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Abstrakt 

I arbetet som legitimerad sjuksköterska ingår ett ledarskap som går ut på att 

sjuksköterskan har en arbetsledande funktion inom ett vårdteam. Syftet med 

denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om sjuksköterskans 

ledarskap och vilken betydelse det har i omvårdnadsarbetet. Två 

frågeställningar formulerades för att precisera syftet. En integrerad 

kunskapsöversikt utfördes och artiklar söktes i databaser samt manuellt. 

Litteratursökningen resulterade i tolv vetenskapliga artiklar som analyserades 

enligt en metod av Whittemore och Knafl. Frågeställning ett var: vilka 

egenskaper är önskvärda hos sjuksköterskan för att vara en god ledare?  I 

resultatet till frågeställning ett framkom fyra områden: att ha en etisk 

medvetenhet, att ha självkännedom, att kunna bygga relationer samt att kunna 

leda mot utveckling. Frågeställning två var: vilken betydelse har 

sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadsarbetet? I resultatet till 

frågeställning två framkom tre områden: det leder till patientnöjdhet, det 

påverkar arbetsmiljön samt det leder till kvalitetsökning av vården. Vidare 

forskning i vilket stöd sjuksköterskan behöver i sin ledande roll hade varit 

intressant. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, ledarskap, omvårdnad, sjukvård, patientvård, litteraturöversikt. 
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Begreppet omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt synsätt där 

människan ses som en aktiv och skapande individ och som en del i ett större sammanhang. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) omfattar omvårdnad både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet, grundat i en humanistisk människosyn. 

Målet för omvårdnaden är att personen som vårdas ska vara självständig och oberoende så 

långt det är möjligt och att få uppleva hälsa (Ausgard, 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Hälsa beskrivs som en process som personen själv skapar och upplever i det dagliga 

livet. Enligt WHO´s definition från 1948, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” 

(Folkhälsomyndigheten, 2010, s. 10). Sjuksköterskors kunskap och insatser spelar stor roll för 

människors hälsa och sjuksköterskans övergripande roll i omvårdnaden är att förebygga 

sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande (Willman, 2014, s. 38).  God 

omvårdnad innebär att individer garanteras en god och säker vård utifrån behov och den 

aktuella situation som råder. Kvaliteten i omvårdnad är beroende på den enskilda 

sjuksköterskans kompetens, hur dennes bemötande är och hur omvårdnadsinsatserna 

genomförs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor arbete innebär att vara 

ledare för omvårdnadsarbetet (Sellgren, 2014, s. 254 ). Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att 

kunna planera och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov och medarbetarnas 

kompetenser.  

 

Sjuksköterskan har en unik profession med många dimensioner såsom att göra bedömningar, 

interventioner, kunna bemöta och kommunicera väl med patienter, närstående och kollegor, 

där allt ska genomsyras med ett altruistiskt synsätt (Dahlborg-Lyckhage, 2010; Jackson, 

Clements, Averill och Zimbro, 2009; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Kihlgren, 

Engström och Johansson (2011, s. 11) har sjuksköterskan med sin utbildning den mest 

omfattande kompetensen inom omvårdnad och därigenom blir sjuksköterskan ledande och en 

naturlig förebild för även andra yrkesgrupper. I juridisk mening innebär sjuksköterskans 

ledarskap att ledarskapet utövas ifrån de regelverk som finns och det kan i praktiken handla 

om exempelvis delegering av olika arbetsuppgifter. Att överlåta en arbetsuppgift till någon 

annan inom hälso- och sjukvården får därför endast ske om denna överensstämmer med en 

god och säker vård (SOSFS 1997:14). Eftersom omvårdnadsarbetet kräver den specifika 

kunskap som just sjuksköterskan mer än någon annan profession har, ger det goda 

förutsättningar att kunna leda, utveckla och förbättra arbetet inom vård och omsorg (Kihlgren 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit&redlink=1
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et al., 2011, s. 11). Den legitimerade sjuksköterskan har sex kärnkompetenser att förhålla sig 

till och dessa är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samt för ledarskap 

och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans ledarskap riktar sig främst 

mot det patientnära omvårdnadsarbetet och ska ge förutsättningar för en god och säker vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Ledarskap är något som uppstår i interaktionen mellan människor i organisationer och detta 

förutsätter att det finns följare (Yukl, 2012). Ledarskapet är inriktat på att leda, inspirera, 

motivera, ha en vision med bestämda mål och att kunna leda på ett sätt som ger förtroende 

och det förutsätter ett gott etiskt utförande hos ledaren (Xu, 2017; Yukl, 2012). Ledarskap har 

blivit studerat i en mängd olika discipliner och nyligen har det även börjat studeras inom 

omvårdnad. Det finns fyra framträdande element inom ledarskap som framkommit efter dessa 

studier och de är: ledarskap är en process, ledaren ska ha en förmåga att influera sina 

medarbetare, ledaren ska medverka till att hålla samman gruppen och slutligen att kunna få 

gruppen att vilja arbeta mot samma mål (Cumming et al., 2010). Chefskap är ett begrepp som 

är närliggande begreppet ledarskap. Chefskap innebär en position som chef, medan ledarskap 

kan beskrivas som en relation eller interaktion mellan medarbetaren och ledaren (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson, Sandström, 2016, s.137).  

Det finns olika ledarskapsstilar och det finns ingen som är bättre än den andra, utan det utgår 

från vilken situation ledaren befinner sig i (Cummings et al. 2010; Kihlgren et al. 2011, s. 55). 

I studien av Xu (2017) kan olika ledarskapsstilar kombineras eftersom det ofta är svårt att lösa 

en situation genom att bara använda sig av en ledarskapsstil. Även situationens betydelse är 

av stor vikt och att ledarskapet även påverkas av organisationens struktur och innehåll, 

relationen med högre chefer, omvärld och medarbetarnas kunnighet, motivation samt deras 

personliga mognad. Den sistnämnda anses vara den viktigaste av dessa faktorer (Kihlgren et 

al., 2011, s. 55-56). 

I en studie av Stanley och Stanley (2017)  anger de att Sjuksköterskan är den kliniska ledaren 

som har ett stort ansvar att tillhandahålla en god och säker vård. Cook (1999) har även uppgett 

i sin studie att sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat och har direkt involvering i att 

leverera en kontinuitet i vården och därmed påverka andra medarbetare att göra detsamma. 

Enligt Jackson et al., 2009; Stanley et al. 2017, är sjuksköterskans ledarskap baserat på den 

kunskap sjuksköterskan besitter och på vilken relation sjuksköterskan har till sina medarbetare 
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och dessa två komponenter är avgörande för patientens omvårdnad. För att kunna bedriva en 

god omvårdnad krävs att sjuksköterskan integrerar evidensbaserad omvårdnad i den dagliga 

verksamheten, att ha kunskap om de bästa tillgängliga externa bevisen och tillsammans med 

patienten fatta beslut om olika omvårdnadsinsatser. Med bästa tillgängliga externa bevis anses 

de vetenskapliga bevis som erhålls genom relevant patientnära forskning inom 

omvårdnadsområdet (Willman et. al., 2016, s. 30). 

 

Inom hälso- och sjukvård sker det en snabb kunskapsutveckling, tempot blir högre och de 

ekonomiska ramarna snävare, vilket ställer ökade krav på sjuksköterskans ledarskap 

(Kihlgren, 2015). Yukl (2012) anger att en viktig aspekt i ledarskapet är att förstå hur stort 

inflytande ledaren har hos sina medarbetare och hur det påverkar gruppens 

samarbete.  Sjuksköterskan har ett stort ansvar inom omvårdnad och att leda arbetet i teamet 

kring patienten. Att som sjuksköterska ha en förståelse för vad detta ledarskap innebär och hur 

det påverkar omvårdnaden är därför av stor vikt.  

 

Syftet med vår studie är att sammanställa kunskap om sjuksköterskans ledarskap och vilken 

inverkan det har i omvårdnadsarbetet. 

Två frågeställningar formuleras för att kunna besvara syftet: 

 Vilka egenskaper är önskvärda hos sjuksköterskan för att vara en god ledare? 

 Vilken inverkan har sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadsarbetet. 

 

 Metod 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar valdes studiedesignen integrerad 

litteraturöversikt, eftersom metoden renderar i en sammanställning av kunskapsläget inom ett 

valt område (Friberg, 2017, s. 143).  

 

Litteratursökning  

Två faser av litteratursökning utfördes, den inledande litteratursökningen, där syftet var att få 

fram tillräcklig bakgrundsinformation för att sedan kunna gå vidare till steg två, den egentliga 

litteratursökningen med mer målanpassade och precisa sökningar. Databaserna CINAHL och 

Pubmed användes för att hitta relevanta artiklar, även manuella sökningar utfördes. Manuella 

sökningar kan användas för att få inspiration om man kört fast i sitt arbete, och dessa artiklar 
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togs ut från valda artiklars referenslistor (Willman et al, 2016, s.79). Svensk MeSH har 

använts för att översätta svenska till engelska och därmed hitta passande engelska begrepp 

som kunde användas i den medicinska databasen såsom CINAHL och Pubmed. Meshtermer 

och fritexord användes i databasen Pubmed. I databasen CINAHL användes Cinahl Subject 

Headings och fritextord. Sökorden som användes till litteratursökningen för att få fram 

relevanta artiklar är kombinationen nurses, leadership, leadership style, nursing care, health 

care, patient care, quality of nursing care, quality of healthcare, quality of patient care och 

samma sökord användes i Pubmed och CINAHL. Söktermerna kombinerades med boolesk 

sökteknik såsom AND och OR. De inklusionskriterier som användes är: full text. 

Exklusionskriterier: studier publicerade innan år 2009, för att ha med så relevant forskning 

som möjligt, studier skrivna på annat språk än engelska samt artiklar som var litteraturstudier. 

I CINAHL användes även peer review som inklusionskriterie (Polit & Beck, 2009, s. 99; 

Willman et al., 2016, s. 67-90; Östlundh, 2017, s. 59-78). Den systematiska 

litteratursökningen resulterade i tolv träffar och den manuella sökningen i två träffar. Titel och 

abstract lästes igenom för att hitta relevanta artiklar. 

Tabell 1.  Redovisning av systematisk litteratursökning i CINAHL och PubMed 

Syftet med litteratursökningen: att sammanställa kunskap om sjuksköterskans ledarskap 

och vilken inverkan det har i omvårdnadsarbetet. 

 

 

 

CINAHL 2019-09-09 kl.10:00 

Begränsningar: publikationsår 2009-2019, peer reviewed, engelska, litteraturstudie. 

 Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Nurses 56,599  

2 CH Leadership 37,258  

3 FT Leadership style 1056  

4 CH Nursing care 18,326  

 5 CH Quality of nursing care 12,007  

6 CH Patient care 31,277  
7 FT Quality of patient care 19,985  

8 FT Health care 554,984  

9 CH Quality of health care 66,242  
10  1 AND 2  1249  

11  1 AND 3 87  

12  10 OR 11 1267  

13  4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 

9 

598,236  

14  12 AND 13 343 4 
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Tabell 1. Forts. Redovisning av systematisk litteratursökning. 

PubMed 2019-09-09 kl.10:00 Begränsningar: publikationsår 2009-2019, engelska, litteraturstudie. 

 
Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 MSH Nurse 86,034  

2 MSH Leadership  39,609  

3 FT Leadership style 1243  

4 MSH Nursing care 132,894  

5 

 

FT Quality of nursing care 88,976  

6 MSH Patient Care 352,968  

7 FT Quality of patient care 133,992  

8 FT Health care 908,341  

9 MSH Quality of healthcare 2902829  

10  1 AND 2 4956  

11  1 AND 3 97  
12  10 OR 11  1443  

13   4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 

OR 9 

678,680  

14  12 AND 13 376 10(2)** 

Manuell Sökning    2 

*CH- CINAHLsubject headings i databasen CINAHL, MSH- Mesh termer i databasen 

PubMed, FT – Fritext sökning, (2)**- dubletter 

 

Kvalitetsgranskning 

 

En kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes enligt Protokollet för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ och kvantitativ metod enligt Willman et al. (2016, s. 91-105). Vi har 

granskat artiklarna var för sig och sedan diskuterat innehållet tillsammans.  

Syftet med kvalitetsgranskning av artiklar är att värdera studiers kvalitet och trovärdighet. 

Genom att kvalitetsgranska framkommer det vilka studier som är mer tillförlitliga än andra 

studier och därmed bör väga mer i det slutliga resultatet (Polit & Beck, 2012, s. 658-659). Det 

var totalt fjorton artiklar som motsvarade studiens syfte som kvalitetsgranskades. Studiens 

syfte, urval, metod, etiska resonemang, dataanalys samt resultat var de områden som 

granskades utifrån protokollen. Vid granskningen omvandlades varje ja-svar till ett poäng och 

sedan räknades poängen om till procent som motsvarade, låg, medel, eller hög kvalitet (Se 

Tabell 3) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.96-96).  Åtta artiklar bedömdes ha hög 

kvalitet, fyra artiklar bedömdes ha medel kvalitet och två artiklar bedömdes ha låg kvalitet 

och uteslöts därmed från studien, eftersom viktiga delar saknades såsom metoddelar. 
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Tabell 2. Översikt av artiklar (n= 12)  

Författare/L

and/År 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Abualrub & 

Alghamdi  

Saudi Arabia 

2012 

Kvantitativ 308 sjuksköterskor Enkätundersökning 

Deskriptiv statistik 

Studien redogör ledarskapets inverkan på 

sjuksköterskans tillfredsställelse och 

viljan att stanna kvar på sitt arbete. 

Hög 

 

Alloubani et 

al. 

Saudi Arabia 

2018 

 

Kvantitativ 

 

50 Nurse manager 

150 sjuksköterskor 

200 patienter 

 

Enkätundersökning 

Deskriptiv statistik 

 

Studien redogör över sjuksköterskans 

perspektiv på ledarskap och dess effekt 

på omvårdnadens kvalitet, inom privat 

och offentlig vård. 

 

Hög 

Barkhordari-

Sharifabad et 

al. 

Iran 

2015 

Kvalitativ 14 sjuksköterskor Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien redogör över sjuksköterskans 

etiska ledarskap och omvårdnadens 

kvalitet.  

Hög 

Boamah 

Canada 

2017 

Kvantitativ 378 sjuksköterskor Enkätundersökning 

Tvärsnittsstudie 

 

Studien redogör över sjuksköterskans 

ledarskap och dess inverkan på patientens 

säkerhet. 

Hög 

Conroy 

Australia 

2017 

Kvalitativ 14 sjuksköterskor 4 

patienter 

representativ  

Fokusgruppintervjue

r 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien redogör över faktorer som 

påverkar den grundläggande vården, 

beskrivna av sjuksköterskor och 

patienter. 

Hög 

Havig & 

Hollister 

Norway 

2017 

Kvalitativ  40 sjukvårdpersonal  Semistrukturerade 

intervjuer  

Deltagande 

observation 

Induktiv tematisk 

innehållsanalys 

Studien redogör över förhållandet mellan 

aktivt ledarskap och omvårdnadens 

kvalitet. 

Hög 

Lima et al. 

Brazil 

2017 

Kvalitativ 26 vårdpersonal 

(2bortfall) 

Semistrukturerad-

intervju 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien redogör över sjuksköterskors 

ledarskap i förhållande till positiva och 

negativa incidenter. 

Medel 

Ma et al. 

USA 

2015 

 

Kvantitativ  29, 742 

sjuksköterskor 

Registerstudier 

Tvärsnittsstudie 

 

Studien redogör över organisationens 

samarbete och sjuksköterskans ledarskap 

och dess inverkan på omvårdnadens 

kvalitet. 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar (n = 12) 

Författare/L

and/År 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Mannix et al. 

Australia 

2015 

Kvalitativ 12 sjuksköterskor Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Studien redogör över hur estetiskt 

ledarskap används av kliniska ledare 

inom vården. 

Medel 

Merrill 

USA 2015 

Kvantitativ 523 (37 bortfall) 

sjuksköterskor 

Enkätundersökning 

Deskriptiv statistik 

Studien redogör över relationen mellan 

olika ledarskapsstilar och en säker vård. 

Medel 

Stewart & 

Usher  

Australia 

2010 

Kvalitativ 6 sjuksköterskor Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Studien redogör över hur 

sjuksköterskeledare och chefer har en 

inverkan på patienten säkerheten. 

Hög 

Wang et al. 

Kina 

2011 

Kvantitativ 238 (6 bortfall) 

sjuksköterskor 

Enkätundersökning 

Deskriptiv statistik 

 

Studien redogör relationen mellan 

transformativt ledarskap av 

sjuksköterskor och och tillfredsställelsen 

bland vårdpersonalen på arbetsplatsen. 

Hög 

 

 

Tabell 3. Kvalitetsbedömning av artiklar 

Procent % Kvalitet 

80-100% Hög 

70-79% Medel 

60-69% Låg 

Willman et al., 2006, s. 96. 

 

Analys 

Analysen utfördes som Whitmore och Knafl (2005) beskriver och det sker genom de fyra 

stegen: datareducering, dataöversikt, datajämförelse samt slutsats och verifikation. De olika 

stegen är ihopkopplade och byggs på genom analysprocessen. I det första steget i analysen 

studerades artiklarnas innehåll genom att läsa igenom dem ett flertal gånger var för sig för att 

få en generell uppfattning om textens innehåll. Efter detta träffades vi och diskuterade vad vi 

fått fram, och de textenheter som svarade på våra två frågeställningar valdes ut och kodades 

för att skapa en struktur i arbetet. Varje textenhet märktes med korresponderade nummer för 

att underlätta i det fortsatta arbetet. Eftersom vi valt induktiv metod där kategorier tillkommer 
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under arbetets gång, togs data ut i form av textenheter, översattes och kondenserades för att 

sorteras in i olika kategorier med passande rubrik. Textenheterna ordnades därefter i en tabell 

utifrån den frågeställning de besvarade. 

 

I det andra steget utformades en matris för att få en övergripande bild över de textenheter som 

tagits med, utifrån de olika kategorierna, för att kunna förtydliga kopplingar mellan dem. 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att användandet av en matris kan underlätta arbetet 

med att studera sambandet mellan artiklarna och dess innehåll, samt att det förenklar i det 

fortsatta arbetet och förbereder inför de följande stegen i processen. 

 

Det tredje steget i analysprocessen innebar att matrisen studerades noggrant i flera omgångar 

för att kunna jämföra och kontrollera innehållet och liknande kategorier slogs samman, för att 

få ner dessa till mindre antal kategorier. Detta utfördes ett flertal gånger för att komma fram 

till slutkategorier, där det inte längre gick att hitta likheter mellan de olika kategorierna. 

Matrisen utgjorde grunden i detta och underlättade i arbetet med att skapa en överblick av de 

olika kategorierna som identifierats och dess samband. Whittemore och Knafl (2005) 

beskriver det som att matrisen är utgångspunkten i detta steg och att den behöver granskas ett 

flertal gånger för att kunna skapa en klarhet i de identifierade samband och kategorier som 

arbetats fram. 

 

I det fjärde steget, slutsats och verifikation, sker en slutlig analys av materialet av det som 

kom fram angående samband och skillnader, och detta skedde genom reflektion och 

diskussion och slutligen genomfördes en jämförelse med artiklarna (Friberg, 2017, s. 150-

151; Whittmore & Knafl, 2005).  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier under frågeställning 1 och tre kategorier under 

frågeställning 2 (se Tabell 5). Innehållet i varje kategori presenteras med tillhörande brödtext.  

Tabell 4 Översikt över kategorier  

Syftet är att sammanställa kunskap om sjuksköterskans ledarskap och vilken inverkan det har i 

omvårdnadsarbetet 

Frågeställning 1. Vilka egenskaper är 

önskvärda hos sjuksköterskan för att vara en 

god ledare? 

Frågeställning 2. Vilken inverkan har 

sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadsarbetet? 

 

Att ha en etisk medvetenhet Det leder till patientnöjdhet 

 

Att ha självkännedom Det påverkar arbetsmiljön 

 

Att kunna bygga relationer Det leder till kvalitetsökning av omvårdnaden 

 

Att kunna leda mot utveckling  

I tabell 5 nedan presenteras en översikt av artikelfördelningen för de båda frågeställningarna. 

Tabell 5. Översikt av artikel fördelning för frågeställningar  

Syftet är att sammanställa kunskap om sjuksköterskans ledarskap och vilken inverkan det 

har i omvårdnadsarbetet 

Frågeställning 

1. Vilka egenskaper är önskvärda hos sjuksköterskan för 
att vara en god ledare? 

2. Vilken inverkan har sjuksköterskans 
ledarskap för omvårdnadsarbetet? 

Kategori Att ha en  

etisk 

medvetenhet 

Att ha själv-

kännedom 

Att kunna 

bygga 

relationer 

Att kunna leda 

mot utveckling 

Det leder 

till patient-

nöjdhet 

Det påverkar 

arbetsmiljön 

Det leder 

till 

kvalitets-
ökning av 

omvård-
naden 

Artiklar        

Abualrub & 

Alghamdi  

Saudi Arabia 
2012 

  x x  x  

 Alloubani, Akhu- 
Zaheya, Abdelhafiz 

& Almatari 

Saudi Arabia 
2018 

   x x x  

Boamah 

Canada 

2017 

  x x x x x 
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Tabell 5. Forts. Översikt av artikel fördelning för frågeställningar. 

Syftet är att sammanställa kunskap om sjuksköterskans ledarskap och vilken inverkan det 

har i omvårdnadsarbetet 

Frågeställning 

1. Vilka egenskaper är önskvärda hos sjuksköterskan för 
att vara en god ledare? 

2. Vilken inverkan har sjuksköterskans 
ledarskap för omvårdnadsarbetet? 

Kategori Att ha en  

etisk 
medvetenhet 

Att ha själv-

kännedom 

Att kunna 

bygga 
relationer 

Att kunna leda 

mot utveckling 

Det leder 

till patient-
nöjdhet 

Det påverkar 

arbetsmiljön 

Det leder 

till 
kvalitets-

ökning av 

omvård-
naden 

Artiklar        

 Barkhordari-

Sharifabad, 

Ashtorab & 
Atashzades- 

Shoorideh  

Iran 
2015 

x   x x x x 

Conroy 

Australia 
2017 

x x   x   

Havig & Hollister 

Norway 

2017 

  x x  x x 

Lima, Bernades, 

Baldo, Maziero, 

Camelo & Balsanelli 
Brazil 

2017 

  x  x x x 

Ma, Shang & Bott 

USA 
2015 

      x 

Mannix, Wilkes & 

Daly 
Australia 

2015 

x x  x    

Merrill 

USA  
2015 

     x  

Stewart & Usher  

Australia 
2010 

  x x x  x 

Wang, Chontawan & 

Nantsupawat  
Kina 

2011 

   x    

 

 

Vilka egenskaper är önskvärda hos sjuksköterskan för att vara en god ledare? 

 

Att ha etisk medvetenhet 

Flera studier pekade på vikten av att sjuksköterskan visar en etisk medvetenhet i sitt ledarskap 

(Barkhordari-Sharifabad, Ashktorab, Atashzadeh-Shoorideh, 2017; Conroy, 2018; Mannix, 

Wilkes & Daly, 2015). Den etiska medvetenheten kunde handla om att vara rättvis och 
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ödmjuk mot medarbetare (Mannix et al., 2018) samt att vara ärlig, visa respekt, vara empatisk, 

hjälpsam och att ta ansvar i sitt arbete (Barkhordari-Sharifabad et al., 2017) samt att ha ett 

altruistiskt synsätt (Barkhordari-Sharifabad et al., 2017); Mannix et al., 2015).  

Sjuksköterskans skulle med sina etiska handlingar vara en förebild för medarbetare 

(Barkhordaru-Sharifabad et al., 2017; Conroy, 2018) för att kunna leda sina medarebetare i 

etiskt svåra och tvetydiga situationer (Mannix et al., 2015).  

Sammanfattningsvis handlade etisk medvetenhet om att vara rättvis, ärlig och ödmjuk. Vidare 

att visa respekt, vara empatisk, hjälpsam och ta ansvar i sitt arbete samt ha ett altruistiskt 

synsätt.  

Att ha självkännedom 

Flera studier ingick i denna kategori (Conroy, 2017; Mannix et al., 2015). De visade att 

sjuksköterskan förväntas att ha självkännedom. Ledarskapets effektivitet kräver att 

sjuksköterskan har en klar uppfattning om sina egna värderingar och att dessa ska återspeglas i 

den kliniska miljön genom deras handlingar. De värderingar och övertygelser man har 

påverkar hur svåra situationer hanteras. Sjuksköterskor som har en förmåga att separera på sin 

personlighet och sitt arbete och därmed kunna lämna sitt ego för att kunna ta in information 

från andra, är de som lyckas i sitt ledarskap. (Conroy, 2017; Mannix et al., 2015).  

Sammanfattningsvis handlade att ha självkännedom om att ha en klar uppfattning om sina 

värderingar och de ska återspeglas i den kliniska miljön genom de handlingar som utförs. 

Samt att kunna skilja på sin personlighet och sitt arbete, för att kunna ta in information från 

andra. 

Att kunna bygga relationer  

Flera studier ingick i denna kategori (Abualrub & Alghamdi, 2012; Boama, 2018; Havig & 

Hollister, 2017; Lima et al., 2017; Stewart & Usher. 2010). Att spendera tid med sina 

medarbetare för att kunna bygga bra relationer (Abualrub & Alghamdi, 2012; Boama, 2018; 

Havig & Hollister, 2018).  I studien av Boama (2018); Stewart & Usher (2010); Lima et al., 

(2017) är samarbete och att ha en interpersonell förståelse samt (Boama, 2018; Havig & 

Hollister, 2018; Lima et al., 2017) att ha en god kommunikationsförmåga och att kunna ge 

sina medarbetare aktiv feedback, både positiv och negativ, är något som leder till bra 

relationer. En god kommunikationsförmåga innebär enligt Abualrub & Alghamdi (2012); 
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Boama (2018) att kunna lyssna på sina medarbetares problem, kunna dela med sig av 

information och att kunna coacha dem i sitt yrkesutövande. 

Sjuksköterskor som visar engagemang både inom arbetsuppgifterna och att skapa bra 

relationer, motverkar onödiga konflikter (Boama, 2018; Lima et al, 2017).  

Sammanfattningsvis handlade att kunna bygga relationer om att spendera tid med sina 

medarbetare, kunna samarbeta och kommunicera samt att ha en interpersonell förståelse. 

Att kunna leda mot utveckling 

Flera studier ingick under denna kategori (Abualrub & Alghamdi, 2012; Alloubani et al., 

2019; Barkhordari et al., 2018; Boamah, 2018; Havig (2018); Mannix, et al., 2015; Stewart & 

Usher, 2010; Wang et al., 2012).   

När sjuksköterskor stödjer sina medarbetare i sin professionella utveckling känner de värdet 

av sitt arbete och det leder det till större arbetstillfredsställelse (Abualrub & Alghamdi, 2012; 

Boamah, 2018; Wang et al., 2012). Abualrub & Alghamdi (2012); Mannix et al (2015); 

Stewart & Usher (2010); Wang et al (2012) när sjuksköterskor stärker sina medarbetare leder 

det till att medarbetarna blir mer kraftfulla och självsäkra i sitt arbete och det skapar ett fokus 

på sjukvården och inte vilken plats de har i teamet. I studien av Havig (2018) framkommer det 

att sjuksköterskor som inkluderar medarbetare i beslutsprocessen leder till en avdelning med 

hög kvalitet. Även i studien av Wang et al., (2012) nämner de att det är viktigt att en 

sjuksköterska ska kunna inspirera sina medarbetar till en gemensam vision, för att de ska 

kunna känna tillfredsställelse och ett organisatoriskt engagemang.  

De sjuksköterskor som inspirerar och ger intellektuell stimulans ser även tillfredsställelsen 

och kreativiteten hos sina medarbetare (Alloubani, Akhu-Zaheya, Abdelhafiz & Almatari, 

2019; Barkhordari et al, 2018). I studien av Mannix et al (2015) belyses vikten av att vara 

öppen för människors oro, för att genom detta kan sjuksköterskan få information hur de ska 

kunna hjälpa sina medarbetare att nå uppsatta mål, för alla är bra på något som de kan tillföra 

gruppen.  

Sammanfattningsvis att kunna leda mot utveckling innebar att kunna stödja sina medarbetare i 

sin professionella utveckling, stärka dem, vara inkluderande och inspirerande samt att vara 

öppen för människors oro. 
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 Vilken inverkan har sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadsarbetet? 

Det leder till patientnöjdhet 

Flera studier (Alloubani et al., 2019; Barkhordari-Sharifabad et al., 2018; Boamah, 2018; 

Conroy, 2018; Lima et al., 2017; Stewart & Usher, 2010) tog upp att sjuksköterskans 

ledarskap leder till patientnöjdhet. En sjuksköterska med goda ledarkunskaper kunde stärka 

övriga personer i arbetsgruppen, vilket i sin tur kunde leda till att patientens behov hamnade i 

centrum (Stewart & Usher, 2010). Ledarskapet bidrog sedan även till att personer i 

arbetsgruppen blev mer engagerade i omvårdnaden (Lima et al., 2017) och presterade bättre 

(Alloubani et al., 2019). Detta i sin tur ledde till att uppsatta omvårdnadsmål nåddes (Lima et 

al., 2017) och att patienten blev mer nöjd med vården (Alloubani et al., 2019; Barkhordari-

Sharifabad et al., 2018; Boamah, 2018; Conroy, 2018; Lima et al., 2017; Usher & Stewart, 

2010). 

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt påverkade också patientnöjdheten (Barkhordari-

Sharifabad et al., 2018). En sjuksköterska som inte visade ett gott beteende påverkade övriga 

medarbetare i vårdlaget negativt vilket ledde till en lägre skattad patientnöjdhet (Alloubani et 

al, 2019; Barkhordari-Sharifabad et al, 2018). 

Sammanfattningsvis var det att sjuksköterskans ledarskap kan påverka medarbetare till att bli 

mer engagerade i omvårdnaden, där patienten hamnar i centrum och därmed kunna nå 

uppsatta mål som leder till patientnöjdhet. 

Det påverkar arbetsmiljön 

Flera studier ingick under denna kategori (Abularub & Alghamdi (2011); Alloubani et al., 

(2019); Barkhordari-Sharifabad et al., (2018); Boamah (2010); Havig & Hollister (2017); 

Lima et al., (2017); Merrill (2015).  

Sjuksköterskor som tar tillvara på medarbetarnas fulla engagemang och ser till att de 

utvecklas i sitt arbete ökar nivån på arbetstillfredsställelsen och det leder till bättre arbetsmiljö 

(Abualrub & Alghamdi, 2011; Alloubani et al., 2019; Boamah, 2018, Havig & Hollister, 

2017). Sjuksköterskor som spenderar tid med sina medarbetare, som stärker sina medarbetare 

att nå sin fulla potential samt genom att visa dem förtroende leder till att medarbetare inte är 

rädd för att uttrycka sina idéer, att dela sina erfarenheter och sin kunskap med varandra 

(Abualrub, 2011, Boamah, 2018). Sjuksköterskor som inkluderar medarbetare i 

beslutsprocessen leder till en bättre fungerande arbetsgrupp (Havig & Hollister, 2017).  
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Etiska sjuksköterskor med empatiska interaktioner främjar samarbetsinställningen och får 

medarbetare att bli mer ansvarsfull i sitt arbete (Barkhordari-Sharifabad et al, 2018; Boamah, 

2018; Havig & Hollister, 2017). Sjuksköterskor som stödjer och hjälper sina medarbetare att 

utvecklas och som främjar samarbete dem emellan, samt arbetar förebyggande om något 

uppstår som kan leda till konflikter, leder till bättre relationer mellan medarbetarna och en mer 

positiv inställning till organisationen i stort och det ger en positiv inverkan på arbetsmiljön 

(Havig & Hollister, 2017; Lima et al., 2017). 

Ett transformellt ledarskap hos sjuksköterskan kan påverka positiva förändringar och resultat 

genom att skapa hälsosamma arbetsmiljöer och det leder till ett säkert arbetsklimat. 

Transformella ledare är sådana som får sina följare att sträva efter att alltid göra sitt bästa, 

genom att inspirera och motivera dem och behandla dem individuellt. Dessa ledare pratar 

positivt om framtiden och vill att alla ska arbeta mot samma mål (Boamah, 2018; Merrill, 

2015).  

Sammanfattningsvis påverkade sjuksköterskans ledarskap arbetsmiljön genom att visa 

förtroende för sina medarbetare, inkluderar dem i beslutsprocessen, hjälper dem att utvecklas i 

sin roll och inspirerar och motiverar dem till att arbeta mot samma mål, samt arbetar 

förebyggande för att motverka konflikter.  

Det leder till kvalitetsökning av omvårdnaden 

Flera studier ingick under denna kategori (Barkhordari-Sharifabad, 2018; Boamah, 2017; 

Havig & Hollister, 2017; Lima et al., 2017; Ma, 2015; Stewart & Usher, 2010).  Att leda sina 

medarbetare är en av sjuksköterskornas huvuduppdrag och när den är väl utförd möjliggör det 

en kvalitetsökning av den vård som ges (Barkhordari-Sharifabad, 2018; Lima et al, 2017).  

Sjuksköterskor som har ett etiskt beteende där de respekterar medarbetares värderingar och 

behandlar dem rättvist och med ärlighet samt med empowerment, kommer leda till bättre 

service för patienterna. Sjuksköterskor med ett oetiskt beteende kan leda till att deras 

medarbetare inte gör sina uppgifter på bästa sätt. Sjuksköterskans ledarstil är förknippad med 

resultaten såsom dödlighetsgraden, patientens hälsa och olyckor och efterföljande problem. 

Ett ledarskap som är baserat på bra beteende med empatiska interaktioner främjar 

samarbetsinställningen och minskar därmed problemen som patienten kan stöta på 

(Barkhordari-Sharifabad et al, 2018; Havig & Hollister, 2017; Boamah, 2017).  
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Sjuksköterskor som har ett interprofessionellt samarbete och ett intresse i att stärka sina 

medarbetare att nå sin fulla potential, leder till en optimal kvalitet för patienten (Boamah, 

2017; Havig & Hollister, 2017; Ma, 2015).  

I studierna av Havig och Hollister, (2017) och Stewart och Usher, (2010) påvisades att när 

sjuksköterskor inkluderar sina medarbetare i beslutsprocessen samt har en nära relation med 

dem, leder detta till att medarbetarna känner ansvar i sitt arbete och får ett bättre 

självförtroende att utöva sina arbetsuppgifter på ett mer säkert sätt. 

Sammanfattningsvis kunde sjuksköterskans ledarskap påverka till en kvalitetsökning av 

omvårdnaden, genom att leda sina medarbetare via ett etiskt beteende samt empowerment. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om sjuksköterskans 

ledarskap och vilken betydelse det hade i omvårdnadsarbetet. För att besvara detta syfte 

formulerades två frågeställningar, vilka egenskaper var önskvärda hos sjuksköterskan för att 

vara en god ledare och vilken betydelse hade sjuksköterskans ledarskap för 

omvårdnadsarbetet. Sammanfattningsvis visade resultatet att ha en etisk medvetenhet, att ha 

självkännedom, att kunna bygga relationer och att kunna leda mot utveckling är de egenskaper 

som var önskvärda hos sjuksköterskan för att kunna vara en god ledare. Resultatet visade 

vidare att betydelsen sjuksköterskans ledarskap hade för omvårdnadsarbetet var att det bidrog 

till patientnöjdhet, påverkade arbetsmiljön och det bidrog till kvalitetsökning av vården. 

 

I denna litteraturöversikt framkom det att en önskvärd ledare ska ha en etisk medvetenhet. 

Enligt Bellingham (2003, s.12) är etik något som hör samman med ens moraliska värderingar 

samt handlingar och som innebär att bete sig både ärligt och rättvist. Vidare enligt Sandman 

& Kjellström (2016) för att kunna fatta etiska rimliga beslut inom sjukvården krävs en etisk 

känslighet och uppmärksamhet. Det handlar om att kunna sätta sig in i situationen och de 

olika deltagarnas perspektiv. När någon uppmärksammat en situation som kräver ett etiskt 

ställningstagande måste ett etiskt omdöme användas, för att komma fram till vad som ska 

göras i situationen. Även om vårdaren har en etisk kompetens kommer även yttre 

förhållanden och strukturer att påverka dennes agerande. Det finns yttre strukturella faktorer 

såsom lagar, författningar och riktlinjer från myndigheter, samt hur organisationen och 
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ledarskapet utövar och lyfter fram vikten av etiska frågor som påverkar sjuksköterskans 

möjlighet att agera enligt sin etiska medvetenhet. Det kan även finnas en uppsättning av 

normer och värderingar på enskilda arbetsplatser som kan påverka möjligheten att göra etiska 

överväganden och fatta etiska beslut. Det kan vara personal som tror sig veta bäst vad 

vårdaren behöver, trots att man samtidigt pratar om respekten för patientens autonomi.   

Arbetsmiljön påverkas av de etiska situationer som uppstår under en dag. Förmågan att ta 

hänsyn till dessa ögonblick, utforska deras komplexitet och sedan engagera sig för att uppnå 

ett gott resultat kräver etisk medvetenhet. Ledaren har den positionen att de kan möjliggöra en 

miljö där öppen diskussion och reflektion är normen för att komma fram till ett resultat via 

ömsesidig respekt. För att kunna uppnå detta behöver ledare undersöka sina egna värderingar 

och försäkra sig om att de leder till en bra vård för patienten (Thiele & Dunsford, 2019). 

Vidare enligt Kihlgren, Engström och Johansson (2010, s. 14-15) har International Council of 

Nurses (ICN) formulerat sin första etiska kod 1953, vilken senare reviderades och översattes 

till svenska och i riktlinjerna framkom sjuksköterskans grundläggande ansvar: att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I och med denna kod förväntas 

sjuksköterskor även följa de grundläggande etiska värderingarna och riktlinjer i sitt dagliga 

arbete, och sjuksköterskans etiska ansvar innebär att bedöma och fatta olika beslut med stor 

ödmjukhet och förståelse.  

 

Det framkom även i vår studie att självkännedom är en önskvärd egenskap och enligt Ruben, 

Schoenfeld, Schaffer & Leah, 2018 att ha självkännedom innebär att ha en förmåga att känna 

sig själv. Mahatma Gandhi (1977, citerad i Smith Papa, 2015) menade att ”Your beliefs 

become your thoughts. Your thoughts become your words. Your words become your actions. 

Your actions become your habits. Your habits become your values. Your values become your 

destiny” (s. 68). Enligt Stanley och Stanley (2017) följdes ledare inte för att de har kontroll 

eller en vision, utan för att de var synliga i praktiken och använde sina värderingar som en 

brusande kraft bakom sina handlingar. Självkännedom var viktigt för att upprätthålla en god 

kvalitet i omvårdnaden, att kunna reflektera och ta ansvar över de situationer som uppstår 

(Bégat & Severinsson, 2001).  

 

Att kunna leda mot utveckling är en önskvärd egenskap och det innebär enligt Suratno, 

Ariyanti och Kusrini (2018) att kunna uttrycka sig positivt om framtiden, hjälpa följare att 

utveckla sin fulla potential och stödja dem. Ledare som involverar och motiverar sin personal 
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samt främjar teamarbete leder till arbetstillfredsställelse och kvaliteten på utfört arbete. Att 

främja empowerment och kunna stödja sina medarbetare till utveckling och ha en bra 

kommunikation, leder till ett engagemang på arbetsplatsen (Lotfi, Atashzadeh-Shoorideh, 

Mohtashami & Nasiri, 2018).  

 

Att kunna bygga relationer är enligt Murray, Sundin och Copy (2018); Saleh, O´Connor, Al-

Subhi, Alkattan, Al-Harbi och Patton, D. (2018) behöver ledaren ha klara riktlinjer och mål, 

kunna dela sin vision och inspirera sin personal samt vara en bra förebild. Vidare enligt Saleh 

et al., (2018); Murray et al., (2018) är själva kärnan i att kunna bygga relationer att vara 

professionell, stödjande, samarbetsvillig, förstående och kunna lösa de problem som uppstår. 

Ledare med social och emotionell intelligens och som har ett empatiskt förhållningssätt, kan 

utveckla positiva relationer, och genom detta engagera teammedlemmar att vilja arbeta mot 

samma mål (White, Bledsoe, Hendricks & Arroliga, 2019). Sjuksköterskan involverar 

medarbetarna genom att låta dem bli medansvariga för att lösa uppkomna problem och 

självständigt kunna hantera uppkomna situationer, och det leder till bättre samarbete och 

bättre relationer (Kihlgren et al., 2010, s. 60). 

 

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskans ledarskap kan påverka personalen 

att bli mer engagerade i omvårdnaden där patienten hamnar i fokus och därmed kunna nå 

uppsatta mål som leder till patientnöjdhet. Det är av stor vikt att ledaren kan nyttja teamets 

gruppkrafter för att öka deras motivation och engagemang, och det kan göras genom att 

ledaren ger stöd och skapar delaktighet (Maltén, 2000). Enligt Maslows behovstrappa (1943, 

refererad i Wiklund Gustin, 2015, s. 201) finns det olika faktorer som kan motivera 

medarbetare att trivas på sin arbetsplats och även att vilja arbeta mer effektivt, och dessa är att 

få bekräftelse, få uppskattning och att bli respekterad. Vidare enligt Stanley et al., (2008) 

medför sjuksköterskans ledarskap en kontinuitet och ett engagemang i vården och det bidrar 

till en personcentrerad vård där patienten ses som en individ och det leder till ökad 

patienttillfredsställelse. Personcentrerad vård är att respektera och bekräfta personens 

upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom samt att arbeta utifrån denna tolkning för att 

främja hälsa med utgångspunkt, i vad hälsa betyder för just denna person (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskans ledarskap påverkar arbetsmiljön. En 

sjuksköterska har både positiv och negativ inverkan på arbetsmiljön, beroende på hur de utför 
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sitt ledarskap (Murray et al., 2018). Enligt Suratno et al., (2018);Tomey (2008) har ett 

transformativt ledarskap en positiv inverkan på arbetsmiljön. Det innebär att ledaren och 

personalen samarbetar genom att ledaren involverar personalen i beslutsprocessen samt 

inspirerar och motiverar dem till att vilja arbeta mot samma mål. Håkansson et al., (2014) såg 

att uppmuntran och att möjliggöra reflektion kunde bidra till ökad kunskap hos personalen och 

genom att ha och visa tillit kunde sjuksköterskan bidra till att personal blev motiverade att 

vilja arbeta mot samma mål. Sjuksköterskans grad av närvaro och tillgänglighet hade inverkan 

på arbetsmiljön, där hög närvaro och stor tillgänglighet bidrog till förbättrad vård och 

arbetsrutiner, och därmed ansågs sjuksköterskan vara en viktig nyckel för att skapa en god 

arbetsmiljö med god laganda (Sellgren et al., 2008).  

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskans ledarskap har betydelse till en 

kvalitetsökning av vården. Sjuksköterskor bör ha en förståelse i att deras kunnighet, deras 

värderingar samt deras relation med sin personal är det som har betydelse i att kunna erbjuda 

en optimal vårdkvalitet (Jackson et al., 2009). Enligt Cook (1999) är sjuksköterskan någon 

som är involverad i omvårdnaden och hela tiden är villig att förbättra den och därmed 

inspirera sin personal genom att vilja göra detsamma. Samt att goda ledare medverkar till att 

utföra en god vård och sämre ledare medverkar till att utföra en sämre vård.  

Sjuksköterskorna ansåg att vid större ansvarsområde relaterat till den kliniska ledarrollen 

kring patienten, kunde övriga teammedlemmar involveras inom det vårdrelaterade 

ansvarsområdet som därmed resulterade i en bättre vårdkontinuitet (Dierckx de Casterle et al., 

2008). Det framkom även att patientsäkerheten kunde riskeras vid höga arbetsbelastningar när 

de ledande sjuksköterskorna inte lyssnade eller inte organiserade arbetet utifrån ett 

patientsäkert sätt (Grover et al., 2017). Enligt Suratno et al., (2018) har ledarskap en stor 

påverkan i hur personalen utför sina uppgifter. 

Att få stöd och utbildning i ledarskap som blivande sjuksköterska och yrkesverksam 

sjuksköterska är viktigt, då det påverkar omvårdnadsarbetet. Enligt Alleyne och Jumaa (2007) 

är utveckling och utbildning viktiga faktorer för ett gott ledarskap. Maslow (1943, refererad i 

Wiklund Gustin, 2015, s. 201-202) beskriver hur människor hela tiden utvecklas som 

personer, eftersom de strävar efter att tillgodose behov på olika nivåer, och de nivåerna ingår i 

Maslows behovstrappa. De olika stegen är: fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av 

kärlek, självhävdelsebehov och självförverkligande behov. Enligt Soni och Soni (2016) 

förklarar Maslows behovstrappa hur människor prioriterar sina olika behov, och den har visat 
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sig vara ett bra verktyg när det gäller att motivera medarbetare på en arbetsplats, genom att ge 

dem uppgifter som är stimulerande, givande och intressanta samt att behandla sina 

medarbetare på ett respektfullt sätt. 

 

Metoddiskussion 

En integrerad översikt gjordes då tillvägagångssätt enligt Whittemore och Knafl (2005) tillåter 

inklusion av studier med varierande design och det kan medverka till större bredd och djup i 

omvårdnadsforskningen. Med den metod vi valt fanns möjlighet att ta tillvara kunskaper om 

erfarenhet av sjuksköterskans ledarskap och dess inverkan på omvårdnadsarbetet, där vi fick 

svar på vilka egenskaper som ansågs värdefulla hos en sjuksköterska för att vara en god ledare 

samt vad det hade för inverkan i omvårdnadsarbetet.  

 

För att bedöma om författarna använt relevanta metodologiska val, utgår denna studie från 

begreppet trovärdighet som består av fyra delar: pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet med utgångspunkt i Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303). 

 

Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna följa forskarens väg och förstå hur slutsatser har 

kommit fram (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). I denna studie har vi använt oss av 

systematisk sökstrategi och de databaser vi använt är effektiva men det kan finnas 

begränsningar på grund av sökord som stämmer dåligt överens med databasernas terminologi, 

och det kan göra att endast hälften av de tänkbara artiklarna kommer upp i träfflistorna 

(Whittemore & Knafl, 2005). Eftersom många länder är underrepresenterade i 

forskningspublikationer (Polit & Beck, 2009) och vi bara sökt artiklar på engelska kan det ha 

inneburit en begränsning. Det kan även finnas en risk att vi inte hittat relevanta artiklar på 

grund av begränsningar i vår kunskap om de databaser vi använt och det kan ha påverkat 

resultatet. En svaghet i vår studie kan även vara att vi uteslöt artiklar som var litteraturstudier. 

I en integrerad översikt kan metoden för bedömning av studiernas kvalitet variera utifrån 

urvalsram (Whittemore & Knafl, 2005). Vi använde kvalitetsgranskningsprotokoll enligt 

Willman et al., (2016) för att kunna granska olika typer av studier. I analysen har vi följt 

Whittemore & Knafl (2005) steg där vi använt oss av illustrerade tabeller. 

 

Tillförlitlighet anses vara den viktigaste delen och innebär att deltagare ska kunna känna igen 

sig i studiens resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Vi har läst igenom artiklarna 

ett flertal gånger för att sedan ta ut textenheter som svarat på vårt syfte, där varje textenhet 
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gavs ett nummer som gjorde det enkelt att gå fram och tillbaka genom analysens steg, och på 

så vis säkerställa att kategoriseringen utfördes med tillförlitlighet. En systematisk analys bör 

utföras för att hålla en hög kvalitet på litteraturöversikten och genom en numrering av 

textmaterialet är det lättare att kunna gå tillbaka till ursprungsartiklarna under arbetets gång 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 284-285).  

 

Överförbarhet är ett mått på i vilken utsträckning studiens resultat går att föra över till 

liknande fenomen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Överförbarheten är upp till 

läsaren att bedöma (Polit & Beck, 2012, s. 585). Samtliga studier som inkluderats i analysen 

är publicerade tidigast 2009 och kommer från flera olika länder med olika kulturer. 

Litteraturöversikten har gjorts utan fokus på studiedeltagares ålder, antal år inom yrket eller 

typ av vårdinrättning. Däremot har inkluderade studier visat på en spridning vad gäller dessa 

faktorer. Resultatet bör därmed kunna överföras till den svenska sjuksköterskeprofessionen 

och även till sjuksköterskor i andra länder, men man bör ha i beaktande att önskvärda 

egenskaper är subjektiva uppfattningar och kan därmed vara svåra att föra över till alla 

sammanhang. 

 

Bekräftbarhet är att forskarna bör vara ärliga med hur resultatet framkommit och vara öppna 

med sin egen förståelse av området som kan ligga till grund för tolkningar (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302-303). För att säkerställa litteraturöversiktens bekräftelsebarhet har 

utomstående tagit del av studiens resultat vid bland annat seminarier och via möten med vår 

handledare. Vi har även försökt vara neutrala vid kondensering och analys av textenheterna 

och jämfört med originalkällan.  

 

Slutsatser 

Resultatet beskriver önskvärda egenskaper hos sjuksköterskan för att vara en god ledare och 

dessa egenskaper är: att ha en etisk medvetenhet, att ha självkännedom, att kunna bygga 

relationer och att kunna leda mot utveckling. Resultatet beskriver vidare vilken inverkan 

sjuksköterskans ledarskap har för omvårdnadsarbetet och det är: att det leder till 

patientnöjdhet, att det påverkar arbetsmiljön och att det leder till en kvalitetsökning av 

omvårdnaden. Vi bedömer att det är av stor vikt att som sjuksköterska förstå innebörden av att 

vara en ledare och hur det påverkar omvårdnadsarbetet kring patienten, som är 

utgångspunkten i sjuksköterskans yrke. Vi anser att vår studie kommer att bidra till en större 
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förståelse för vad sjuksköterskans ledarskap innebär och hur det kan påverka 

omvårdnadsarbetet till det bättre, och hur det i sin tur påverkar även patientens anhöriga 

genom ett korrekt bemötande samt samhället i stort då en säker vård genererar till en positiv 

samhällsutveckling. Vidare forskning i vilket stöd sjuksköterskan behöver i sin ledande roll 

vore intressant. 
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