde att alla artiklar gick vidare till urval 2.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord PubMed  

fritextsökning 

Cinahl  

fritextsökning 

PsycINFO 

fritextsökning 

Ledarskap Leader* Leadership  

Leader  

Leader* 

Lead* 

Leadership 

Sjuksköterska Nurs* 

Nursing leadership 

Nurses  

Nurse  

Nurs* 

Nurse by role 

Faktorer Factor Factor*  

Utveckla  Develop*  

Inflytande  Influence  

Utmaningar  Challenges  

Roll  Role  

 

Databearbetning 

 

En artikelöversikt på de 11 utvalda artiklarna gjordes för att få en överblick över 

materialet, se bilaga B, C och D. Artiklarna granskades var för sig och relevant 

information som kunde kopplas till syftet ströks under. Information som framkom 

diskuterades i relation till syftet och utefter det framkom sex teman; arbetsgrupp, 

utbildning, organisation, sjuksköterskans ledningsförmåga, kommunikation och 

arbetsplats. Artiklarna färgkodades efter dessa teman för att förenkla databearbetningen. 

Utifrån dessa sex teman formades rubriceringarna i resultatet som blev sjuksköterskans 

ledningsförmåga, organisationens påverkan och relationer i arbetsgruppen. Artiklarna 
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belyser ledarskap hos sjuksköterskor med eller utan specialisering såsom legitimerad-, 

distrikt-, specialist och kommunsjuksköterskor. Då ingen större skillnad av ledarrollen 

sågs valde vi att genomgående använda begreppet sjuksköterska i litteraturstudien. 

Sammanfattningsvis visade det flesta av artiklarnas resultat på liknande faktorer som 

påverkar sjuksköterskan ledningsfunktion. Skillnader var dock svåra att hitta mellan 

artiklarna då de utvalda artiklarna enbart visade faktorer som påverkade 

ledningsfunktionen och inte faktorer som inte påverkade. Alltså artiklarna visade inte 

motsägande resultat gentemot varandra. 

 

Resultat 
 

Sjuksköterskans ledningsförmåga 

 

En faktor som påverkade sjuksköterskans ledningsfunktion var kopplat till personliga 

egenskaper. Enligt McIntosh & Tolson (2009) sammanfattades ledarskap till att leda 

med gott exempel. Burns (2009a), (2009b), (2009c) och McIntosh & Tolson (2009) 

visar att sjuksköterskan genom sin utbildning har färdigheter som gör det möjligt att 

leda. Burns (2009b) fann att dessa färdigheter involverade självförtroende, kunskap, 

kompetens och förmågan att effektivt göra förändringar. Att ha ett personligt 

engagemang och motivation ansågs relevant i fastställandet i om sjuksköterskan vill 

leda eller blir ledd. McIntosh & Tolson (2009) belyser att sjuksköterskans färdigheter att 

leda är upprättade på en grund av expertis, analytiska- och problemlösande egenskaper. 

Bristen på synliga ledaregenskaper hos sjuksköterskan medförde en osäkerhet bland 

kollegorna (Burns, 2009c; Wangensteen, Johansson, & Nordström, 2008), som i sin tur 

medförde svårigheter för sjuksköterskan att leda (Wangensteen, et al., 2008). Att ha 

karisma beskrev Burns (2009a) som att sjuksköterskan har en speciell egenskap som gör 

att andra vill följa. Sjuksköterskans agerande hade inflytande på hur kollegorna 

uppfattade honom/henne och det hade betydelse för om kollegorna lät sjuksköterskan ta 

kommandot och leda. Kommunikation är en faktor som påverkar sjuksköterskans 

ledningsfunktion (Burns, 2009a; 2009b). Genom att kommunicera förenklas 

sjuksköterskans förmåga att motivera och därmed kunna dela med sig av en vision för 

framtiden (Burns, 2009a; Carney, 2009). Genom att han/hon erkänner, motiverar och 

uppmuntrar kollegorna via sitt engagemang förenklas ledarrollen (Carney, 2009). Burns 

(2009a) och (2009b) fann att kommunikation såsom effektivt lyssnande och förmågan 

att hålla andra informerade ansågs vara nyckeln till ett effektivt ledarskap.  

 

Gardulf, et al. (2008) fann att många sjuksköterskor var missnöjda med sin 

arbetssituation samt att det var brist på stöd för professionell utveckling till exempel 

möjlighet att göra karriär som sjuksköterska. Det sågs som omöjligt att under arbetstid 

engagera sig i professionell utbildning och utveckling (ibid.). Sjuksköterskorna 

upplevde att möjligheter för kompetensutveckling av ledarskap är bristande och att det 

behövs bättre tillgång till utbildning (Burns, 2009b; 2009c; Carney, 2009; Josefsson & 

Hansson, 2011). Enligt Josefsson & Hansson (2011) var det oklart för sjuksköterskorna 

hur kompetensutvecklingen inom ledarskap är strukturerat på arbetsplatsen. Det 

framkom i Burns (2009b) studie att vissa sjuksköterskor inte ansåg att 

ledarskapsutbildning var viktigt, de förstod inte kopplingen till sin kompetens utan ville 

hellre specialisera sig inom till exempel astma och diabetes. Däremot fann både Burns 
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(2009b) och Carney (2009) att utbildning var en viktig faktor för ledningsfunktionen då 

den förberedde sjuksköterskorna för sin framtida ledarroll samt ökade deras 

självförtroende. Med ledarskapsutbildning i ryggen fann Burns (2009b) att 

sjuksköterskorna kände att de blev mer kapabla att säga ifrån om något inte stämde och 

att de har blivit uppmärksammade om saker som går att förändra. För att kunna utföra 

rollen som ledare krävs kunskaper inom ledarskap (ibid.).  

 

Organisationens påverkan  

 

Sjukvårdens organisation kan påverka sjuksköterskans ledningsfunktion negativt genom 

brist på organisation och strukturering av arbetet på arbetsplatsen (Burns, 2009a). Brist 

på struktur kan bidra till dålig vägledning för sjuksköterskorna. I Burns (2009a) och 

Carneys (2009) studier framkom det att sjuksköterskans ledarroll behöver bekräftas från 

organisationen. Josefsson & Hansson (2011) såg svagheter i organisationen angående 

vad de överordnade ansåg ingå i sjuksköterskans ledningsfunktion. Värdet på 

sjuksköterskans ledarroll behöver lyftas och accepteras av organisationen (Carney, 

2009; Stevenson, Ryan & Masterson, 2011). En känsla av brist på förståelse och insikt i 

sjuksköterskans kompetens bekräftas som problem enligt Burns (2009b), Fealy, et al. 

(2011) och Josefsson & Hansson (2011). För att sjuksköterskan ska kunna ta kliniska 

beslut krävs det att organisationen ger sjuksköterskan autonomi och större ansvar 

(ibid.).  

 

Josefsson & Hansson (2011) beskrev att sjuksköterskan fick för lite feedback för sin 

arbetsprestation och enligt Burns (2009b) behövs feedback från närmsta chefen då det 

ger glädje, medvetenhet och gör rollen som ledare lättare för sjuksköterskan. Diskussion 

med närmsta chefen gav inblick i olika synvinklar för hur sjuksköterskan skötte sin 

uppgift som ledare (Josefsson & Hansson, 2011; Gardulf, et al., 2008). Enligt Carney 

(2009) är oförmågan att kommunicera samt otillräcklig kommunikation med 

överordnade en svårighet som kan leda till påverkan på ledningsfunktionen. 

Sjuksköterskan kan begränsas av chefens ledarskapsstil. En auktoritär chef kan 

exempelvis medföra problem för sjuksköterskans ledningsfunktion (ibid.). Enligt Burns 

(2009c) sågs klinisk övervakning från chefen som en möjlighet att få feedback. 

Övervakningen fick dock inte gå över gränsen så att sjuksköterskans autonomi 

begränsades. Josefsson & Hansson (2011) och Gardulf, et al. (2008) fann att 

sjuksköterskans ledningsfunktion begränsades då överordnade inte stöttade deras 

professionella utveckling eller deltagandet i utvecklingsprojekt. 

 

Strukturella förändringar på arbetsplatsen kunde uppfattas på olika sätt av 

sjuksköterskorna (Burns, 2009b; Carney, 2009). Burns (2009b) visar i sin studie på två 

motsatta resultat. Vissa förändringar gav sjuksköterskan möjlighet att bli mer engagerad 

i sin ledarroll men förändringarna uppfattades inte alltid positivt. Carney (2009) styrker 

detta i sin studie som visar att förändringar ibland uppfattades negativt vilket bidrog till 

en mer stressig arbetsmiljö och sjuksköterskans förmåga att göra skillnad på 

arbetsplatsen minskade. Författaren skriver vidare att det även fanns orimliga 

förväntningar från organisationen när det gällde besparingar. Det bidrog till brist på 

resurser och personal vilket i sin tur ledde till att sjuksköterskans ledningsfunktion 

påverkades negativt. Besparingarna resulterade även i låg moral på arbetsplatsen på 

grund av orimliga krav från överordnade (ibid.). Arbetsmiljön uppfattades ha en 

signifikant inverkan på utvecklingen av ledarskapets egenskaper och möjligheter genom 
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att sjuksköterskan fick vara med och påverka vid förändringar (Burns, 2009b). För att 

behålla en bra arbetsmiljö på avdelningen gällde det för sjuksköterskan att vara överallt 

hela tiden. Sjuksköterskan beskrevs som en bläckfisk som behövde använda alla sina 

armar för att få total kontroll över förmågan att prioritera och leda (Goldblatt, Granot, 

Admi, & Drach-Zahavy, 2008). Sjuksköterskorna undvek konflikter med kollegorna för 

att behålla en hälsosam atmosfär och en trevlig arbetsmiljö (ibid.). 

 

Sjuksköterskans ledarroll sågs som en orsak till känslan av press på arbetsplatsen. Då 

ledarrollen inte var självklar för alla ledde det till stress för honom/henne. Burns 

(2009b) belyser att pressen och tidsbristen för sjuksköterskor på arbetet minskar 

möjligheterna att leda. Wangensteen, et al. (2008) fann att det i början av 

sjuksköterskans karriär både var tufft och kaotiskt, vilket ledde till svårigheter att 

delegera. Utan överblick på sitt ledningsansvar fann sjuksköterskorna svårigheter att 

utöva sitt ledarskap (ibid.). Både Burns (2009b) och Wangensteen, et al. (2008) fann att 

sjuksköterskor kände stress över att vara den enda sjuksköterskan i tjänst. Även om 

dagpassen hade en högre arbetstakt uppfattades de som bekvämare än kvälls- och 

nattpassen (Wangensteen, et al., 2008). Att arbeta kvälls- och nattpass bidrog till mer 

ansvar och en känsla av överbelastning för sjuksköterskorna då de ofta var ensamma om 

ansvaret under passet (Stevenson, et al., 2011; Wangensteen, et al., 2008). Att ha mycket 

att göra på arbetet kopplades inte till negativ stress utan det ensamma ansvaret över 

arbetet var anledningen (Wangensteen, et al., 2008).  

 

Relationer i arbetsgruppen 

 

Som tidigare belysts finns det olika faktorer som påverkar sjuksköterskans 

ledningsfunktion. Burns (2009b) och (2009c) belyste behovet av nära arbetsrelationer 

som en ovärderlig källa till sjuksköterskans ledarskap. Arbetsrelationen gav en känsla 

av att känna sig värdefull, pålitlig och uppskattad av arbetskollegorna (Burns, 2009b). 

Enligt Burns (2009b) och Carney (2009) spelar det roll vem sjuksköterskan arbetar med 

för att känna tillåtelse att utvecklas som ledare eller kunna genomföra förändringar på 

arbetsplatsen. Motstånd till förändringsarbete i arbetsgruppen kan bidra till svårigheter 

för ledarskapet (Carney, 2009). Att få feedback och ha en öppen dialog med kollegorna 

påverkade sjuksköterskans situation som ledare (Burns, 2009c; Josefsson & Hansson, 

2011) och det fanns behov av att få erkännande från kollegorna (Wangensteen, et al., 

2008). Att söka insikt om att man är på rätt spår ökade sjuksköterskornas 

självförtroende och minskade känslan av isolering (Burns, 2009c; Wangensteen, et al., 

2008). Det ansågs viktigt att känna sig inkluderad av arbetsgruppen vid all 

kommunikation (Carney, 2009; Fealy, et al., 2011). Vid brist på stöd och 

kommunikation från arbetsgruppen kunde känslan av maktlöshet infinna sig hos 

sjuksköterskan (Burns, 2009b). Wangensteen, et al. (2008) visade att kollegorna inte var 

bra på att ge feedback vilket medförde att sjuksköterskan blev ovetandes om något 

kunde gjorts annorlunda eller om fel begåtts. Negativ feedback visades vara bättre än 

ingen feedback alls (ibid.).  

 

I Burns (2009b) och McIntosh & Tolson (2009) studier visade det sig att 

sjuksköterskans roll som ledare inte alltid var synliggjord eller förstådd av kollegor i 

den tvärvetenskapliga arbetsgruppen. Bristen på förståelse och medvetenhet för 

ledarskapsrollen hindrade sjuksköterskans utvecklingsmöjligheter (Burns, 2009b; Fealy, 

et al., 2011). Burns (2009b) visade att sjuksköterskan förr sågs mer som en följare eller 
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assistent till läkarna och gjorde som de blev tillsagda. En faktor som påverkade 

ledningsfunktionen var att bristen på acceptans från läkarna fortfarande var synlig 

(Burns, 2009a; 2009b). Goldblatt, et al. (2008) beskrev sjuksköterskans egna 

uppfattningar om utmaningarna att leda läkare som inte alltid är tillgängliga på 

avdelningarna. För att sjuksköterskan skulle kunna få ihop arbetet på avdelningen fick 

han/hon i mötet med läkaren dämpa sin ledarskapsroll. Samarbetet professionerna 

emellan ökade då läkarnas välmående prioriterades (ibid.).  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Studien utfördes som en litteraturstudie. Databaserna som användes för sökning av 

artiklar var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl har en omvårdnadsinriktning, 

PubMed en medicinsk inriktning och PsycINFO är inriktat på psykologi och 

kommunikation. Det flesta utvalda artiklarna av relevans till syftet var från databasen 

Cinahl vilket kan vara en svaghet för litteraturstudien. Det ger möjligen inte ett 

tillräckligt omfång på studien då artiklar från andra databaser kanske behövs för att få 

en högre vetenskaplig bredd på litteraturstudien. Det kan även uppfattas som att det inte 

finns tillräckligt publicerat i ämnet. Sökningen började med sökord direkt kopplade till 

syftet såsom sjuksköterska och faktorer, även ledarskap sågs som ett sökord kopplat till 

syftet. Dessa sökord gav inte tillräckligt med träffar och hur sökningen kunde utvidgas 

med andra relevanta sökord diskuterades. De redan utvalda artiklarna gav inspiration till 

nya sökord, som i sin tur kombinerades med de gamla sökorden. Detta kan vara en 

svaghet då vi kan ha missat vissa artiklar genom uteblivna sökord. Alla sökorden 

användes i alla databaser och kombinerades på olika sätt vilket kan ses som en styrka då 

ämnesområdet söktes igenom. För att begränsa sökningarna och få färre träffar med 

högre relevans användes inklusionskriterier. Ett kriterium var ”engelska” vilket kan vara 

en svaghet då det märktes att artiklar som var skrivna på engelska ändå inte kom med i 

sökningen. Detta resulterade i att relevanta artiklar kunde missas. Årsbegränsningen 

valdes för att få den mest aktuella forskningen. Detta ledde dock till färre träffar men 

ansågs ändå vara en styrka då resultatet gav det senaste inom forskningen. 

 

Det gjordes fler sökningar än de som redovisas i Tabell 2 (Bilaga A), men de redovisas 

inte då träffarna inte var relevanta till syftet. Artiklarna som exkluderades var inriktade 

på chefsperspektivet, patientperspektivet eller kopplat till omvårdnaden av patienten. I 

vissa fall kunde chefsperspektivet appliceras på sjuksköterskans ledarskap, vilket var 

svårt att urskilja så flera artiklar valdes bort på grund av detta. Syftet med 

litteraturstudien var att se faktorer som påverkade sjuksköterskans ledningsfunktion och 

inte hur sjuksköterskans ledningsfunktion påverkade patienten. Patienten påverkas dock 

alltid av hur sjuksköterskan agerar men det är en indirekt faktor. 

 

De artiklar som valdes bort från urval 1 kunde inte relateras till syftet och kom då inte 

med till artikelgranskning och därmed inte till urval 2. Alla artiklar som kom vidare från 

urval 1 granskades och kom vidare till urval 2. Åtta av artiklarna var kvalitativa, två var 

kvantitativa och en studie hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. Genom att både 

ha kvalitativa och kvantitativa artiklar visas resultatet från två olika ansatser och detta 
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ses som en styrka för litteraturstudien. Det finns olikheter med båda metoderna då det i 

den kvalitativa är den enskilda individens uppfattning och erfarenheter som tas upp till 

skillnad från kvantitativ metod där resultatet visar statistik och svar från till exempel ett 

formulär (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I en kvantitativ ansats är det vad den 

stora massan svarar som ger resultatet och styrker en viss faktor. Kombinationen av 

dessa metoder i litteraturstudien gav både statistik och personliga uppfattningar till 

resultatet. Av de artiklar som redovisas i resultatet är det få av dem som funnit olika 

eller motsatta resultat. Detta kan bero på vår sökmetod eller databearbetning, vilket kan 

ha vinklat resultatet åt en omedveten riktning. Faktorerna som framkommit i denna 

litteraturstudie stärks dock av både litteratur och aktuell forskning.  

 

De flesta av artiklarna i litteraturstudien har gjorts inom Europeiska Unionen (EU) 

vilket styrker appliceringen till svenska studier. Sjuksköterskan har liknande 

kompetenskrav inom alla EU-länder och har därmed liknande ledningsfunktion (World 

Health Organization [WHO], 2009). Två av artiklarna är gjorda utanför EU, i Norge och 

i Israel. Resultatet i dessa anses ändå vara relevant trots att sjuksköterskan har 

annorlunda kompetenskrav i dessa länder. Vid överblicken av de artiklar gjorda utanför 

EU sågs det att sjuksköterskans roll var applicerbar till svensk sjukvård och därmed 

vara av relevans för litteraturstudien. I de artiklar som användes i resultatet beskrevs 

olika sjuksköterskeroller såsom legitimerad-, distrikt-, specialist och 

kommunsjuksköterskor. Utifrån artiklarnas resultat tolkades sjuksköterskans ledarroll 

som likadan oberoende av deras specialitet. Detta kan vara en svaghet då vår tolkning 

av rollerna kan vara missvisande för resultatet. 

 

Det hade varit önskvärt med mer forskning från sjuksköterskans ledarperspektiv då det 

skulle funnits fler artiklar att välja mellan och resultatet kunde visats från fler vinklar. 

Burns (2009a), (2009b), (2009c) och Carney (2009) artiklar har i denna litteraturstudie 

en starkare koppling till syftet, vilket medförde att de användes fler gånger i jämförelse 

med de andra artiklarna i litteraturstudien. Detta är en svaghet då resultatet kan ha 

vinklats mot dessa artiklarnas resultat.  

 

Resultatdiskussion 

 

Granskningsmallen som användes vid granskningen av artiklarna utgick från Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2011). Artiklarna graderades från bra, till medel och dålig kvalitet. 

Det var enbart bra och medel kvalitet som användes i litteraturstudien. Nio av artiklarna 

höll bra kvalitet och två höll medel kvalitet. En av artiklarna som höll medel kvalitet 

saknade ett etiskt resonemang och författarna ansåg att instrumentet behöver mer 

forskning. Den andra artikeln som höll medel kvalitet hade hög andel borfall. Resultatet 

ansågs dock vara av relevans då vårt syfte är att visa faktorer och inte jämföra statistik. 

Granskningarna utfördes individuellt var för sig och diskuterades kontinuerligt 

tillsammans för att undvika eventuella feltolkningar. Det kan vara en svaghet att 

artiklarna granskades individuellt då frågorna i granskningsmallen kan tolkas olika. 

Artikeln med både kvalitativ och kvantitativ metod granskades med båda 

granskningsmallarna vilket kan ha gett en missvisande kvalitetsbedömning. Det var 

svårt att göra en bedömning från båda mallarna, vilket resulterade i en sammanfattad 

kvalitetsbedömning. I artiklarna är kvinnor majoritet av urvalet, vilket kan påverka 

resultatet. Majoriteten i hälso- och sjukvård består dock av kvinnor vilket representerar 

studiernas urval och ger då ett trovärdigt urval. 
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Ledarförmågan bör vårdas och utvecklas för att undvika att ledarskapet förtvinar 

(Lundin & Sandström, 2010). Wangensteen, et al. (2008) bekräftade att sjuksköterskans 

ledarskapsfärdigheter behövde fortsätta utvecklas kontinuerligt för att behålla förmågan 

att leda på alla nivåer. Önnevik (2010) beskriver att kunskapen är viktig för att få 

enskilda individer, grupper eller organisationen att arbeta effektivt tillsammans medan 

Burns (2009b) och Carney (2009) fann att utbildning var viktigt för sjuksköterskans 

ledningsfunktion samt rollen som ledare. Ovanstående författare beskrev vikten av 

utveckling och utbildning inom ledarskap men Gardulf, et al. (2008) fann att det fanns 

brist på stöd för professionell utveckling för sjuksköterskor på arbetsplatsen. Burns 

(2009b), (2009c), Carney (2009) och Josefsson & Hansson (2011) bekräftade att det 

behövs bättre tillgång till utveckling och utbildning inom ledarskap. Socialstyrelsen 

(2005) belyser i kompetensbeskrivningen att sjuksköterskan kontinuerligt ska engagera 

sig i personlig och professionell kompetensutveckling vilket involverar utveckling av 

ledarskap. Om det inte finns tillgång och tillräckligt med stöd för ledarskapsutbildning 

blir det svårt för sjuksköterskan att följa kompetensbeskrivningen och utveckla 

förmågan att leda (Saccomano & Pinto-Zipp, 2011). Kompetensbeskrivningen är 

riktlinjer för hur sjuksköterskan ska agera och om det finns hinder för honom/henne att 

följa den agerar inte sjuksköterskan i linje med sin profession. För att sjuksköterskan 

ska kunna följa kompetensbeskrivningen måste det finnas bättre tillgång till utbildning 

inom ledarskap. All vårdpersonal behöver få insikt om att sjuksköterskan har en 

ledningsfunktion i sin kompetens och att den går att utveckla. Enligt Burns (2009b) 

förstod vissa sjuksköterskor inte vikten av ledarskapsutbildning kopplat till sin 

kompetens. Om ledarskapet inte är synligt men det finns tillgång till utbildning på 

arbetsplatsen blir det ännu ett hinder för ledningsfunktionen. 

 

Att ha kommunikationsfärdigheter som ledare underlättar arbetet i gruppen (Brady 

Germain & Cummings, 2010; Jooste, 2004; Önnevik, 2010). Burns (2009a) och Carney 

(2009) bekräftade att gruppen påverkades av sjuksköterskans förmåga att kommunicera, 

då budskapet och visionen förmedlades lättare. Genom kommunikation och samarbete 

kommer arbetsgruppen bättre överens och blir mer delaktiga om vad som ska 

åstadkommas (Malmsten, 2008). I förmågan att kommunicera ingick även förmågan att 

lyssna (Burns, 2009a; 2009b). Både Burns (2009a), (2009b) och Lundin & Sandström 

(2010) bekräftar att både förmågan att förmedla budskap och lyssna till arbetsgruppen 

ingår i ett effektivt ledarskap. Detta medför förhoppningsvis att ledaren och 

arbetsgruppen får förståelse för varandras verklighetsuppfattningar (Lundin & 

Sandström, 2010). Att få insikt för varandras verklighetsuppfattningar kan kopplas till 

att ge och ta emot feedback. Blomquist & Röding (2010) och Lundin & Sandström 

(2010) beskriver att feedback är väsentligt för att öka samarbetet i gruppen och Burns 

(2009c) och Josefsson & Hansson (2011) menade att feedback från kollegorna 

påverkade sjuksköterskans ledningsfunktion. Både Blomquist & Röding (2010) och 

Burns (2009b) fann att det fanns brist på feedback på många arbetsplatser. En av 

anledningar till detta kan vara att det är svårt att ge feedback (Blomquist & Röding, 

2010) vilket även Wangensteen, et.al. (2008) bekräftade. För sjuksköterskan medförde 

brist på feedback att han/hon blev ovetandes om något kunde gjorts annorlunda 

(Wangensteen, et al., 2008). Enligt Blomquist & Röding (2010) bör feedback ges varje 

dag och Wangensteen, et al. (2008) fann att till och med negativ feedback var bättre än 

ingen feedback. Att feedback är viktig för utvecklingen som ledare är självklart så att 

sjuksköterskan ska kunna veta vad han/hon gör bra respektive dåligt. Utan feedback är 

det lätt att gamla mönster som inte fungerar lever kvar och blir en självklar del på 

arbetsplatsen. Att ge feedback kan uppfattas som att trampa någon på tårna då det är 
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svårt vara ärlig om synpunkter för sina medarbetare (Blomquist & Röding, 2010). 

Attityden behöver vinklas till något positivt istället, att se feedback som utveckling för 

hela arbetsgruppen och omvårdnaden för patienten.  

 

Resultatet beskrev att ledarskapet påverkas av ledarens egenskaper (Burns 2009a; 

2009b; 2009c; McIntosh & Tolson, 2009). Enligt Blomquist & Röding (2010), Fransson 

Sellgren (2009), Lundin & Sandström (2010) och Önnevik (2010) finns det vissa 

egenskaper som kännetecknar ett gott ledarskap. Det framkom att egenskaper av 

betydelse för ledningsfunktionen är att ha karisma och kompetens. Lundin & Sandström 

(2010) fann att det finns personer som har en medfödd förmåga att leda, och att de som 

inte har denna förmåga kan träna upp den genom utbildning. Det finns skilda åsikter om 

ett framgångsrikt ledarskap är byggt på den medfödda eller inlärda förmågan att leda. 

Det är en fördel för ledarskapet att ha vissa medfödda egenskaper men det är viktigt att 

förstå att det finns möjligheter att leda utan dessa. Enligt Jooste (2004) och Lundin & 

Sandström (2010) är det viktigt som ledare att vara medveten om sina styrkor och 

svagheter. Sammanfattningsvis beskriver Jooste (2004) och McIntosh & Tolson (2009) 

att leda med gott exempel är kärnan för ett gott ledarskap. Alla är vi olika och leder på 

olika sätt, det kan inte finnas någon ultimat ledarpersonlighet och enligt Yukl (2006) 

behövs det inte speciella ledaregenskaper för att bli en professionell ledare. För att 

sjuksköterskan inte ska tappa självförtroendet för sin ledarroll bör det synliggöras att 

ledaregenskaper kan läras in.  

 

Kihlgren, et al. (2009) menar att sjuksköterskan måste bli accepterad och erkänd av 

organisationen och samhället i övrigt. Det framkom i resultatet att sjuksköterskans roll 

som ledare inte alltid var synlig eller förstådd bland kollegorna i den tvärvetenskapliga 

arbetsgruppen (Burns, 2009b; Fealy, et al., 2011; McIntosh & Tolson, 2009). Rahm-

Sjögren & Sjögren (2002) förklarar att anledningen till att många sjuksköterskor låter 

sig bli överkörda av andra yrkesgrupper kan vara att det finns en historisk tradition som 

delvis fortfarande finns kvar. Malmsten (2008) bekräftar att hälso- och sjukvårdens 

hierarkiska system har gamla rötter och menar att det är få arbetsplatser som är lika 

konservativt strukturerade. Rahm-Sjögren & Sjögren (2002) menar att avståndet mellan 

toppen och botten i hierarkin är stort. Hierarkier och underordning är källor till 

konflikter och spänningar i arbetsgruppen och dessa måste lösas på något sätt för att 

organisationen ska fungera (Malmsten, 2008). Lundin & Sandström (2010) menar att de 

stora avstånden i hierarkin bör minskas genom ett gemensamt engagemang från 

gruppen. Burns (2009a) och (2009b) bekräftade att bristen på acceptans från 

medarbetarna och därmed hierarkin i arbetsgruppen utgjorde ett hinder för 

sjuksköterskans ledningsfunktion. I hälso- och sjukvården lever de gamla hierarkiska 

systemen kvar och en av anledningarna kan vara att personal från ”den gamla skolan” 

fortfarande är yrkesaktiv. Hierarki kan medföra konflikter och oenighet om vad 

professionen innefattar och om vem som ska göra vad (Malmsten, 2008). Det verkar 

vara svårt att ändra ett gammalt mönster men förhoppningsvis kommer dagens 

nyutexaminerade omvårdnads- och medicinpersonal att arbeta mer som ett team. 

Sjuksköterskan behöver få respekt och acceptans för sin profession för att kunna leda 

omvårdnadsteamet (Saccomano & Pinto-Zipp, 2011). Han/hon behöver även respektera 

andra professioner för att undvika konflikter och hierarkisk distans. Att alla i det 

tvärvetenskapliga teamet använder sin profession som tillgång till teamet förenklar 

slutligen arbetet, att ge bästa möjliga vård. Att acceptera att sjuksköterskan är expert på 

omvårdnad och att läkaren är expert på det medicinska istället för att konkurrera om 

kunskaperna förenklar samarbetet.  
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Brady Germain & Cummings (2010) visar att sjuksköterskan behöver känna sig viktig 

och behövd från organisationen för att han/hon ska vilja leda. Burns (2009b), Fealy, et 

al. (2011), Carney (2009), Josefsson & Hansson (2011) och Stevenson, et.al. (2011) 

bekräftar att det fanns behov av att sjuksköterskans ledarroll behöver erkännas av 

organisationen och detta för att han/hon ska kunna ta kliniska beslut. Enligt Carney 

(2009) och Stevenson, et.al. (2011) krävdes det att chefen gav sjuksköterskan större 

ansvar. Detta beskriver Brady Germain & Cummings (2010) som en känsla av autonomi 

och självförtroende så att sjuksköterskan kan ta egna beslut, föreslå och engagera sig i 

egna aktiviteter. Sjuksköterskans vilja att leda är beroende av organisationens acceptans 

för ledarrollen. Om en funktion i en arbetsroll inte erkänns av den närmsta chefen är det 

svårt att genomföra rollen på bästa sätt (Nowak & Bickley, 2005). Om sjuksköterskans 

roll att leda inte blir erkänd blir det därmed svårt för sjuksköterskan att utföra sin roll 

som ledare. Sjuksköterskan behöver få autonomi för att vilja leda och för att få 

autonomi behöver han/hon ha tillräckligt med kunskap och kompetens (Josefsson & 

Hansson, 2011; Gardulf, et al., 2008). Genom att ha kunskap om ledarskap visar 

sjuksköterskan att han/hon kan leda omvårdnadsarbetet.  

 

Hallin & Siverbo (2003) och Kihlgren, et al. (2009) beskriver att många inom hälso- 

och sjukvården har erfarenhet av organisationsförändringar kopplat till brist på 

ekonomiska resurser. Carney (2009) förklarade ursprunget till detta som orimliga 

förväntningar från organisationen när det gällde besparingar då det leder till minskat 

antal vårdplatser och personalbrist. Kihlgren, et al. (2009) och Rahm-Sjögren & Sjögren 

(2002) bekräftar detta och beskriver att det leder till högre arbetsbelastning och större 

ansvar för personalen. En negativ arbetsmiljö såsom ett ökat tempo, brist på resurser 

samt ökad arbetsbelastning framkallar stress hos sjuksköterskorna (Kihlgren, et al., 

2009; Purcell, Kutash & Cobb, 2011). Enligt Carney (2009) hade den negativa 

arbetsmiljön påverkan på sjuksköterskans ledningsfunktion vilket enligt Kihlgren, et al. 

(2009) leder till att sjuksköterskan känner sig otillräcklig då det påverkar vårdkvaliteten 

negativt. Att sjuksköterskan känner sig stressad påverkar hennes förmåga att leda. Om 

han/hon känner stress för att inte hinna med sina arbetsuppgifter kan det bli svårt att 

samtidigt delegera arbetsuppgifter till medarbetarna. Att delegera fördelar 

arbetsuppgifterna och jämnar ut arbetsbelastningen. Alla uppgifter går dock inte att 

delegera ut då vissa arbetsuppgifter enbart ingår i sjuksköterskans kompetens. Om 

arbetsbelastningen blir för hög hotas vårdkvaliteten och därmed patientsäkerheten 

(Nowak & Bickley, 2005; Purcell, et al., 2011). Då all vårdpersonal arbetar för 

patientens bästa är det oroväckande att besparingarna är så stora inom hälso- och 

sjukvård. Det kan resultera i att färre vårdpersonal får ta hand om lika många och 

multisjuka patienter fast på färre antal vårdplatser. I en sådan situation kan 

sjuksköterskan känna frustration för kapaciteten att leda men det är då 

ledaregenskaperna behövs som mest.  
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Konklusion 
 

Det visade sig att sjuksköterskans ledningsfunktion inte är tillräckligt synlig och 

accepterad i vårdkedjan och samhället i övrigt. Eftersom sjuksköterskan har en 

ledningsfunktion i sin kompetens är det viktig att detta uppmärksammas. 

Ledningsfunktionen bör vara synlig för alla individer som är involverade i 

sjuksköterskans arbete. Det kan involvera patienter, anhöriga, undersköterskor, läkare, 

överordnade och annan tvärvetenskaplig personal. Sjuksköterskan behöver även 

acceptera sitt eget ledarskap då detta förenklar omvårdnadsarbetet för arbetsgruppen. 

Kommunikation sågs som nyckeln till ett effektivt ledarskap då det hjälper 

medarbetarna att förstå varandra och det blir lättare att förmedla budskap. Även 

feedback är en viktig del för både sjuksköterskans ledningsfunktion och annan 

vårdpersonals utveckling och det har framkommit att det finns en brist på feedback på 

arbetsplatsen. Ledningsfunktionen kan bygga på vissa personliga egenskaper men 

genom utbildning och utveckling kan ledaregenskaperna tränas upp. Detta innebär att 

alla har förutsättningarna för att bli en ledare.  

 

Implikation 
 

Bristen på feedback är synlig på arbetsplatsen och bör därför införas i praktiskt 

vårdverksamhet. Det kan innebära feedback på daglig basis till exempel att det varje dag 

är obligatoriskt att gruppen diskuterar dagen som har gått. Mer utbildning om ledarskap 

bör införas både under grundutbildningen samt kontinuerligt under tiden som arbetande 

sjuksköterska. Detta för att öka kunskaperna om ledarskap vilket i sin tur leder till att 

sjuksköterskans roll som ledare blir mer synlig. Egentligen har denna litteraturstudie 

bara tangerat de faktorer som påverkar sjuksköterskans ledningsfunktion och det 

behöver därför utforskas mer om ämnet. Att fokusera på de olika faktorerna som kom 

fram i resultatet var för sig är intressant att forska vidare på, till exempel 

kommunikationens och hierarkins påverkan på ledningsfunktionen. En annan vinkel är 

att forska kring hur sjuksköterskans roll som ledare kan synliggöras mer. 

Kompetensbeskrivningens krav om att sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad om ny 

forskning bör även innefatta ny forskning kring ledarskap.
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ledarskap.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats. 

Enskilda intervjuer med 12 

deltagare varav alla var 

kvinnor. Deltagarna arbetade 

som allmänsjuksköterskor. 

Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades 

därefter. Inget bortfall 

redovisat. 

Det framkom i artikeln att det finns många 

möjligheter för sjuksköterskan att hitta 

nya sätt att arbeta för att förbättra vården. 

Ett kliniskt ledarskap bygger ofta på att 

sjuksköterskan självmant tar på sig 

uppgiften som ledare. Det rekommenderas 

att sjuksköterskor söker nya möjligheter 

att utveckla sitt ledarskap. Det framkom 

även att arbetsgivarna ska stå för att det 

finns tillgång till ledarskapsutbildning. 

Bra 

 

 



 

Bilaga B3 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Ireland 

PubMed 

 

Carney, M. Public health 

nurses 

perception of 

clinical 

leadership in 

Ireland: 

narrative 

descriptions 

Syftet med studien var 

att identifiera hur 

kliniska 

ledaregenskaper 

uppfattas 

av distriktssköterskor 

inom ramen för deras 

dagliga arbete samt 

effektivitet 

och konsekvenser av 

sådana färdigheter i 

primärvården. 

Kvalitativ studie med intervjuer. 

Öppna frågor ställdes till de 20 

deltagarna. Deltagarna var 

distriktssköterskor inom 

folkhälsan. Intervjuerna 

transkriberades och texten 

analyserades. Sex stora teman 

framgick och 45 subteman var 

identifierade. Inget bortfall 

redovisat. 

Sjuksköterskor såg kliniskt 

ledarskap som 

ledningskompetens snarare än 

ledarskapsförmåga. För att nå 

framgång i ledarskapet sågs 

utbildning som en viktig faktor. 

Sjuksköterskorna ansåg att de 

skulle vara med i diskussionerna 

vid framtagandet av riktlinjer 

samt att överordnade accepterar 

deras expertis och kunskap inom 

området. 

Bra 



Bilaga B4 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008  

Israel 

Cinahl  

Goldblatt, H., 

Granot, M., 

Admi, H., & 

Drach-

Zahavy, A. 

The 

experience 

of being a 

shift-leader 

in a hospital 

ward 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen av att 

vara skiftledare 

och hur dessa 

sjuksköterskor 

uppfattar 

ledningen på sitt 

skift och ur sitt 

eget perspektiv.  

Kvalitativ studie.  

28 sjuksköterskor deltog i studien. 21 

kvinnor och 7 män som arbetar på en 

stor vårdcentral deltog. Djupgående 

intervjuer i två faser. Fas 1 

genomfördes i tre fokusgrupper och i 

fas 2 hölls sju individuella intervjuer 

Inget bortfall redovisat. 

Slutsatsen var att många 

sjuksköterskor kände stort ansvar och 

därmed stress efter att arbetspasset 

var avslutat. Det kunde undvikas med 

en bredare repertoar av 

ledarskapegenskaper och genom mer 

utbildning inom ledarskap. 

Sjuksköterskorna ville även bredda 

synen på rollen som ledare genom att 

till exempel etablera 

sjuksköterskornas ledarroll i hierarkin 

på ett tydligare sätt och klargöra 

definition av rollen. 

Bra 

2009 

United 

Kingdom 

Cinahl 

McIntosh, J., 

& Tolson, D. 

Leadership 

as part of the 

nurse 

consultant 

role: banging 

the drum for 

patient care 

Syftet med studien 

var att identifiera 

hur 

konsultsjuksköters

kan fullföljer 

rollens uppgifter, 

alltså de fyra 

huvudfunktionerna

. 

Kvalitativ studie.  

Urvalet bestod av fyra sjuksköterskor, 

fem avdelningschefer och 18 

intressenter (bortfall två). 31 

semistrukturerade intervjuer gjordes 

både individuellt och i fokusgrupper. 

Deltagarna arbetade på fyra olika 

specialistavdelningar i fyra olika 

områden i Scotland.  

Det framkom att sjuksköterskan 

behöver betydande teknisk kunskap, 

kognitiva och sociala färdigheter och 

förmågan att kunna ta risker för att 

fullfölja rollen. Resultatet visar att de 

ledarskapsegenskaper som krävs är 

föränderliga. För att rollen som ledare 

ska vara hållbar behövs lämpligt stöd.  

Bra 



Bilaga B5 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

United 

Kingdom 

PsycInfo 

 

 

Stevenson, K., 

Ryan, S., & 

Masterson, A. 

Nurse and 

Allied health 

professional 

consultants: 

perceptions and 

experiences of 

the role 

Syftet med studien var 

att utforska 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

sjuksköterskor och 

hälsopersonals 

yrkesroll och även 

intressenters som 

arbetar med 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer i fokusgrupper. 

Sju icke-medicinska 

konsulter(fem 

sjuksköterskor, en 

psykoterapeut och en 

farmaceut) åtta intressenter. 

Urvalet valdes utifrån 

specifika karakteristisk till 

exempel tjänstetid, olika 

specialiteter och olika 

hälso- och vårdinrättningar. 

Intressenter valdes till 

urvalet då ett individuellt 

perspektiv och en annan 

synvinkel av sjusköterskans 

yrkesroll ville synligöras. 

Inget bortfall redovisat. 

Tidigare liknande studiers resultat 

bekräftades så som att brist på 

förberedelse inför rollen, brist på 

organisatoriskt stöd, yrkesmässig 

isolering, brist på acceptans och 

arbetets överbelastning fortfarande 

fanns kvar. Båda grupperna i studien 

identifierade sjuksköterskerollens 

värde, funktion och växande 

genomslag i klinisk praktik. 

Bra 

 

 

 



 

Bilaga B6 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Norway 

Cinahl 

Wangensteen, S., 

Johansson, IS., 

& Nordström, G. 

The first year as 

a graduate 

nurse – an 

experience of 

growth and 

development 

Syftet med studien var 

att belysa hur nyligen 

examinerade 

sjuksköterskor 

uppfattar sitt första år 

som sjuksköterskor. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer. Tolv 

sjuksköterskor varav tio 

kvinnor och två män som 

arbetade på sjukhus och 

äldreboenden intervjuades 

individuellt. Inget bortfall 

redovisat. 

Slutsatsen visade att det fanns en 

positiv attityd för utmaningarna som 

ny sjuksköterska. Sjuksköterskorna i 

studien menade dock att det fanns ett 

behov av feedback på ett mer 

systematiskt sätt och att den inte 

enbart bör ges om arbetet är bra gjort 

utan även hur det är gjort. Det 

framkom även att det var stressigt att 

vara den enda sjuksköterskan på ett 

arbetspass relaterad till ansvaret att 

vara teamledare. Stressen kunde 

undvikas genom feedback, stöd och 

introduktionsprogram.  

Bra 



Bilaga C1 
 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                       
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Sweden 

Cinahl 

 

 

 

Gardulf, A., 

Orton, M-L., 

Eriksson, L E., 

Undén, M., 

Arnetz, B., 

Nilsson 

Kajermo, K., & 

Nordström, G. 

Factors of 

importance for 

work 

satisfaction 

among nurses 

in a university 

hospital in 

Sweden 

Syftet med studien var 

att undersöka vilka 

faktorer som är viktiga 

för sjuksköterskor på ett 

universitetssjukhus för 

att uppnå 

tillfredsställelse på 

arbetet. 

Kvantitativ metod. Två 

frågeformulär skickades ut till 

1633 sjuksköterskor. Totalt deltog 

833 sjuksköterskor i studien alltså 

ett bortfall på 800. Frågeformulär 

1: The Quality Work Competence 

(QWC) questionnaire innefattar tio 

förbättringsområden som utgör 

nyckelfaktorerna för personalens 

uppfattningar om tillfredställelsen 

på arbetet. Frågeformulär 2: The 

Huddinge University Hospital 

Model Questionnaire (HMQ) för 

sjuksköterskor inkluderade frågor 

om deras åsikter om professionella 

problem, demografiska och 

pedagogiska egenskaper.  

Det framkom att många 

sjuksköterskor var missnöjda 

med sin arbetssituation och 

stödet för professionell 

utveckling. Fem specifika 

faktorer kopplades till 

sjuksköterskans 

arbetssituation, bland annat 

möjligheten till professionell 

kompetens, vara nöjd med 

närmsta chefens stöd för 

forskning och utveckling och 

att det fanns möjlighet att 

göra karriär. 

Medel 

 

 



 

Bilaga C2 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Sweden 

PubMed 

Josefsson, K., & 

Hansson, M. 

To lead and to 

be led in 

municipal 

elderly care in 

Sweden as 

percieved by 

registered 

nurses. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar om sitt 

eget ledarskap och 

sina chefer, samt 

ledarskapets 

organisatoriska 

förutsättningar 

i kommunal 

äldreomsorg.  

 

En kvantitativ studie som ingår 

i en större undersökning med 

frågeformulär. Urvalet var 342 

sjuksköterskor som arbetade 

inom kommunal äldreomsorg, 

varav totalt 213 deltog i 

studien. Bortfallet var då 129. 

Sjuksköterskorna arbetade i 

patientnära vård i en stor stad i 

Sverige och var inte chefer på 

någon nivå. Frågorna som 

ingick i frågeformuläret utgick 

från två andra frågeformulär 

men modifierades för att bättre 

passa till syftet.  

Det framkom i studien att 

sjuksköterskor måste vilja 

utveckla sina 

ledarskapsfärdigheter mer. De 

behöver stöd för sin 

ledarskapsroll av sina chefer. 

Sjuksköterskorna behöver också 

klara och stödjande 

förkunskaper inom organisering 

för sitt ledarskap. 

Förkunskaperna innefattar 

möjlighet för 

kompetensutveckling, utbildning 

inom ledarskap och klar 

beslutsfattning. 

Bra 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod 
 

 

Publika

-tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Ireland 

Cinahl 

 

Fearly, G M., 

McNamara, M 

S., Casey, M., 

Geraghty, R., 

Butler, M., 

Halligan, P., 

Treacy, M., & 

Johnson, M. 

Barriers to 

clinical 

leadership 

development

: findings 

from a 

national 

survey 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva hur 

sjuksköterskor 

och barnmorskor 

på Irland 

upplevde hinder 

för klinisk 

ledarutveckling. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod. En nationell postenkät 

skickades ut till 3000 sjuksköterskor och barnmorskor. 22 

fokusgrupps intervjuer hölls. I enkäten användes ett 

instrument som specifikt konstruerades för denna studie, 

Clinical Leadership Analysis of Need Questionnaire 

(CLAN-Q). Den är utformad kritiskt från en 

litteraturstudie av det kliniska ledarskapets dimensioner 

och innehåller 89 frågor totalt. Under varje kategori är 

frågorna uppdelade utifrån kritiska moment kopplat till 

effektivt arbete för kliniska ledare. De blev tillfrågade att 

uppskatta varje moment utifrån uppfattad och behövd 

utvecklingsnivå på en skala.  

CLAN-Q innehåller även en barriär skala, the CLAN-QBS 

där 21 påståenden om faktorer som antingen hindrar eller 

stärker deras utveckling som klinisk ledare. Svaranden ska 

svara på deras nivå av enighet. Analysen av CLAN-QBS 

resulterade i fyra subskalor, vårdkvalitetsfaktorer, 

tvärvetenskapliga relationer, erkännande och inflytande. 

Svarsfrekvensen var 48,6 % (n=1432) där 30,92 % 

(n=911) kunde användes till dataanalysen. 

Den kliniska 

ledarrollen 

uttrycktes och sågs 

oftast i mötet mellan 

sjuksköterska och 

patient men även i 

det 

tvärvetenskapliga 

arbetet och på en 

organisatorisk nivå. 

Sjuksköterskor och 

barnmorskor 

uppfattade att de 

största hindren för 

ledarskapsutvecklin

g var relaterade till 

deras inflytande i 

det 

tvärvetenskapliga 

mötet.  

Medel 



 


