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Sammanfattning 

Ledarskap är en viktig del i sjuksköterskors profession. Genom ett välfungerande 

ledarskap kan sjuksköterskor bidra till förhöjd vårdkvalité samt ökad patientsäkerhet. 

Trots betydelsen av ledarskap inom sjuksköterskeprofessionen saknas tillräcklig 

kunskap och forskning inom ämnet för att möta framtidens krav på vården. Syftet 

med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av ledarskap inom 

professionen. Studien utfördes som en allmän litteraturstudie med nio kvalitativa 

artiklar som grund för resultatet. I resultatet framkom fem teman: Vikten av 

kommunikation och relationer, Den reflekterande omvårdnadsledaren, 

Omvårdnadsledare som inspirerar och motiverar, Omvårdnadsledaren i 

organisationen och Kunskaper hos omvårdnadsledaren. I resultatet belyste 

sjuksköterskor egenskaper som var önskvärda hos ledare. Sjuksköterskor 

uppmärksammade förmågan till god kommunikation, vårdandet av relationer, klinisk 

kunskap samt motivation som de viktigaste egenskaperna hos ledare inom 

professionen samt belyste betydelsen av självreflektion och självkännedom. För att 

utveckla framtidens ledare inom vården finns ett behov av fortsatt forskning inom 

omvårdnadsledarskap. 
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Abstract 

Leadership is an important part of the nurses’ profession. With a well-functioning 

leadership can nurses contribute to a higher care quality and increased safety for 

patients. Despite the importance of leadership within the nursing profession, there is 

still a need of knowledge and research about the topic to meet the future demands. 

The aim of this study was to describe nurses’ experiences of leadership within the 

profession. This study was conducted as a literature study, and the result was based on 

9 qualitative articles. The result showed five themes: The importance of 

communication and relationships, The reflective nursing leader, Nursing leader who 

inspire and motivate, Nursing leader in the organization and Knowledge of the 

nursing leader. In the result the nurses highlighted the desirable properties of the 

leader. The nurses put emphasis on the ability to use effective communication, to 

nurturing relationships, clinical knowledge and the ability to motivate as the most 

important properties in leaders within the profession, and highlighted the significance 

of self-reflection and self-awareness. In order to develop future leaders in nursing, 

there is a need for further research in nursing leadership.  
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Inledning 

Enligt Högskoleförordningen (1993:100) ska nyutexaminerade sjuksköterskor ha 

kunskap om ledarskap, vilket är en omfattande del i sjuksköterskeprofessionen 

(Zydziunaite & Suominen, 2014). År 2014 fanns det 21 legitimerade yrken i Sverige 

och totalt 188 617 legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2015). 

Idag ställs stora krav på sjuksköterskors ledarskap (Zydziunaite & Suominen, 2014) 

och en av utmaningarna för sjuksköterskeprofessionen är de pågående förändringarna 

som sker inom vården vilket medför ett ökat behov av ledarskap (Cummings et al., 

2010; Scully, 2015). Genom ett bra ledarskap kan det skapas bättre förutsättningar för 

ökad vårdkvalitét och patientsäkerhet (Wong, Cummings, & Ducharme, 2013; 

Honkavuo, 2014) och sjuksköterskors ledarskap kan bidra till utveckling på såväl 

avdelning som organisationsnivå (Wong et al., 2013). Ett fungerande ledarskap har 

visat sig ha en positiv inverkan på arbetsmiljön och vårdpersonalens prestationer 

(Laschinger & Leiter, 2006; Rosengren, Athlin, & Segesten, 2007). Arbetsmiljön för 

dagens sjuksköterskor är dock slitsam och det är många delar i vårdsystemet som ska 

fungera samtidigt (Wong et al., 2013). Sjuksköterskor i ledande position kan komma 

att hamna i etiska dilemman där bland annat begränsad ekonomi samt högkvalitativ 

patientvård måste ställas mot varandra (Zydziunaite & Suominen, 2014). 

Bakgrund 

Sjuksköterskeprofessionen ur ett historiskt perspektiv 

 Att vårda och vårdas har alltid varit nödvändigt för människan (Dahlborg Lyckhage, 

2010) och under en lång tid var rollen som sjuksköterska förknippad med att vara 

läkarens assistent (Price, Doucet & McGillis Hall, 2014). Sjuksköterskeyrket tog så 

småningom riktning mot en ny tid när Florence Nightingale grundade den första 

omvårdnadsteorin i mitten av 1800-talet. Nightingales visioner om vad 

sjuksköterskeprofessionen borde innebära förverkligades inte förrän under 1900-talet, 

vilket ledde till betydande förändring för sjuksköterskeyrket (Alligood, 2010). På 

1950-talet började omvårdnadsteorier introduceras (Alligood, 2010) och år 1957 blev 

sjuksköterskeyrket ett legitimerat yrke i Sverige, och 20 år senare blev 

sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning (Dahlborg Lyckhage, 2010).  

Genom att börja använda omvårdnadsteorier i sjuksköterskors arbete, förbättrades 

omvårdnadskvalitén (Alligood, 2010) och idag är sjuksköterskor omvårdnadsexperter 

med förväntade kunskaper inom organiserade handlingar, såsom analysering, 

administrering samt diagnostisering (Rehn, 2013). Sedan omvårdnad har blivit ett 

eget kunskapsområde har detta bidragit till att sjuksköterskor kan arbeta mer 

självständigt och oberoende i den egna professionen (Rehn, 2013). Dagens 

sjuksköterskor har därför många valmöjligheter i yrkesrollen och kan välja mellan 
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flera karriärvägar med allt från chef till forskare eller inom olika specialistområden 

(Finnström, 2010). 

Ledarskap och management 

Ledarskap är ett komplext ämne, som kan definieras på flera sätt (Mannix, Wilkes & 

Daly, 2013). Det kan bland annat ses som en process i rörelse mot gemensamt mål 

(Mannix, Wilkes & Daly, 2013), eller att bidra till något bättre (Summerfield, 2014). 

Ett bra ledarskap hos sjuksköterskor kan enligt Picker-Rotem, Schneider, Wasserzug 

och Zelter (2008) motivera vårdpersonal till kvalitativt arbete mot samma mål. Att 

inspirera och visa vägen är en nödvändig del av ledarskapet inom omvårdnad (Foss, 

2012, Scully, 2015).   

Scully (2015) nämner att det ofta läggs mer uppmärksamhet på management än på 

ledarskap, och identifierar ledarskap som något som är knutet till person och inte 

auktoritet. De två ledarskapsformerna är dock nödvändiga för vårdvetenskapens 

utveckling (Honkavou, 2014). Ledarskap utgår från ett längre framtidsperspektiv, 

medans management har ett mer kortsiktigt och periodiskt tänkande (Honkavuo, 

2014). Management handlar om att sätta in nödvändiga strukturer och system, i 

motsats ledarskap som fokuserar mer på människor och målet (Stanley, 2006). 

Management har större acceptans för hur en organisation är uppbyggd och vill arbeta 

utifrån detta (Honkavuo, 2014), ledarskap utgår istället från viljan att skapa 

förändring. Bra management skapar ordning i arbetet, och står för att generera en bra 

kvalité samt öka förtjänsten för vårdenheten på en organisatorisk nivå. Ledarskap 

utgår istället från att kunna anpassa sig för oförberedda situationer, leda människor 

mot ett gemensamt mål samt motivera och inspirera (Stanley, 2006). 

Sjuksköterskors ledarskap inom den kliniska vården 

Katie Erikssons omvårdnadsteori om den caritativa omvårdnaden har bidragit till 

utveckling inom omvårdnadsledarskap (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2010). 

Eriksson förklarar caritativ omvårdnad som ett förhållningsätt där omvårdnad ska 

utföras med ovillkorlig kärlek och beskriver omvårdnad som tro, hopp och kärlek 

applicerat genom begreppen lära, leka och ansa (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 

2010). Sjuksköterskors ledarskap är förankrat i ansvaret som följer med professionen 

(Honkavou, 2014) och forskningen visar att prioritering av ledarskap i 

sjuksköterskeutbildningen är otillräcklig för att möta yrkets krav (Harris, Bennet & 

Ross, 2015).  

Sharif (2015) belyser vikten av ledarskap inom vården men uppmärksammar att det 

uppfattas som ett relativt outvecklat område ute i den kliniska verksamheten. I en 

review artikel av äldre forskning skriver Harris et al. (2013) att starkt ledarskap bidrar 
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till en högre innovationsförmåga hos personalen och är en central del i utvecklandet 

av vården. Det beskrivs som viktiga attribut för ledarskap såsom emotionell 

intelligens och förmågan att stötta och lyfta personalen samt få alla att sträva emot ett 

gemensamt mål.  

Sjuksköterskor har sedan länge uppmärksammat vikten av att grunda sina kliniska 

beslut i evidensbaserad praktik (Koivunen, Välimäki & Hätönen, 2010). Detta har 

visat sig vara vad som är det mest samvetsmässiga, explicita och förnuftiga sättet att 

fatta beslut på i den kliniska verksamheten. Evidensbaserad praktik utförs genom 

användandet av systematisk forskning integrerad med de empiriska kunskaper hos 

enskilda sjuksköterskan, detta används sedan i samklang med patientens egna 

preferenser (Koivunen et al., 2010). Det ligger i omvårdnadsledarnas ansvar att 

utveckla omvårdnaden (Harris et al., 2013) och sjuksköterskor bör hålla sig 

uppdaterad på aktuell kunskap för att kunna bidra till användandet av evidensbaserad 

praktik (Mannix, Wilkes & Daly, 2013). Desto högre utbildning en 

sjuksköterskeledare har, desto lättare kan ny evidensbaserad praktik tillämpas och de 

två viktigaste faktorerna för att implementera evidensbaserad praktik är starkt 

ledarskap och klinisk förmåga (Sandström, Borglin, Nilsson & Willman, 2011). Att 

ledarna är måldrivna och ambitiösa samt villiga att skapa förändring ses som viktiga 

aspekter kring implementeringen av evidensbaserad praktik. Teatske et al. (2016) 

uppmärksammar, i sin forskning riktad mot implementeringen av evidensbaserad 

praktik, att intresse från omvårdnadsansvariga sjuksköterskor fick personalen att 

lättare ta till sig evidensbaserad praktik och att uppmärksamhet samt uppskattning 

från ledare motiverade personalen att lära sig.  

Problemformulering 

Sjuksköterskor bär idag ett stort ansvar i Sveriges hälso- och sjukvård, ansvaret 

innefattar bland annat att bedriva patient- och kvalitétsäker vård. Detta ställer stora 

krav på sjuksköterskornas ledarskap, som enligt äldre forskning fortfarande är ett 

relativt outvecklat område i professionen. För att sjuksköterskorna ska klara av att 

möta vårdens behov i framtiden krävs det att kunskaperna om rollen som 

omvårdnadsledare utvecklas.  

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av ledarskap inom professionen. 

Metod 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). För 

att finna tidigare studier, i form av vetenskapliga artiklar, av ämnet gjordes 

systematiska sökningar på databaserna Cinahl, PubMed samt Web of Science: 
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Medline (Forsberg & Wengström, 2013) . De artiklar som svarade på det aktuella 

syftet granskades därefter med Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall för 

kvalitativa artiklar. 

Datainsamling 

För att få en övergripande bild över ämnets bredd utfördes först en inledande sökning 

(Forsberg & Wengström, 2013) där de aktuella sökorden testades för relevans. 

Databassökningen framställs i tabellform som bilaga A. Sökprocessen, inklusive de 

inledande sökningarna genomfördes i tidsspannet 160301 och 160316. För att 

utveckla sökorden samt få respons för fortsatta sökningar av resultatartiklar bokades 

det en tid för konsultation med bibliotekarien på Halmstad Högskola (Forsberg & 

Wengström, 2013). Ledarskap, sjuksköterska/omvårdnad, klinisk och uppfattning var 

de aktuella sökord som användes och valdes utifrån syftet till studien. De valda 

sökorden översattes och blev leadership (fritext), nurs* (fritext), clinical (fritext), 

clinical leader (fritext), experienc* (fritext) samt registered nurs* (fritext). Sökorden 

kombinerades genom den booleska operatoren AND (Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle innehålla sjuksköterskors 

uppfattningar av ledarskap. Artiklar skulle vara publicerade mellan år 2011 och år 

2016, skrivna på engelska, ha en kvalitativ ansats samt vara överförbara till svenska 

förhållanden oavsett ursprungsland. Artiklar med kvantitativ ansats samt de artiklarna 

som innehöll sjuksköterskors uppfattningar av ledarskap på chef eller specialistnivå 

blev exkluderade.   

Aktuella databaser för att finna omvårdnadsforskning och som användes var Cinahl, 

PubMed och Web of Science: Medline (Forsberg & Wengström, 2013), där 

sökningarna utfördes systematiskt med samma sökord samt sökordskombination i de 

tre databaserna. Samtliga sökningar i databaserna var fritextsökningar.  

Vid kvalitetsgranskningen användes mallen för kvalitetsgranskning för kvalitativa 

artiklar av Carlsson och Eiman (2003). I kvalitetsgranskningen poängsattes artiklarnas 

abstract, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats med en 

totalpoäng upp till 48 poäng. Därefter blev artiklarna indelade i grad Ι, ΙΙ eller ΙΙΙ 

beroende på vilken procent de fick i poängsättningen. För att uppnå grad Ι krävdes det 

att artikeln hade ≥80% på kvalitetsgranskningen, för att bli grad ΙΙ krävdes det att 

artikeln hade ≥70% på kvalitetsgranskningen och artiklar som fick <70% blev 

klassade som grad ΙΙΙ. De artiklar som fick grad Ι eller grad ΙΙ enligt 

kvalitetsgranskningen ställdes samman som artikelsöversikter i bilaga C, där 

artiklarnas referenser, land, databas, syfte, metod, slutsats och vetenskaplig kvalitet 

presenterades.  
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Cinahl 

Vid den första sökningen användes kombinationen nurs* AND leadership AND 

clinical. Sökningen gav 277 träffar och av dessa lästes 28 abstract, där sex artiklar 

granskades och resulterade till fyra resultatartiklar. Tre av dessa artiklar blev grad Ι på 

kvalitetsgranskningen, och en artikel blev en grad ΙΙ. Den andra 

sökordskombinationen var clinical leader AND nurs*, vilket gav 152 träffar. 

Tjugofem abstract lästes varav en dubblett och fyra av dessa granskades, vilket gav 

två resultatartiklar. Båda artiklarna blev grad ΙΙ på kvalitetsgranskningen. Sökningen 

på leadership AND experienc* AND nurs* gav 186 träffar. Av de 16 abstract som 

lästes, var två dubbletter. En artikel granskades och värderades som grad ΙΙΙ och 

exkluderades därför från resultatet. Fjärde sökordskombinationen registered nurse 

AND leader gav 181 träffar. Av dessa lästes 15 abstract (varav en dubblett), och tre 

artiklar granskades. Av dessa blev en artikel grad Ι och kunde användas till resultatet. 

Två av artiklarna blev grad ΙΙΙ enligt kvalitétsgranskningen och exkluderades. 

PubMed 

När den första sökordskombinationen (nurs* AND leadership AND clinical) användes 

i PubMed gav det 146 träffar. Av dessa lästes sex abstract ,ingen av artiklarna svarade 

på litteraturstudiens syfte. Vid den andra sökningen användes kombinationen clinical 

leader AND nurs* . Den gav 234 träffar där 12 abstract lästes, varav två var 

dubbletter, en artikel granskades. Artikeln blev grad ΙΙΙ i artikelgranskningen och 

exkluderades. Den tredje sökningen som gjordes i PubMed (leadership AND 

experienc* AND nurs*) resulterade i 128 träffar, sex lästa abstract och noll artiklar 

som svarade på studiens syfte. Kombinationen registered nurse AND leader 

resulterade i 296 träffar, 12 lästa abstract varav en dubblett och noll resultatartiklar. 

Web of Science: Medline 

I Web Of Science: Medline gav sökordskombinationen nurs* AND leadership AND 

clinical, samtliga som Topic, 245 träffar. Utav dessa lästes 15 abstract men ingen 

svarade på studiens syfte. Sökordskombinationen clinical leader AND nurs* 

resulterade i 450 träffar, 13 abstract lästes varav två dubbletter och inga artiklar 

svarade på studiens syfte. I tredje sökordskombinationen användes leadership AND 

experienc* AND nurs* , vilket gav 383 träffar. Av dessa lästes 26 abstract och två av 

artiklarna granskades till grad ΙΙ och kunde användas till resultatet. 

Sökordskombinationen registered nurse AND leader gav 147 träffar och det lästes sex 

abstract varav tre dubbletter, inga artiklar svarade på studiens syfte. 

Sammanfattning 

Totalt lästes 178 abstract (12 dubbletter) och 17 av dessa granskades. Totalt fyra 

artiklar blev grad Ι och fem artiklar blev grad ΙΙ i kvalitetsgranskningen för kvalitativa 
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artiklar (Carlsson & Eiman, 2003) och användes till resultatet. De nio artiklarna 

sammanställdes som artikelöversikt i bilaga C.   

Databearbetning 

Artiklar som svarade på studiens syfte kvalitetsgranskades samt lästes individuellt 

upprepade gånger. Kvalitetsgranskningen utfördes först individuellt, därefter 

gemensamt. Den utförda databearbetningen inspirerades av Forsberg och Wengström 

(2013) innehållsanalys, vilken utfördes i fem steg. Första steget var att resultatet i 

artiklarna lästes individuellt upprepade gånger för att det skulle skapas en egen 

uppfattning av datainnehållet. Därefter kodades det centrala innehållet i resultaten 

gemensamt. Vid det tredje steget fördes koderna samman och bildade kategorier. 

Fjärde steget blev att tolka teman av kategorierna, där totalt fem teman framträdde. 

Avslutningsvis tolkades och diskuterades innehållet i det framkomna resultatet 

gemensamt till dess att konsensus nåddes.  

Resultatet presenterades i fem teman: Vikten av kommunikation och relationer, Den 

reflekterande omvårdnadsledaren, Omvårdnadsledare som inspirerar och motiverar, 

Omvårdnadsledaren i organisationen och Kunskaper hos omvårdnadsledaren. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik behövs för att skydda medverkande människor i vetenskapliga arbeten 

(Kjellström, 2014). Det är viktigt att ta i beaktning samt respektera människors 

rättighet och lika värde. Etiska principer och riktlinjer är prejudicerande, och finns 

även lagstiftade som bland annat Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460) samt Personuppgiftslagen (1998:204). I Belmontrapporten 

omtalas tre principer; autonomiprincipen, göra-gott-principen, samt rättviseprincipen. 

Bredden i Belmontrapportens principer ligger även i grund för fler forskningsetiska 

regler (Kjellström, 2014).    

Samtliga resultatartiklar var etiskt granskade och godkända av lokala 

etikkommittéer.   

Resultat 

Vikten av kommunikation och relationer 

Sjuksköterskor belyste betydelsen av kommunikation vid ledarskap (Kean, Haycock-

Stuart, Baggaley & Carson, 2011; Supamanee, Krairiksh, Singhakhumfu & Turale, 

2011; Cameron, Harbison, Lambert & Dickson, 2012; Ennis, Happell & Reid- Searl, 

2013; Ekström & Idvall, 2015; Mannix, Wilkes & Daly, 2015). Kommunikation 

kunde enligt sjuksköterskor användas för att få med gruppen i omvårdnadsledarens 

vision, och med hjälp av kommunikation kunde det även skapas en förståelse för 
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syftet med förändringarna (Ekström & Idvall, 2015). I studien skriven av Ennis et al. 

(2013) berättade sjuksköterskor att genom aktivt lyssnande visades intresse till den 

person omvårdnadsledaren kommunicerade med. Sjuksköterskor berättade även att 

genom tydlig kommunikation kunde omvårdnadsledare stötta oerfaren personal, samt 

med ett lugnt kroppsspråk kunna stötta vid stressiga situationer.  

Att besitta goda språkkunskaper sågs enligt sjuksköterskor som en förutsättning för att 

kunna etablera en bra kommunikation (Supamanee et al., 2011). Sjuksköterskor i 

studien uppgav också att det var viktigt att en omvårdnadsledare behövde kunna 

anpassa sitt sätt att kommunicera efter aktuell situation och uppfattades som öppen till 

att diskutera och klargöra kring fattade beslut (Ennis et al., 2013). Att vara effektiv 

vid beslutsfattande och fokusera på arbetslagets prestation var en grundläggande 

faktor för en bra kommunikation (Mannix, Wilkes, & Jackson, 2013). I Cameron at 

al. (2012) nämnde sjuksköterskor att det var väsentligt för omvårdnadsledare att 

etablera relationer med vårdteamet, för att uppnå önskade omvårdnadsmål. Detta 

bekräftades även av andra sjuksköterskor som dessutom tog upp betydelsen av bra 

relationer (Supamanee et al., 2014) för att kunna stötta och uppmuntra vårdteamet 

(Mannix et al., 2015). Sjuksköterskor berättade att en förutsättning för att ledaren 

skulle klara av att skapa förändring på arbetsplatsen var goda relationer till 

arbetsgrupper (Stoddart, Bugge, Shepherd & Farquharson, 2014).  

Det visade sig att sjuksköterskor fann det önskvärt att omvårdnadsledare hade en god 

människokännedom (Cameron et al., 2012; Ennis, Happell & Reid- Searl, 2015; Kean 

et al., 2011). I Kean et al. (2011) uppfattade sjuksköterskor att goda relationer över 

personalgränser skapade bättre förutsättningar för följsamhet. Sjuksköterskor 

uttryckte att omvårdnadsledare inte borde drivas av ärelystnad utan vara öppen för 

andras idéer och synpunkter och genom ledarskap sätta den aktuella arbetsgruppen 

före jaget (Mannix et al., 2015). Sjuksköterskor i Cameron et al. (2012) underströk 

även betydelsen av att omvårdnadsledare borde uppmärksamma och visa respekt 

gentemot arbetslaget. Att vara diplomatisk i sitt agerande som ledare ansågs vara 

viktigt som sjuksköterska (Kean et al., 2015). 

Den reflekterande omvårdnadsledaren 

Att ha ett driv (Mannix et al., 2015) och en vilja att utveckla sig själv som ledare sågs 

av sjuksköterskor som en grundläggande egenskap för en ledare (Ekström & Idvall, 

2015). Ärlighet, en stark integritet (Ennis et al., 2013) och att ha en stark moral samt 

ett etiskt tänkande uppfattades också vara viktiga aspekter för att utöva bra ledarskap 

(Mannix et al., 2015) samt för att kunna förstå och respektera patienter (Ennis et al., 

2013; Supamanee et al., 2011).  
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Sjuksköterskor i ledarroll nämnde att de fattade beslut i svåra situationer utifrån sin 

etiska värdegrund (Mannix et al., 2015). Sjuksköterskor uppfattade att trovärdigheten 

hos den kliniska ledaren stärktes om denne var öppen kring sin ledarroll och 

ansvarsfördelning (Stoddart et al., 2014). Sjuksköterskor i Ekström och Idvall (2015) 

berättade att i sitt agerande var de noga med att visa självsäkerhet för att stärka sin 

trovärdighet som ledare bland den övriga personalen. Sjuksköterskor i studien skriven 

av Kean et al. (2011) berättade att om en ledare var för provokativ i sin attityd, fick 

denne svårt att leda, oavsett vilken kompetens personen besatt.  

Sjuksköterskor såg på ledarskap som en pågående process där tidigare erfarenheter 

kunde leda till ny kunskap samt utvecklat ledarskap, och det var viktigt att besitta 

självkännedom och vara medveten om egna svagheter och styrkor (Ekström & Idvall, 

2015, Mannix et al., 2015). I Ekström och Idvall (2015) nämndes även att 

omvårdnadsledare borde ha kontroll över sina känslor och vara ansvarig för den 

personliga utvecklingen av sitt ledarskap. 

Sjuksköterskor uppfattade att starka ledare kände hängivenhet till yrket, kände en 

tillhörighet i arbetslaget samt förstod värdet av sitt ledarskap (Supamanee et al., 

2011). Att kritiskt reflektera kring eget agerande i det dagliga arbetet, för att skapa 

förståelse för vikten av ledarskap, ansågs av sjuksköterskor som en betydande del av 

arbetet som omvårdnadsledare (Mannix et al., 2015). Dessutom uppfattades det att en 

bra omvårdnadsledare skulle hantera problem som uppstod i den kliniska 

verksamheten samt reflektera med personalen (Mannix et al., 2015).  

Sjuksköterskor nämnde att vara lugn och ha självförtroende som två egenskaper som 

gjorde en bra ledare, detta bidrog till att sjuksköterskor kunde arbeta effektivt under 

stressade situationer (Ennis et al., 2013; Ennis et al., 2015). Med självförtroende 

förankrat i vetskap om vad som är etiskt korrekt hade omvårdnadsledare lättare att 

tolka arbetssituationer (Mannix et al., 2015). Sjuksköterskor kände stolthet över att 

leda omvårdnadsarbete och uppfattade att det arbete de uträttade var betydelsefullt 

(Supamanee et al., 2011).  

 Omvårdnadsledare som inspirerar och motiverar 

I Cameron et al. (2012) menade sjuksköterskor att ledarskap handlade om att vara en 

förebild och ha förmåga att lyfta och inspirera arbetsteamet. Kliniska ledare 

uppfattades av sjuksköterskor som mentorer till övrig personal (Mannix, Wilkes, & 

Jackson, 2013) och värdet av inspiration nämndes även av sjuksköterskor i Kean et al. 

(2011), där det belystes att en bra ledare inte nödvändigtvis behövde ha en formell 

ledarroll för att skapa engagemang och följsamhet, viktigare var det att ledaren 

framförde ett mål eller en plan som den övriga arbetsstyrkan uppfattade som en bra 

idé. Genom att engagera personal och studenter i patienters omvårdnad kände 
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sjuksköterskor att de lyckades att motivera dessa till att ta egna initiativ (Ekström & 

Idvall, 2015). Även Stoddart et al. (2014) belyste att erfarna sjuksköterskor ansåg att 

det låg i rollen som ledare att föra vidare sina kunskaper som ledde till att övrig 

personals utförande av omvårdnad förbättrades. En gemensam vision hos ledare och 

personal kunde enligt sjuksköterskor vara en motivation till förbättrat arbete (Kean et 

al., 2015; Mannix, Wilkes, & Jackson, 2013; Mannix et al., 2015). Sjuksköterskor i 

Stoddart et al. (2014) och Mannix et al. (2015) uppmärksammade även att engagera 

sig i den egna personalen lyfte både den inviduella och arbetslagets prestation, och det 

låg enligt sjuksköterskor i omvårdnadsledarens ansvar att bedöma och utveckla 

omvårdnaden för att skapa en bättre vårdmiljö (Mannix, Wilkes, & Jackson, 2013). 

Även betydelsen av att kunna motivera personalen framhävdes av sjuksköterskor som 

önskvärd egenskap hos ledare (Mannix, Wilkes, & Jackson, 2013; Mannix et al., 

2015).    

Omvårdnadsledaren i organisationen 

Sjuksköterskor hade olika uppfattningar av ledarskapens betydelse inom professionen 

(Ekström & Idvall, 2015). Det uppfattades att rollen som omvårdnadsledare inte var 

erkänd samt att ledarens yrkesmässiga status var otydlig. Sjuksköterskor menade 

också att det var svårt att vara omvårdnadsledare med kraven som ställdes på vården 

kontra de tillgängliga resurserna (Ekström & Idvall, 2015), och att arbeta under 

tidpress som inte gav tid för eftertanke och reflektion (Stoddart et al., 2014).   

Sjuksköterskor uppfattade management som en del av sitt ledarskap där bland annat 

delegering av arbetsuppgifter, organisering samt dagsplanering ingick i uppgifterna 

(Cameron et al., 2012) och de kunde även se sambandet mellan bra ledarskap och en 

välfungerande arbetsplats. Sjuksköterskor tyckte att det blev lättare att prioritera och 

fördela arbetsuppgifter inom teamet om det fanns goda kunskaper kring hur 

vårdorganisationen fungerade (Ekström & Idvall, 2015). Sjuksköterskans roll som 

ledare innebar även att vid behov vara beredd att gå utanför de policys som var 

uppsatta då inte alla policys var anpassade till alla patientsituationer, som ledare 

krävdes även modet att ifrågasätta medarbetare som gick emot patientens rättigheter 

eller som stod i vägen för utvecklandet av vården (Kean et al., 2011). 

Sjuksköterskeledare tenderade att se till patienten och dess närstående framför att 

följa policys och riktlinjer (Kean et al., 2011). Det fanns även situationer där 

sjuksköterskorna kände att de kunde använda policys och riktlinjer för att stå på sig 

emot annan medicinsk personal för patientens bästa (Mannix et al., 2015). I rollen 

som omvårdnadsledare uppfattade sjuksköterskor att de fungerade som problemlösare 

vid oväntade situationer som orsakade konflikter mellan vårdgivare och patienter 

(Supamanee et al., 2011).  
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Kunskaper hos omvårdnadsledaren  

Rollen som omvårdnadsledare stärktes enligt sjuksköterskor av att besitta klinisk 

kunskap (Ennis et al., 2013; Stoddart et al., 2014; Ekström & Idvall, 2015). 

Sjuksköterskor uppfattade att det var lättare att känna trygghet i sina prioriteringar om 

de kunde förankras i kunskap (Ekström & Idvall, 2015). Det framgick att 

sjuksköterskor uppskattade om omvårdnadsledaren kände hängivenhet till att utveckla 

sitt kunnande (Supamanee et al., 2011) vilket stärkte ledarens trovärdighet (Ekström 

& Idvall, 2015). Att ha god kunskap och kännedom om behandlingar av sjukdomar 

bidrog enligt sjuksköterskor till ett ökat förtroende som omvårdnadsledare (Ennis et 

al., 2013), även kunskap om komplexa vårdsituationer och management uppfattades 

av sjuksköterskorna som viktigt för omvårdnadsledare (Supamenee et al., 2014). 

Dock ansåg en grupp av sjuksköterskor i studien skriven av Cameron et al. (2012) att 

besitta klinisk kunskap inte var en av de viktigare egenskaperna hos en 

omvårdnadsledare.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av ledarskap inom 

professionen. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, vilket gav att stort 

underlag av forskning inom ämnet och stärkte graden av överförbarhet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Litteraturstudien började med inledande sökningar, med sökorden 

nurse, leadership, nursing och clinical leader som kombinerades tillsammans med 

booleska operatoren AND. De första sökorden bearbetades vid konsultation med 

handledare och gav sökorden leadership, nurs*, clinical, clinical leader, experienc* 

samt registered nurse, som användes enbart som fritextsökningar. 

Dessa kombinerades även genom den booleska operatoren AND (Forsberg & 

Wengström, 2013). Booleska operatoren OR gav för breda sökningar och operatoren 

NOT gav för smala sökningar, vilket resulterade att enbart operatoren AND användes. 

I valet att enbart använda booleska operatoren AND kan sökningarna blivit så 

begränsade att artiklar som svarade på studiens syfte riskerades att inte upptäckas, 

vilket kan vara en nackdel i studien. Nurs* och experienc* trunkerades för att 

upptäcka artiklar med alla böjningar av sökorden, samt för att minska antalet sökord 

utan att tappa bredd på sökningarna. 

Aktuella databaserna PubMed och Cinahl var inriktade på omvårdnadsforskning, 

vilket ansågs vara mest lämpat till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

Efter konsultation med bibliotekarien på Halmstad Högskola adderades även 

databasen Web of Science: Medline, vilket bidrog till mer bredd i sökningarna. Under 
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konsultationen bearbetades tidigare använda sökord, nya förslag på sökord samt 

genomgång av Mesh-termer/subject headings. Inga nya sökord lades till efter 

konsultationen, vilket stärker studiens resultat. 

Flertal av sökningarna visade otillgängliga artiklar, vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. Endast abstract på artiklar med titlar som stämde överens med 

litteraturstudiens syftet valdes att läsas, vilket kan ha lett till att artiklar som svarade 

på studiens syfte inte upptäcktes.  

Samtliga av studiens resultatartiklar var av kvalitativ design, detta lämpade sig mest 

till studiens syfte. Artiklarna var överförbara till svenska förhållanden oavsett 

ursprungsland, vilket var en inklusionskriterie för studien. Resultatartiklarna hade sitt 

ursprung i Australien, Storbritannien, Sverige samt Thailand, detta gav en bra global 

översikt och kan ses som en styrka i studien. Det kunde vara en svaghet i studiens 

resultat att enstaka författare stod för flera av artiklarna. Resultatartiklarna visade ett 

brett urval av respondenterna som var allmänsjuksköterskor på vårdavdelningar, 

kommunsjuksköterskor, sjuksköterskor på psykiatriavdelningar, nyligen examinerade 

sjusköterskor samt erfarna sjuksköterskor, vilket bidrar till högre överförbarhet på 

flera områden i vården. Studien visade även bredd då deltagarna i resultatartiklarna 

både talade utifrån sig själva som ledare samt utifrån att arbeta med andra ledare. 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån mallen för kvalitativa artiklar (Carlsson & 

Eiman, 2003). Då det användes ett snävt tidsspann på fem år garanterades att 

artiklarna var uppdaterade med den senast framtagna forskningen kring ämnet. En 

svaghet med det valda tidspannet var att det kan ha begränsat mängden information 

som inkommit till resultatet. Resultatet baserades endast på nio resultatartiklar, som 

kunde ses som en svaghet. 

Vid databearbetningen valdes all data från resultatartiklarna som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Detta färgkodades efter tolkningar av texten till kategorier. 

Tolkningarna var subjektiva och utfördes beroende av författarnas förförståelse och 

perspektiv, vilket kunde ha påverkat studiens pålitlighet (Forsberg & Wengström, 

2013). Då författarna i litteraturstudien inte besatt egna erfarenheter av 

sjuksköterskors uppfattningar av ledarskap inom professionen, kunde endast 

antaganden göras utifrån inhämtad kunskap som sjuksköterskestudent, i kurslitteratur, 

reflektioner samt gemensamma diskussioner. Detta faktum kan vara till fördel för 

studiens resultat då förkunskap inte påverkade resultatet.  

Alla artiklar var enligt inklusionskriterierna skrivna på engelska, därför kunde 

resultaten översättas efter de kunskaper som besatts i det engelska språket. Detta kan 

ha bidragit till felöversättningar av ursprungstexten. Litteraturstudiens ämne 

diskuterades ingående vilket ökade förståelsen och konsensus kunde nås gällande de 
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teman som framkom samt tolkningarna av dessa, vilket ökade trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2014) . Databearbetningen inspirerades av innehållsanalys 

enligt Forsberg och Wengström, (2013). Den valda analysmetoden upplevdes lätt och 

tydlig att följa vilket bidrog till att all data kunde analyseras. Vid den första analysen 

där innehållet kodades från resultatartiklarna, kunde dock information ha missats. På 

grund av tidsbrist utfördes detta moment endast vid ett tillfälle, vilket kunde vara en 

nackdel för studien.  

Till resultatet valdes enbart kvalitativa artiklar, då syftet var att beskriva 

sjuksköterskors uppfattningar. Kvantitativa artiklar , där bland annat enkäter används, 

exkluderades då resultaten i kvantitativa studier inte innehöll uppfattningar på djupare 

plan. På grund av detta blev urvalet begränsat, vilket kunde ha påverkat studiens 

resultat. 

Studiens kvalitét kan innehålla brister på grund av bristande kunskaper gällande 

forskningsmetoder (Wallengren & Henricson, 2014).  

De etiska övervägandena i resultatartiklarna ansågs tillräckliga efter 

resultatartiklarnas syfte samt forskningsansats. Resultatartiklarnas vetenskapliga 

kvalitét uppfattades som god, då alla artiklarna var grad Ι eller ΙΙ i kvalitetsgranskning 

för kvalitativa artiklar (Carlsson & Eiman, 2003). 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av ledarskap inom 

professionen och i resultatet framkom fem teman: Vikten av kommunikation och 

relationer, Den reflekterande omvårdnadsledaren, Omvårdnadsledare som inspirerar 

och motiverar, Omvårdnadsledaren i organisationen och Kunskaper hos 

omvårdnadsledare. 

I temat Vikten av kommunikation och relationer belyste sjuksköterskor egenskaper 

som hade betydelse vid interaktion med andra människor. I resultatet framkom vikten 

av att en omvårdnadsledare hade god människokännedom (Kean et al., 2011; 

Cameron et al., 2012; Ennis et al., 2015). Detta stärktes av review artikeln skriven av 

Chavez och Yoder (2014) som belyste vikten av att kunna hantera relationer. I 

resultatet ansågs det även viktigt etablera och upprätthålla relationer inom vårdteamet 

för att stötta och utveckla omvårdnadsarbetet (Keane et al., 2011; Supamanee et al., 

2011; Cameron et al., 2013; Stoddart et al., 2014; Mannix et al., 2015). En reflektion 

är att relationer fungerar som en process, och som ledare på en vårdenhet är det av 

stor vikt att kunna bemöta medarbetare på olika sätt för att skapa en miljö som driver 

människor framåt i arbetsutvecklingen. Ett etiskt dilemma som kan uppkomma är att 
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särskilja mellan den professionella relationen och den personliga till sina 

arbetskollegor. 

I resultatet framhävdes kommunikation som en av de viktigare aspekterna för 

ledarskapet (Kean et al., 2011; Supamanee et al., 2011; Cameron et al., 2012; Ennis et 

al., 2013; Ekström & Idvall, 2015; Mannix et al., 2015). Detta stärktes av review 

artiklarna av äldre forskning som uppmärksammade kommunikation som ett 

nyckelmoment (Chavez & Yoder, 2014; Jeon, Conway, Chenoweth, Weise, Thomas, 

& Williams, 2015). Enligt studiens resultat var målet med kommunikation att skapa 

en förståelse mellan ledare och medarbetare (Ekström & Idvall, 2015) och det var 

betydande att anpassa ledarskapet efter situation (Ennis et al., 2013). I äldre forskning 

av Linton och Farell (2009) nämnde sjuksköterskorna att kommunikation var viktigt 

för ett effektivt ledarskap och sågs även som ett verktyg för att hantera komplexa 

situationer. Reflektionen kring detta är svårigheten att anpassa nivån på 

kommunikationen, beroende på relationen till motparten och den erfarenhet motparten 

besitter.  

I det andra temat Den reflekterande omvårdnadsledaren uppmärksammades de 

introverta egenskaperna omvårdnadsledare borde ha. Ledarskapet sågs som en 

pågående process (Ekström & Idvall, 2015; Mannix et al., 2015). Detta var även en av 

definitionerna på ledarskap enligt review artikeln av Mannix, Wilkes, & Jackson 

(2013). Ekström och Idvall (2015) och Mannix et al. (2015) lyfte vikten av att 

reflektera kring sitt arbete. Det framkom i studiens resultat att det var svårt att finna 

tid till detta i den kliniska verksamheten (Stoddart et al., 2014). I resultatet framkom 

även betydelsen av självförtroende, dels som en viktig egenskap men även som 

trygghet i det egna beslutsfattandet (Ennis et al., 2013; Ennis et al., 2015; Mannix et 

al., 2015). Slutsatsen som tas utifrån detta är att genom självförtroende kan 

omvårdnadsledaren ha modet till att fatta beslut, och vid självreflektion kring beslut 

som tas kan ledaren utvecklas både som ledare och människa.  

Resultatet som presenterades i temat Omvårdnadsledare som insprirerar och 

motiverar visade på vikten av att sjuksköterskor kunde inspirera och motivera 

(Cameron et al., 2012; Mannix, Wilkes, & Jackson, 2013; Ekström & Idvall, 2015; 

Mannix et al., 2015). För att kunna utveckla och förbättra arbetslagets prestationer var 

det av vikt att omvårdnadsledare inspirerade och motiverade för att uppnå det önskade 

resultatet (Keane et al., 2011; Mannix, Wilkes, & Jackson, 2013; Stoddart et al., 2014, 

Ekström & Idvall, 2015; Mannix et al., 2015). I studien kring implementering av 

evidensbaserad praktik skrev Stetler (2014) att sjuksköterskor i sin informella roll 

som ledare använde sig av motivering för att leda personalen i den riktningen de ville 

att arbetet skulle fortlöpa. Scully (2015) och Foss (2012) beskrev genom äldre 

forskning att det var en nödvändig del i ledarskapet att inspirera sina medarbetare. En 
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reflektion var betydelsen av kunskap vid motivation, gällande både 

omvårdnadesledaren som motivera samt personen som motiveras. Det uppfattades vid 

reflektionen att en stark grund i klinisk kunskap ökade trovärdigheten hos 

omvårdnadsledaren. 

I temat Omvårdnadsledaren i organisationen uppmärksammades rollen som 

omvårdnadsledare otydlig och statusen som ledare blev inte bekräftad av övrig 

personal, trots sambandandet mellan ett bra ledarskap och en fungerande verksamhet 

(Ekström & Idvall, 2015). Resultatet bekräftas i äldre forskning av Surakka (2008) 

där de finska sjuksköterskorna upplevde att deras roll inte fick det professionella 

erkännandet utan sågs som ett semiprofessionellt yrke. Omvårdnadsledare i Surakka 

(2008) studie hade trots sin utveckling fortfarande ingen riktig definition på 

professionens ansvarsområden i den kliniska verksamheten. Omvårdnadsledare 

förväntades att ta ansvar för organisation, kunna samarbeta och ha en bra 

kommunikation med övriga personalen (Surakka, 2008). Detta stärks av Wong et al. 

(2013) och Honkavou (2014) som berättar att bra ledarskap ger bättre förutsättningar 

för ökad vårdkvalité och patientsäkerhet, samt har visat positiv inverkan på 

arbetsmiljö och vårdteamets prestationer (Rosengren et al., 2007; Laschinger & 

Leiter, 2006).  

I resultatet framkom det enligt sjuksköterskor låg det i omvårdnadsledarens ansvar att 

bedöma och utveckla omvårdnaden för att skapa en bättre vårdmiljö (Mannix, Wilkes, 

& Jackson, 2013). Detta faktum bekräftades i en avhandling av Honkavuo (2014) där 

det poängterades att sjuksköterskans ledarskap är förankrat i ansvar. Enligt äldre 

forskning har sjuksköterskors ansvarsområde förändrats genom åren i rollen som 

ledare, en av aspekterna är ansvaret att fatta beslut utifrån en ekonomisk hållbarhet 

(Surakka, 2008), vilket ligger i linje med studiens resultat.  

I resultatet framkom det en distinkt skillnad mellan kraven och resurserna (Ekström & 

Idvall, 2015) och det saknades enligt Stoddart et al. (2014) tillräckligt med tid i 

förhållande till kraven. I reflektion kring dagens läge i samhället bildas en uppfattning 

av att resurserna inom vården skärs ner, samtidigt som kraven och behovet på vården 

ökar. I forskning kring olika ledarskapsstilar stärker Zydziunaite och Suominen 

(2014) det framkomna resultatet, där framtiden står inför förhöjda behov samt krav 

inom vården. 

 I resultatet påvisades att omvårdnadsledare bör utmana policys för att skydda 

patienter (Kean et al., 2011). En reflektion är att omvårdnadsledare kommer möta 

utmaningar där policys går emot vad som är bäst för patienten, och helt optimalt 

skulle det vara om policys sammanfaller med etiska principer.  
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Temat Kunskaper hos omvårdnadsledaren presenterade att besitta hög klinisk 

kunskap stärkte rollen som omvårdnadsledare (Ennis et al., 2013; Ekström & Idvall, 

2015; Stoddart et al., 2014). Resultatet bekräftas med tidigare litteratur där det står det 

att den informella ledaren använde sig av sin kliniska kunskap och expertis för att 

leda den övriga personalen (Downey, Parslow & Smart, 2011). I resultatet var det 

enbart i Cameron et al. (2012) det nämndes att en grupp av deltagare inte ansåg att 

klinisk kunskap var en av de viktigaste egenskaperna hos en omvårdnadsledare. I 

studier som belyste omvårdnadsledarskapets roll vad gäller applicering av 

evidensbaserad praktik bekräftades ledarskapens betydelse för ökad patientsäkerhet 

samt ökad kvalitét i vården (Martin, McCormac, Fitzsimons & Spirig, 2014). Denna 

utveckling av vården kunde ses som ett ansvar som omvårdnadsledare hade (Harris et 

al., 2013). Sandström et al. (2011) skrev att det var lättare att implementera 

evidensbaserad praktik om omvårdnadsledaren besatt en högre utbildning. Vid 

reflektion framkommer det tydligt att kunskaper värdesätts i den kliniska praktiken, 

personer med hög klinisk kunskap skapar en trygghet för den övriga personalen i 

omvårdnadsarbetet. 

Konklusion och implikation 

Sjuksköterskor uppmärksammade kommunikation och vårdandet av relationer som 

två av de viktigaste aspekterna i ledarskapet. Kommunikation kunde dels användas 

som ett verktyg för arbetsprocessen, för att skapa följsamhet och förståelse för 

omvårdnadsarbetet. Kommunikation kunde även användas för att stötta oerfaren 

personal, och det krävdes enligt sjuksköterskor goda språkkunskaper för att etablera 

en bra kommunikation. Vikten av att etablera relationer med vårdteamet, samt besitta 

ett diplomatiskt och öppet förhållningssätt i sitt ledande sågs av sjuksköterskor som 

en väsentlig del av ledarskapet.  

Att vilja utveckla sig själv som ledare sågs av sjuksköterskor som en grundläggande 

faktor. Moral och etiskt tänkande värderades som viktiga aspekter. Genom att utstråla 

lugn och självförtroende samt visa på bred kunskap stärktes trovärdigheten hos 

omvårdnadsledaren. Sjuksköterskor benämnde ledarskap som en pågående process 

där erfarenhet kunde mynna ut i ny kunskap och ett utvecklat ledarskap. 

Sjuksköterskor nämnde att det var av vikt att omvårdnadsledare hade god 

självkännedom samt var medveten om sina egna svagheter och styrkor. 

Sjuksköterskor var även personligt ansvariga för utvecklingen av det egna 

ledarskapet. Starka ledare uppfattades som personer som kände hängivenhet till yrket. 

Sjuksköterskor menade att ledarskap handlade om att vara en förebild samt att ha 

förmåga att lyfta och inspirera andra. Det ansågs att omvårdnadsledare bör engagera 

sig i den egna personalen för att bidra till ökade prestationer. Motivera var en annan 
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önskvärd egenskap av ledare. Genom att förankra sina beslut i kunskap upplevde 

omvårdnadsledare trygghet i sina prioriteringar.  

Sjuksköterskor uppfattade sin roll som ledare otydlig och nämnde svårigheterna med 

att möta kraven inom organisationen. Sjuksköterskor kunde dock se sambandet 

mellan ett bra ledarskap och en välfungerande arbetsplats. Sjuksköterskor hanterade 

situationer där det behövdes att gå utanför policys och riktlinjer för att gynna 

patienten, men nämnde även att de kunde använda policys och riktlinjer för att stärka 

sin ståndpunkt för patienten. Sjuksköterskor såg sig själva som problemlösare i rollen 

som omvårdnadsledare.  

Litteraturstudiens resultat kan bidra till ökad förståelse för vad som förväntas av 

omvårdnadsledare i den kliniska verksamheten och genom detta kunna förbättra den 

enskilda sjuksköterskans ledarskapsförmåga. Ledarskap inom 

sjuksköterskeprofessionen kräver ytterligare forskning för att kunna bidra till bättre 

utveckling av framtidens ledare inom vården.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed Web of Science: Medline 

ledarskap 
leadership (fritext) clinical 

leader (fritext) 

leadership (fritext) clinical 

leader (fritext) 

leadership (fritext) clinical 

leader (fritext) 

Sjuksköterska/ 

omvårdnad 

nurs* (fritext) 
registered nurse (fritext) 

nurs* (fritext) 
registered nurse (fritext) 

nurs* (fritext) 
registered nurse (fritext) 

klinisk clinical (fritext) clinical (fritext) clinical (fritext) 

uppfattning experienc* experienc* experienc* 



BILAGA B  

 

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160309 Cinahl 

nurs* AND Leadership AND Clinical 

(fritextsökning) 

limits: published 2011-2016, english, 

academic journals, free full text 277 28 6 4 

160309 PubMed 

nurs* AND Leadership AND Clinical 

(fritext) 

limits: free full text, 5 years, english 146 6 0 0 

160309 

Web of Science: 

Medline 

nurs* (fritext/topic) AND leadership 

(fritext/topic) AND clinical 

(fritext/topic)  

Limits: published year 2011-2016, 

english, article , Research area: 

Nursing 245 15 0 0 

160310 Cinahl 

Clinical Leader (fritext) AND nurs* 

(fritext). 

Limits: published 2011-2016, 

academic journals, english 152 25(1)* 4 2 

160315 Cinahl 

leadership (fritext) AND experienc* 

(fritext) AND nurs*(fritext)  

Limits: Published 2011-2016, english, 

linked full text 186 16(2)* 1 0 

160315 Cinahl 

Registered nurse AND leader (fritext). 

Limits: 2011-2016, academic journal, 

english 181 15(1)* 3 1 

160315 PubMed 

Clinical leader (fritext) AND 

nurs*(fritext) 

Limits: 5 years, english, Journal 

Article 234 12(2)* 1 0 

160315 PubMed 

leadership(fritext) AND 

experienc*(fritext) AND nurs*(fritext) 

Limits: Published 2011-2016, english, 

free full text 128 6 0 0 

160315 PubMed 

Registered Nurse (fritext) AND Leader 

(fritext). 

Limits: Published 2011-2016, english 296 12(1)* 0 0 

160315 

Web of Science: 

Medline 

Clinical Leader (fritext) AND nurs* 

(fritext)  

Limits: Research areas: Nursing, 

published 2011-2016, english, journal 

article 450 11(2)* 0 0 

160315 

Web of Science: 

Medline 

Registered nurse AND leader (fritext). 

Limits: 2011-2016, journal article, 

english, research areas: Nursing 147 6(3)* 0 0 

160316 

Web of Science: 

Medline 

Leadership (fritext) AND 

experienc*(fritext) AND nurs* (fritext) 

Limits: published 2011-2016, english 

Research area: Nursing 383 26 2 2 

  Totalt:  178(12)* 17 9 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Cameron, S., Harbison, J., Lambert, V., & Dickson, C. (2012) Exploring leadership in community 

nursing teams. Journal of Advanced Nursing 68(7), 1469– 1481. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2011.05869.x 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att undersöka hur ledarskap uppfattas av kommunsjuksköterskor och hur dessa 

uppfattningar överförs till det kliniska arbetet i teamet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Undersökande och förklarande design 

Urval Alla inom ett kommunalt team blev tillfrågade att delta i studien. Det involverade personal som 

saknade legitimation, sjuksköterskor, sjuksköterskor som var specialiserade inom 

kommunsjukvård samt sjuksköterskor specialiserade inom kommunsjukvård och 

ledning. Exklusionskriterier var att ofrivilliga inte fick delta i studien. Totalt 54 personer deltog 

frivilligt i studien. Studien gjordes på grupper inom folkhälsan och inom slutenvården. 

Datainsamling Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper, uppdelat vid fyra 

tillfällen. Intervjuer och fokusgrupper skedde inom både teamet som arbetade med folkhälsa samt 

teamet som arbetade inom hemvården All data blev inspelad och därefter nerskriven. 

Dataanalys All nerskriven data analyserade med NVIVO 8 software. Analyseringen skedde i fem steg: 

kännedom för uppgiften, identifiering av teman, kodning, kartläggning samt tolkning. Den 

nedskrivna datan kontrollerades två gånger innan den fördes in i teman för att öka trovärdigheten. 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats Studiens resultat presenterades i tre teman: uppfattningar av ledarskap, typ av visioner, mål och 

ledarens syfte samt arbetsmetoder. Det visade i samtliga teman att det varierade i uppfattningar 

inom de olika teamen. Däremot var det liknande uppfattningar mellan bland annat sjuksköterskan i 

ett team och sjuksköterskan i ett annat team. Något som belystes av de flesta, oavsett arbetsgrad, 

var att teamet bör vara en slags familj, då detta ökar trivseln i gruppen. Ledaren av teamet kan då 

ses som en förälder som ska stötta de individuella gruppmedlemmarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad Ι, 81% 
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Artikel 2 

 

 

Referens Ekström, L., & Idvall, E. (2015) Being a team leader: newly registered nurses relate their 

experiences. Journal of Nursing Management 23, 75–86. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med den här studien var att undersöka hur nyligen examinerade registrerade sjuksköterskor 

upplevde sin ledarskapsroll inom ett sjukskötersketeam på en vårdavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval Studien riktades mot sjuksköterskor som varit registrerade i högst 24 månader. Samtliga 

sjuksköterskor som stämde in på inklusionskriterierna på fyra olika sjukhus i södra Sverige fick 

förfrågan att vara med. Av dess valdes 12 sjuksköterskor ut, en manlig och 11 kvinnliga. 

Datainsamling Studien utfördes genom enskilda intervjuer. Dessa hölls på ställen som valdes av informanterna, 

då det var viktigt att de kände sig trygga. Frågorna som användes var öppnafrågor och varje 

intervju varade mellan 30-72 minuter. Under intervjun noterades även kroppsspråk, pauser med 

mera. För att få djupare förståelse , användes även följdfrågor där informanten fick svara mer 

ingående. Frågor som bland annat “Hur kändes det?” användes. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys , enligt Berg (2004) 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats Resultatet visade fem teman, och man fann likheter från tidigare studier. I första temat nämns det 

att de kände sig utsatta. Dels på grund av avsaknad erfarenhet men också genom att de upplevde 

sig vara ensamma, och vilsna i sin roll som ledare. I tema två pratar de om hur de arbetade för att 

komma in i sin ledarroll, dels genom att vara lyhörd , flexibel och bland annat kunna förstå och 

anpassa sig. Hur man lär sig ledarskap togs upp i det tredje temat. Detta genom att ha 

självkännedom men även genom att man lär av mer erfaren personal. I det fjärde temat säger 

sjuksköterskorna att det krävs mod, vilja och styrka för att leda. Leda är något man gör varje dag, 

från den stunden man kommer tills man slutar sitt skift. I det sista temat nämner de värdet i 

omvårdnaden, där man behöver vara försäkrad att alla gör sitt jobb och att alla har fått rätt 

information. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad Ι, 83% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Ennis, G., Happell, B., & Reid- Searl, K. (2015) Clinical Leadership in Mental Health Nursing: 

The Importance of a Calm and Confident Approach. Perspectives in Psychiatric Care 51, 57–6. 

doi: 10.1111/ppc.12070 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors uppfattning av effektivt ledarskap inom psykiatrisk vård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Grounded theory 

Urval I studien deltog 12 sjuksköterskor från en psykiatriavdelning. Inklusionskriterier var att det var 

registrerade sjuksköterskor som arbetat minst 12 månader på avdelningen.  

Datainsamling Genom semistrukturerade intervjuer , som spelades in och därefter skrevs ned verbalt. 

Dataanalys Analysen utfördes i likhet med grounded theory. Så många som möjligt av informanternas egna 

ord togs till vara genom analysen. Under analysen riktades svaren mot att styrka värdet i att 

behålla lugn och ha självförtroende som ledare. 

Bortfall Inga nämnda bortfall.  

Slutsats Det belystes att det är viktigt för ledarskapet att man har ett lugn och ett gott självförtroende för att 

kunna ge bra vård åt patienterna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad Ι, 81% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Ennis, G., Happell, B., & Reid- Searl, K. (2013). The Importance of Communication for Clinical 

Leaders in Mental Health Nursing: The Perspective of Nurses Working in Mental Health. Issues in 

Mental Health Nursing, 34, 814–819. DOI: 10.3109/01612840.2013.829539 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studien var att utveckla en förståelse för vad sjuksköterskor som arbetar på 

psykiatriavdelning anser vara effektiva egenskaper hos kliniska ledare. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval I studien deltog 12 sjuksköterskor från en psykiatriavdelning. Inklusionskriterier var att det var 

registrerade sjuksköterskor som arbetat minst 12 månader på avdelningen. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer som genomfördes individuellt. Varje 

intervju spelades in och skrevs sedan ner ord för ord. 

Dataanalys Datan analyserades på ett sätt som är förenligt med grounded theory. 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats Studien visade att kommunikation är det viktigaste när det gäller ledarskap inom psykiatrisk vård. 

I kombination med kommunikation, framträdde teman som relationer, val av språk, att kunna 

lyssna, ickeverbal kommunikation samt relevans. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad ΙΙ, 72% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Kean, S., Haycock-Stuart, E., Baggaley, S., & Carson, M. (2011). Followers and the co-

construction of leadership. Journal of Nursing Management 19, 507–516 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Web of Science: Medline 

Syfte Syftet med studien var att (1) identifiera hur ledarskap uppfattades och upplevdes av 

kommunsjuksköterskor, och (2) undersöka interaktionen mellan nuvarande policy och 

ledarskapsutvecklingen i kommunsjukvården i Storbritannien. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 39 deltagare från tre olika hälsoinstutioner, utvalda av teamledarna på avdelningarna. 

Datainsamling Datainsamlingen gjorde via intervjuer samt fokusgrupper. Intervjuerna hölls efter att deltagare 

hade fått en genomgång av ledarskap. Det gjordes totalt två intervjuer för att kunna gräva lite 

djupare och finna nya teman. Total tre fokusgrupper hölls. Ämnen valdes dels med hänsyn till vad 

intervjuerna hade visat. 

Dataanalys All inspelad data blev nedskriven och analyserad med NVivo 8. Datan analyserades enligt 

allmänna riktlinjer och kodades till kategorier samt subkategorier. Samtliga tre författare 

analyserade datan från intervjuerna på varsitt håll innan det fördes samman och diskuterades till en 

helhet. 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats Resultatet visar att följandet är en viktig del i ledarskapet. Det visar fyra riktningar av följandet. 

Det sociala följandet som innebär följarnas syn på vad en ledare är, görandet som visar med vem 

följarna ansluter sig till. Att stå vid sidan, vilket visar obundenhet till den som leder. Samt att stå 

emot, där man aktivt motsätter sig ledaren. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad ΙΙ, 79% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Mannix, J., Wilkes, L., & Daly, J. (2015). Good ethics and moral standing’: a qualitative study of 

aesthetic leadership in clinical nursing practice. Journal of Clinical Nursing, 24, 1603–1610, doi: 

10.1111/jocn.12761 

Land  

Databas 

Australien 

Web of Science: Medline 

Syfte Att undersöka hur aesthetic ledarskap används av sjuksköterskor kliniskt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval Sjuksköterskor som arbetat mellan 10-35 år och arbetade som kliniska ledare. 

Datainsamling Semistrukturerad intervju baserad konversation som varade mellan 30-60 minuter. 

Dataanalys Alla intervjuer skrevs ner ordagrant för efterföljande 

analys. Pseudonymer tilldelades till varje deltagare 

att förbättra sekretess . Principerna för de olika teman togs fram genom 

analysering som sedan formade analysen av intervjun . 

Texten lästes först av en medlem i forskargruppen för att sedan läsas av en annan och gemensamt 

tolka detta. Ett induktiv tillvägagångssätt  

användes i denna forskning, utveckling gjordes för att utveckla olika teman. Trovärdighet och 

tillförlitlighet var de två framväxande teman man fann. Dessa testades ytterligare av en annan 

forskare som granskade resultaten för att säkerställa de avsedda åsikterna och tankarna verkligen 

var representerade. 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats Att sjuksköterskorna kom fram till att deras ledarskap styrdes av en stark etisk och moralisk 

kompass, att effektivt ledarskap var viktigt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad ΙΙ, 75% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Mannix, J., Wilkes, L., & Jackson, D. (2013). Marking out the clinical expert/clinical 

leader/clinical scholar: perspectives from nurses in the clinical arena. BMC Nursing (12), 12. 

doi:10.1186/1472-6955-12-12 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att fastställa kliniska sjuksköterskors förståelse av skillnaderna och 

likheterna mellan den kliniska experten , kliniska ledare och kliniska forskare. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval Genom snöbollsurval från totalt fem olika sjukhus från tre olika länder. Deltagare var 

sjuksköterskor som arbetade kliniskt under studien. Totalt 18 sjuksköterskor deltog i studien. 

Ålders spannet var mellan 29- 67 år. 

Datainsamling Datainsamlingen samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Datainsamlingen analyserades med hjälp av NVivo. 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats I resultatet belyses skillnader mellan klinisk expert, klinisk forskare och klinisk ledare. Det ansågs 

viktigt att som ledare ha visioner och dela med sig dessa till andra, och det var även av betydelse 

att motivera och inspirera. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad ΙΙ, 70% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Stoddart, K., Bugge, C., Shepherd, A., & Farquharson, B. (2014). The new clinical leadership role 

of senior charge nurses: a mixed methods study of their views and experience. Journal of Nursing 

Management, 22, 49–59 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte För att undersöka de erfarenheter och synpunkter från ledande sjuksköterskor i samband med 

genomförandet av en nationell klinisk ledarskapspolicy. 

Metod:  

Design 

Mixed design 

 

Urval Alla ledande sjuksköterskor samt barnmorskor inom ett distrikt i Skottland blev erbjudna att svara 

på en enkät undersökning. De som svarade på enkäten blev även erbjudna att delta i en 

semistrukturerad intervju. Alla de som var frivilliga att delta, fick vara med i studien. Nio av de 

ledande sjuksköterskorna deltog i intervjuerna. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer (samt enkäter). Frågorna var relaterade till Leading Better Care 

programmet , och sjuksköterskorna fick frågor om hur de upplevde LBC i samband med patienter, 

kollegor samt sig själva. 

Dataanalys Två författare utförde individuellt analyser och tolkning av texter. Detta fördes sedan tillsammans. 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats Tre teman presenterades. Det första var förtroende, process och struktur där informanterna pratade 

om hur de använder sig av ledarskapet i den kliniska kontexten. I tema två, validering av kvalitet, 

nämndes det att ledarskap och teamwork bidrar till högre kvalitet i omvårdnaden. I sista temat , 

team performance, där det tas upp om motivation och hur teamarbete kan förbättras. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad ΙΙ, 72% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

 

 

Referens Supamanee, T., Krairiksh, M., Singhakhumfu, L., & Turale, S. (2011). Preliminary clinical 

nursing leadership competency model: A qualitative study from Thailand. Nursing and Health 

Sciences, 13, 433–439 

Land  

Databas 

Thailand 

Cinahl 

Syfte Att utforska sjuksköterskans kliniska ledarskapskompetens genom att samla ihop kvalitativ data 

från Thailändska registrerade sjuksköterskor och avdelningschefer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Undersökande design, enligt Speziale and Carpenter (2007) 

Urval 31 registrerade sjuksköterskor och 23 avdelningschefer. Inkluderingskriterier för 

avdelningscheferna var att de skulle ha minst ett års yrkeserfarenhet samt att de deltog frivillig, 

och för sjuksköterskorna krävdes det att de hade en kandidatexamen, arbetade kliniskt med direkt 

patientkontakt samt deltog frivilligt. Sjuksköterskor med masterexamen samt specialistutbildning 

blev exkluderade. 

Datainsamling Samtliga deltagare blev utvalda från samma universitetssjukhus. Studien genomfördes genom 

enskilda intervjuer med avdelningscheferna och genom fokusgrupper med sjuksköterskorna. 

Fokusgrupperna delades in efter erfarenheter till fyra olika grupper. De enskilda intervjuerna som 

varade ungefär i 40 minuter, spelades in och utfördes genom planerad träff på avskilt ställe. Varje 

fokusgrupp varade cirka en timme och bestod av mellan sex till 10 deltagare där de fick diskutera 

kring sina upplevelser av ledarskapskompetens.   

Dataanalys Iceberg model (Spencer & Spencer, 1993) 

Bortfall Inga nämnda bortfall. 

Slutsats Tre teman visade sig i resultatet: egenskaper, motiv och självbild. Det visade sig att ha något som 

motiverade, som bland annat trygghet och glädje på arbetsplatsen, ledde till bättre agerande och 

målmedvetenhet. Deras bild av sig själva visade att de var stolta över att vara sjuksköterskor som 

ledde omvårdnadsarbetet för patienten och att det betydde mycket för dom att vårda.   Egenskaper 

som nämns i studien är dels individuella egenskaper som bland annat självförtroende och 

entusiasm för att lära, men också egenskaper i grupp som bland annat flexibilitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad Ι, 83% 
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