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Abstrakt 

 

Sjuksköterskeprofessionen innebär att vara ledare och självständigt ansvara för omvårdnaden. 

Sjuksköterskors trivsel på arbetet påverkas av en rad faktorer, exempelvis arbetsbelastning och att 

ha meningsfulla arbetsuppgifter. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap 

om hur ledarskapet påverkade omvårdnaden och sjuksköterskans trivsel på arbetet. För att svara 

på syftet formulerades tre frågeställningar: Vilka ledarskapsstilar använder sjuksköterskor? Hur 

påverkar ledarskapet patientsäkerheten, kvaliteten på vården samt produktivitet och effektivitet? 

Hur påverkar organisationens ledarskap sjuksköterskors trivsel på arbetet? 18 artiklar inkluderades 

efter sökningar i databaserna Cinahl och PubMed. Den systematiska litteraturöversikten 

resulterade i nio kategorier fördelade på de tre frågeställningarna. Resultatet visade att 

sjuksköterskor och deras chefer använde sig av en mängd olika ledarskapsstilar. Organisationens 

och chefernas ledarskap påverkade sjuksköterskornas trivsel på arbetet genom att de tydliggjorde 

organisationens mål. Goda relationer, tydlig kommunikation och att vara rättvis var egenskaper 

som en ledare borde ha. Bristande stöd från ledning samt hög arbetsbelastning minskade 

sjuksköterskors trivsel på arbetet. Sjuksköterskornas ledarskap påverkade patientsäkerheten, 

kvaliteten på vården samt produktivitet och effektivitet i sjuksköterskornas arbete. 

Sammanfattningsvis borde det ligga i organisationens intresse att sjuksköterskor trivs på sitt arbete, 

eftersom att hög arbetsbelastning och hög personalomsättning leder till dålig kvalitet på vården 

och låg patientsäkerhet. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om sin egen 

ledarskapsstil och dess påverkan på teamet och vården.   

  

Nyckelord: ledarskap, omvårdnad, sjuksköterskor, trivsel på arbetet, litteraturöversikt 
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Ledare finns överallt, i alla olika områden och i många varierande roller. Enligt äldre 

ledarskapsteorier ärvdes ofta ledarskapet och endast individer födda in i ädla familjer eller 

personer med nobelt blått blod sågs som ledare. Tidigare insåg man inte hur komplext det var att 

vara ledare. Teorierna tog inte heller någon hänsyn till hur viktiga följarna till ledaren var. 

Följarna ses ofta som en skock får eller ja-sägare som förväntas utföra de arbetsuppgifter de blir 

tilldelade av ledaren, och vissa finner sig i den rollen. Nyare ledarskapsteorier menar att effektivt 

ledarskap beror på personen och situationen, men även egenskaper och mognad hos följarna.  Att 

förverkliga en vision och ta itu med de situationer som uppstår kan inte åstadkommas av ledaren 

själv. Faktum är att utan följare skulle det inte finnas någon ledare (Valiga, 2019). 

Sjuksköterskor har den ledande rollen i omvårdnaden och är därför viktig för patientsäkerheten 

och för att kunna ge bra vård (Henneman, 2017; Ko, Jeong & Yu, 2018). Sjuksköterskan ska 

arbeta för att säkerställa att god vård ges, vilket går i linje med Hälso- och sjukvårdslagen och 

Patientsäkerhetslagen (HSL 2017:30; PSL 2010:659).  

 

Enligt Jayaraman och Chandran (2010) innebär sjuksköterskans ledarskap att sjuksköterskan 

månar om kvaliteten på vården genom att samarbeta och ha en tydlig kommunikation. 

Ledarskapet handlar också om att vara en mentor, risktagare, förebild och visionär. Den 

komplexa arbetsmiljön kräver att sjuksköterskan är säker i sin roll och på sig själv för att kunna 

leda teamet genom arbetet och samtidigt ta hänsyn till olika perspektiv och de krav som ställs. 

En bra ledare ställs alltså inför flertalet utmaningar genom karriären, samtidigt som jobbet även 

leder till stora belöningar, exempelvis i form av tillfredsställelse av att kunna hjälpa en patient 

och lindra deras lidande. Lopes Campelo et al. (2018) menar att sjuksköterskor måste förstå att 

både individens och organisationskulturens fördomar direkt påverkar patientsäkerheten och 

vårdkvaliteten. Aktivt deltagande från ledningen, vårdpersonal, patienter och anhöriga är 

nödvändigt för att åstadkomma delat ansvar över utvecklandet av en positiv vårdkultur.  

 

Organisationens ledarskap innefattar kommunikation, vision, engagemang och förmågan att 

inspirera en grupp (O’Connor, Di Carlo & Rouleau, 2018). Detta måste komma från alla 

organisationens chefer och de ska förmedla organisationens mål, vara tydlig som ledare och se 

till att patienter är närvarande vid alla beslut. Vidare skriver O’Connor et al. (2018) att 

enhetschefer ska se till att fira framgångar, göra utvärderingar och kommunicera resultat både 
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inom och utanför organisationen. När begreppet organisation används i denna studie så syftar det 

till sjuksköterskans arbetsplats, vilket kan vara både inom en region på en avdelning på ett 

sjukhus eller inom kommunen på exempelvis ett äldreboende eller i hemsjukvården. Bergman 

(2009) menar att organisationens ledarskap innefattar det ledarskap som utövas av 

sjuksköterskans chef, exempelvis i form av en avdelningschef eller enhetschef. Trivsel på arbetet 

kan förstås som nöjet eller missnöjet som är direkt orsakat av arbetet, så väl som individernas 

interaktioner med kollegor, teammedlemmar och chefer. Det kan även förstås som positiva 

resultat i form av arbetstillfredsställelse, lycka, organisatoriskt engagemang, vilja att stanna kvar 

inom professionen/i organisationen eller engagemang i arbetet (Nielsen et al., 2017).  

 

Jayaraman och Chandran (2010) menar att sjuksköterskors kvalitet på arbetslivet är ett brett 

begrepp som omfattar exempelvis hälsa och välbefinnande och arbetstillfredsställelse.  Andra 

delar som ingår i begreppet är kompetensutveckling och kontroll över arbetsbelastningen. 

Sjuksköterskans ledarskap på vårdavdelningen och i omvårdnaden runt patienterna, innovation 

och kreativitet samt stöd och erkännande från organisationen kan också påverka kvaliteten på 

arbetslivet (Jayaraman & Chandran, 2010; Tuna, Bacaksız & Harmancı Seren, 2018). Hofmeyer, 

(2013) menar att med en stor brist på sjuksköterskor och inhyrning av sjuksköterskor är det lätt 

att kvaliteten på vården blir lidande. 

 

God omvårdnad börjar med bra ledare som sätter tonen på arbetsplatsen och gör det möjligt för 

medarbetarna att utföra ett korrekt jobb och ge god vård till patienten (Hofmeyer, 2013). 

Omvårdnad kan definieras som rätt till liv, respekt för mänskliga rättigheter och att behandlas 

med respekt. Omvårdnad har fyra viktiga ansvarsområden: att förhindra sjukdom, främja hälsa, 

återställa hälsa och minska lidande (Snellman & Gedda, 2012). Feo, Kitson och Conroy (2018) 

menar att omvårdnad bland annat omfattar relationen mellan patient och sjuksköterska, 

sjuksköterskans förmåga att tillvarata patientens fysiska, psykosociala och känslomässiga behov 

samt sjuksköterskans kunskap om hur hen ska skapa en positiv miljö där det är möjligt att ge den 

bästa vården (Feo et al., 2018). Dessa delar återfinns i värdegrunden som sjuksköterskan bör 

sträva efter att uppnå. Enligt Snellman och Gedda (2012) innefattar värdegrunden pålitlighet, 

närhet, sympati, stöd, kunskap och ansvar. Om patient och sjuksköterska inte litar på varandra 

blir det svårt att skapa en god relation. Pålitlighet är därför grunden för att sjuksköterskan ska 
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kunna ge god omvårdnad. Närhet betyder att sjuksköterskan är öppen och lyssnar till patientens 

behov och preferenser. Närhet kan även ske i fysisk form genom att hålla patientens hand och 

därigenom visar sjuksköterskan sitt stöd. Sympati handlar om förmågan att visa förståelse för 

patientens hotade välbefinnande och om konsten att vara närvarande utan att vara påträngande 

eller att sjuksköterskan själv blir uppslukad av de livsöden som hon möter. Stöd visas både till 

patienter och deras anhöriga samt till organisationen och ledningen. Kunskap finns både i 

teoretisk och i praktisk form. I sitt dagliga arbete måste sjuksköterskan kombinera dessa två. 

Ansvar handlar exempelvis om att sjuksköterskan enligt lag har ett ansvar för att förhindra 

eventuella brott mot patientens rättigheter till ett värdigt liv (Snellman & Gedda, 2012).  

 

Ledarskap består av många viktiga delar som ska kombineras, som till exempel kommunikation, 

engagemang, att ha en vision och kunna inspirera en grupp människor (Valiga, 2019). 

Sammanfattningsvis är det viktigt att studera ledarskap inom vården då ledarskap, omvårdnad 

och trivsel på arbetet är tätt sammanlänkade. Det är viktigt att veta vad som kan påverka 

kvaliteten på omvårdnaden så denna information kan användas för att ge bästa möjliga vård.  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om hur ledarskapet påverkar 

omvårdnaden och sjuksköterskors trivsel på arbetet. 

 

Frågeställningar:  

1. Vilka ledarskapsstilar använder sjuksköterskor? 

2.  Hur påverkar ledarskapet patientsäkerheten, kvalieten på vården samt produktivitet och 

effektivitet? 

3. Hur påverkar organisationens ledarskap sjuksköterskors trivsel på arbetet?   
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Metod  

I detta arbete genomfördes en systematisk litteraturöversikt med stöd av Holopainen, Hakulinen-

Viitanen och Tossavainen (2008). Det innebär att forskningsresultat inom ett visst område 

sammanställs för att ge en samlad bild av den kunskap som finns. En systematisk översikt består 

av fem olika steg som innebär att, (1) definiera syftet och formulera en eller flera 

forskningsfrågor, (2) en litteratursökning, (3) datautvärdering, (4) dataanalys och (5) presentation 

av resultatet. Metoden ansågs lämplig då syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa 

kunskap om ledarskap inom omvårdnad och metoden tillät att resultat från både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kunde integreras.    

 

Litteratursökning 

För att säkerställa att det fanns tillräckligt med material inom området så genomfördes först 

pilotsökningar i databaserna PubMed och Cinahl. PubMed innehåller vetenskapliga referenser 

inom bland annat omvårdnad och medicin, medan Cinahl fokuserar på omvårdnad (Polit & Beck, 

2012, s. 101-103) och därför valdes dessa två databaser ut till denna studie. 

 

Informationssökningar gjordes med hjälp av MeSH-termer i databasen PubMed och med hjälp av 

cinahl-headings i Cinahl. Även fritextsökningar gjordes. Medical Subject Headings, så kallade 

MeSh-termer, är specifika sökord som samlar information inom samma ämne under ett ord som 

annars kan finnas under olika sökord. MeSH-termer överlappar ibland mellan olika databaser, 

men sökorden är inte alltid samma beroende på vilka databaser som används. Cinahl-headings 

bygger på samma princip men vissa söktermer kan skilja sig åt om sökningar görs i PubMed och 

sedan i Cinahl (Polit & Beck, 2012, s. 103). I Cinahl har funktionen exclude MEDLINE använts 

för att sortera bort de dubbletter som även fanns publicerade i PubMed. 

 

Sökorden som användes var leadership, nursing, nursing care, management styles, work 

engagement, job satisfaction, work-life balance, patient care. Sökorden söktes först var för sig, 

sedan kombinerades orden med varandra genom de booleska operatorerna OR och AND i olika 

konstellationer. Operatorn OR användes för att bredda en sökning medan AND gjorde sökningen 

smalare (jfr. Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 72; Polit & Beck, 2012, s. 99), 
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se tabell 1.  Inklusionskriterier som användes var att de skulle vara peer reviewed, skrivna på 

engelska och publicerade år 2009–2019.  

 

Tabell 1. Översikt över litteratursökning  

Syftet var att sammanställa kunskap om hur ledarskapet påverkar omvårdnaden och sjuksköterskors trivsel 

på arbetet. 

Cinahl 2019-01-25. Avgränsningar: 2009–2019, engelska, peer reviewed 

Söknr. Sökord   *) Antal träffar  Antal valda till analys 

1 Leadership  FT 49 414  

2 Management styles CH 2 567  

3 S1 OR S2   50 447   

4 Nursing   FT 601 515   

5 Nursing care  CH 17 490   

6 Patient care  CH 29 17  

7 S4 OR S5 OR S6   601 515  

8 Work engagement CH 225 

9 Job satisfaction  CH 17 836 

10 Work-life balance CH 1 039 

11 S8 OR S9 OR S10  18 916 

12 S3 AND S7   268   1 

13 S11 AND S12   126   7 

 

  

Syftet var att sammanställa kunskap om hur ledarskapet påverkar omvårdnaden och sjuksköterskors trivsel 

på arbetet. 

PubMed 2019-01-28. Avgränsningar: 2009–2019, engelska, peer reviewed 

Söknr. Sökord   *) Antal träffar  Antal valda till analys 

14 Leadership  MSH 38 226  

15 Management styles FT 3 156  

16 S14 OR S15   41 042   

17 Nursing   FT 731 005   

18 Nursing care  MSH 171 034   

19 Patient care  MSH 895 206   

20 S17 OR S18 OR S19  1 492 936  

21 Work engagement FT 136 

22 Job satisfaction  MSH 23 371 

23 Work-life balance FT 298 

24 S21 OR S22 OR S23  23 685 

25 S16 AND S20   354   4 

26 S24 AND S25   203   6 

*CH- Cinahl Headings, MSH – Meshterm, FT- Fritextsökning 

 

Datautvärdering och kvalitetsgranskning 

Datautvärdering gjordes för att säkerställa att data är relevant för syftet och de forskningsfrågor 

som ställts och grundar sig på förbestämda kriterier. Först lästes titeln på artikeln och om inte 
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titeln svarade mot syftet inkluderas inte artiklarna. Vidare lästes abstraktet och även här valdes 

en del av artiklarna bort. De artiklar som fortfarande ansågs intressanta och svarade mot syfte 

och frågeställningar efter att både titel och abstrakt hade lästs, lästes slutligen igenom i sin 

helhet. Totalt valdes 18 artiklar ut till kvalitetsgranskning. Referenslistorna i de systematiska 

översikterna kontrollerades för att säkerställa att det inte fanns dubbletter av någon artikel. Valda 

artiklar kvalitetsgranskades enligt mallar från Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering, SBU (2014), eller med stöd av granskningsmallar enligt Willman och Stoltz (2002, 

s. 120–123). Systematiska översikter granskades utifrån bilaga 6 (SBU, 2014). Kvantitativa 

studier granskades enligt bilaga G och till kvalitativa studier användes bilaga H (Willman & 

Stoltz, 2002, s. 120-123). Kvalitetsgranskningen resulterade i att artikeln fick kvalitetsgraden 

hög, medel eller låg. Kvalitetsgraden baseras på hur många poäng artikeln fick vid granskningen, 

där författarna undersökte artiklarnas syfte, urval, metod, etiska resonemang, dataanalys samt 

resultat med utgångspunkt i granskningsmallarna. För varje bedömningspunkt där artikeln mötte 

kriteriet tilldelades den ett poäng, och om artikeln inte mötte kriteriet fick den noll poäng. Fler 

poäng tolkades som högre kvalitetsgrad. Det totala antalet poäng räknades sedan om till procent 

där 80–100 procent motsvarade hög kvalitet, 70-79 procent motsvarade medel kvalitet och 60-69 

procent motsvarade låg kvalitet (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-96). En översikt 

av artiklarna presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=18) 

Författare/  

år/ land 

Typ av studie Deltagare  Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, Medel, 

Låg) 

AbuAlRub & 

Nasrallah/ 

2017/ Jordanien 

Kvantitativ 285 sjuksköterskor  Enkäter, 

Deskriptiv 

statistik, 

sambandsanalys 

Transformativt 

ledarskap, TL används 

av sjuksköterskor som 

är chefer och ger en 

positiv sjukhus- 

kultur och mindre 

omsättning av ssk. 

Hög 

Barrientos, Vega, 

De Diego, 

Badanta & 

Porcel/ 2018/ 

Spanien 

Systematisk  

översikt 

21 studier 

3 grå litteratur 

Integrerad 

översikt,  

Narrativ syntes 

Interventioner på 

makro-, meso- och 

mikroledningsnivå för 

att förbättra trivseln på 

arbetet. Exempelvis 

kontinuerligt utvärdera 

kvaliteten på vården, 

mentorprogram och 

fysisk aktivitet för ssk. 

Låg 

Boamah, 

Laschinger, 

Wong & Clarke/ 

2018/ Canada  

Kvantitativ 378 sjuksköterskor Tvärsnittsstudie 

Enkäter,  

Deskriptiv 

statistik 

 

TL ger högre 

patientsäkerhet och 

bättre omvårdnad. 

Hög 

Cummings et al./ 

2010/ Canada 

Systematisk 

översikt 

53 studier Integrerad 

översikt,  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

TL och relationsbaserat 

ledarskap bör 

prioriteras för att 

förbättra ssks trivsel på 

arbetet, minska ssks 

personalomsättning och 

skapa en hälsosam 

arbetsmiljö. 

Hög 

Lorber & Skela- 

Savič/ 2009/ 

Slovenien 

Kvantitativ 509 ledare och 

sjukvårds- 

personal 

Strukturerade 

enkäter 

Deskriptiv 

statistik, 

Sambands- 

analys 

Beröm ökade 

motivationen och 

nöjdhet hos både ledare 

och ssk. 

Hög 

Lorber & Skela-

Savič/ 2014/ 

Slovenien 

Kvantitativ 509 ledare och 

sjukvårds- 

personal 

Tvärsnittsstudie,  

Deskriptiv 

statistik, 

sambandsanalys 

 

Anställdas hängivenhet 

till arbetet är viktigt för 

effektiviteten, vilket 

bör undersökas årligen.  

Stöd från 

organisationen viktigt 

för att ssk ska trivas på 

arbetet. 

Medel 
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Tabell 2 (forts). Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=18) 

Författare/ 

år/ land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, Medel, 

Låg) 

Lotfi, 

Atashzadeh- 

Shoorideh, 

Mohtashami & 

Nasiri 

/2017/ Iran 

Kvantitativ 340 sjuksköterskor Enkäter, 

Deskriptiv 

statistik  

 

Det finns ett samband 

mellan arbetsledares 

etiska ledarskap, ssk: s 

organisatoriska 

engagemang och 

patientsäkerhet. 

Hög 

McNicholas 

/2017/  

USA 

Kvantitativ 25 sjuksköterskor  Longitudinell 

Enkäter,  

Deskriptiv 

statistik  

 

 

Direkt samband mellan 

patientnöjdhet och 

vårdpersonalens 

arbetsmiljö, 

arbetsbelastning och 

ssk: s trivsel på arbetet.     

Låg 

Nunes Costa, 

Bauer de 

Camargo Silva, 

Carvalho de 

Lima, Queiroz 

Bezerra, Rarumi 

Sagawa & 

Gomes de Sousa 

/2018/ Brasilien 

Kvantitativ  20 sjuksköterskor Deskriptiv 

tvärsnitts- 

Studie 

Deskriptiv 

statistik 

Bristande stöd från 

organisationen, 

bristande autonomi, 

dåligt sammansatta 

team, tidsbrist mm är 

faktorer som påverkar 

trivseln på arbetet. 

Medel 

Saleh, O’Connor, 

Al-Subhi, 

Alkattan, Al-

Harbi & Patton/ 

2018/ 

Saudi-Arabien 

Kvalitativ 35 sjuksköterskor Semi- 

strukturerade 

Intervjuer, 

fenomenologisk 

hermaneutisk 

analys 

Ssk: s missnöje kan 

leda till mindre 

engagemang och 

motivation, högre 

personalomsättning och 

sämre kvalitet på 

vården. 

Hög 

Sfantou, Laliotis, 

Patelarou, Sifaki-

Pistolla, 

Matalliotakis & 

Patelarou/  

2017/ Grekland 

& Storbritannien 

Systematisk 

översikt 

18 studier  Meta-analys, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Ledarskapsstilar spelar 

en stor roll för 

omvårdnaden.  

Bristande ledarskap 

drabbar patienterna. 

Ambivalens och 

konflikter i rollen som 

ssk leder till stor 

personalomsättning och 

fler medicinska fel.  

Medel 
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Tabell 2 (forts). Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=18) 

Författare/ 

år/ land 

Typ av studie Deltagare  Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, Medel, 

Låg) 

Suratno, Ariyanti 

& Kadar/ 2018/ 

Indonesien 

Kvantitativ 542 sjuksköterskor Tvärsnittsstudie, 

Enkäter, 

Deskriptiv 

statistik, 

sambandsanalys 

 

TL leder till bättre 

kvalitet på arbetslivet 

för ssk. Erfarenhet, 

förståelse och 

innovation från ledare 

gör att ssk känner sig 

säkrare, ökar 

kapaciteten och 

ansvaret för att uppnå 

organisationens mål. 

Hög 

Tomlinson/ 

2012/ 

Storbritannien 

Kvalitativ 20 sjuksköterskor Semi- 

strukturerade 

intervjuer,  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

TL och delat ledarskap 

är att föredra, för det 

gör ssk mera 

engagerade och att 

organisationens mål 

möts. 

Medel 

Vesterinen, 

Isola & 

Paasivaara/ 

2009/ Finland 

Kvalitativ 13 sjuksköterskor Öppna intervjuer,  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Viktigt med kunskap 

om olika 

ledarskapsstilar och 

faktorer som påverkar 

dem. Resonant 

ledarskapsstil hade en 

positiv effekt på 

arbetstillfredsställelsen, 

utveckling inom 

professionen och 

personalomsättningen, 

vilket indirekt 

påverkade 

omvårdnaden. 

Hög 

Wan, Zhou, Li 

Shang/ 2018/ 

Kina 

Kvantitativ 1007 

sjuksköterskor 

Tvärsnittsstudie 

Enkäter, 

Deskriptiv 

statistik 

Engagemang för sitt 

arbete var relativt lågt 

bland ssk. Detta kunde 

bero på låg inkomst 

relaterat till andra 

professioner och en 

obalans mellan vad 

man ger och vad man 

får tillbaka, vilket kan 

orsaka en känsla av 

orättvisa. 

Hög 
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Tabell 2 (forts). Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=18) 

Författare/ 

år/ land 

Typ av studie Deltagare  Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, Medel, 

Låg) 

Wang, Tao, 

Bowers, Brown, 

Zhang/ 2018/ 

China 

 

Kvantitativ 535 sjuksköterskor Tvärsnittsstudie,  

Enkäter,  

Deskriptiv 

statistik 

TL skapar djupare 

förståelse för 

sambandet mellan 

emotionell intelligens 

och ssk:s intentioner att 

stanna kvar på arbetet, 

vilket är viktigt för 

organisationens 

personalomsättning.  

Medel 

Westerberg & 

Tafvelin/ 2013/ 

Sverige 

Kvantitativ 302 

undersköterskor 

Tvärsnittsstudie 

Enkäter,  

Deskriptiv 

statistik 

Viktigt att 

organisationen stöttar 

inte bara ssk utan också 

undersköterskor. 

Mycket att göra, liten 

påverkan på jobbet och 

brist på stöd från ssk 

och organisationen har 

en negativ effekt på 

vårdkvaliteten inom 

hemsjukvården. 

Hög 

Wong & 

Giallonardo/ 

2013/ 

Canada 

Kvantitativ 280 sjuksköterskor Tvärsnittsstudie 

Enkäter,  

Deskriptiv 

statistik, 

sambandsanalys 

Autentiskt ledarskap 

hade ett signifikant 

samband med färre 

negativa incidenter med 

patienter. 

Hög 

  

Dataanalys 

Dataanalysen i detta arbete utfördes med stöd av Holopainen et al. (2008) där resultat från både 

kvalitativa och kvantitativa studier integrerades. Dataanalysen började med att de valda 

artiklarna märktes med en siffra (1-18). Sedan lästes resultatet i artiklarna flera gånger noggrant 

av båda författarna. Efter det valdes textenheter som svarade mot studiens syfte och 

forskningsfrågor ut. Dessa märktes med samma siffra som originalartikeln för att kunna spåras 

tillbaka, och på så sätt säkerställa att inget innehåll tappas bort eller förvrängs jämfört med 

originalet (jfr. Holopainen et al., 2008). Textenheterna översattes från engelska till svenska och 

kondenserades sedan. Textenheterna bestod av flera ord eller hela meningar och kondensering 

gjordes för att ta bort oväsentlig text, men utan att förlora viktig information.  

 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lib.ltu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zhang%2C+Yaqing
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lib.ltu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zhang%2C+Yaqing
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Baserat på innehåll delades sedan textenheterna först in i underkategorier. I nästa steg 

sammanfördes underkategorier med liknande innehåll till större kategorier (jfr. Holopainen et al., 

2008). Underkategorier och kategorier namngavs baserat på dess innehåll för att skapa en 

tydligare bild av resultatet, enligt metoden av Holopainen et al. (2008). Analysen utfördes tills 

dess att alla textenheter hade placerats in i en underkategori, och det inte längre gick att 

sammanföra fler underkategorier till kategorier. Både indelningen av textenheter och 

sammanförandet av underkategorier till kategorier utfördes gemensamt av båda författarna.  

Textenheterna inom en kategori hade alla något gemensamt medan textenheter från olika 

kategorier hade olika innehåll. Slutligen namngavs kategorierna och placerades under den 

frågeställning som kategorin svarade på. Till varje kategori skrevs en beskrivande brödtext.   

 

Resultat 

Analysen resulterade i nio olika kategorier som tillsammans svarar på forskningsfrågorna. Fyra 

kategorier svarar på frågeställning ett och fem kategorier svarar på frågeställning två (se tabell 

3). Alla nio kategorierna presenteras med en tillhörande brödtext som beskriver innehållet i varje 

kategori. 
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Tabell 3. Översikt av kategorier (n=9) 

Syfte: Att sammanställa kunskap om hur ledarskapet påverkar omvårdnaden och sjuksköterskors 

trivsel på arbetet. 

Frågeställning 1: 

Vilka ledarskapsstilar använder 

sjuksköterskor?  

 

Frågeställning 2: 

Hur påverkar ledarskapet 

patientsäkerheten, kvaliteten 

på vården samt produktivitet 

och effektivitet? 

Frågeställning 3:  

Hur påverkar organisationens 

ledarskap sjuksköterskors 

trivsel på arbetet? 

Ledarskapsstilar som används av 

sjuksköterskor 

Ledarskapets påverkan på 

patientsäkerheten 

 

Att tydliggöra 

organisationens mål och 

vision ökar trivseln på arbetet 

  

Ledarskapets påverkan på 

kvaliteten på vården 

 

Att en rättvis och uppriktig 

chef ökar sjuksköterskors 

trivsel på arbetet 

  

Ledarskapets påverkan på 

produktivitet och effektivitet 

i sjuksköterskors arbete 

 

Att meningsfulla 

arbetsuppgifter och tydlig 

kommunikation påverkar 

trivseln på arbetet 

   

Att goda relationer förbättrar 

hälsan och påverkar trivseln 

på arbetet 

   

Att justera arbetsbelastning 

och minska stress påverkar 

sjuksköterskors trivsel på 

arbetet 

   

 

Vilka ledarskapsstilar använder sjuksköterskor? 

Ledarskapsstilar som används av sjuksköterskor 

En mängd olika ledarskapsstilar har identifierats i analysen. Nedan följer en kort beskrivning av 

de olika stilarna.  

 

I en studie av Sfantou et al. (2017) framkommer att formell och informell ledarskapsstil används. 

Formellt ledarskap innebär att ledarskapet är uttalat på arbetsplatsen medan informellt ledarskap 

betyder att uttalandet saknas. Formellt ledarskap kan exempelvis vara sjuksköterskan på 

avdelningen (Sfanou et al., 2017). 

 

Transformativt ledarskap (TL) användes i flertalet studier (Barrientos, Vega, De Diego, Badanta 

& Porcel, 2018; Boamah, Spence Laschinger, Wong & Clarke, 2018; Cummings et al., 2010; 

Suratno, Ariyanti & Kadar, 2018; Wang, Tao, Bowers, Brown & Zhang, 2018; Westerberg & 
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Tafvelin, 2013). TL riktar sig till vårdpersonalens moraliska värderingar för att hitta energi till 

förändring. TL innehåller fyra olika komponenter: idealiserad påverkan, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke. Idealiserad påverkan betyder att 

sjuksköterskan kan ses som ett föredöme som blir respekterad, beundrad och betrodd. Vid 

inspirerande motivation väcks teamkänslan och sjuksköterskan tydliggör visioner. Intellektuell 

stimulans är när vårdpersonalen uppmuntras att vara kreativa och nya idéer kritiseras inte. 

Individuell omtanke kännetecknas av att sjuksköterskan agerar som mentor och är coachande. 

Hen ser även individuella behov av framgång och utveckling (Barrientos et al., 2018; Cummings 

et a., 2010; Wang et al., 2018).  

 

Resonanta ledarskapsstilar användes i flera studier, och innebar att sjuksköterskan var lyhörd för 

omvårdnadspersonalen och lyssnade på deras åsikter samt lät dem vara delaktiga i 

beslutsfattandet i omvårdnaden av patienterna. Till denna grupp av ledarstilar hörde exempelvis 

visionärt, coachande och demokratiskt ledande (Barrientos et al., 2018; Vesterinen, Isola & 

Paasivaara, 2009). Visionärt ledarskap innebar att sjuksköterskan som ledare informerade om 

gemensamma mål inom organisationen och fokuserade på framtiden. En visionär ledare gav en 

uppgift, men talade inte nödvändigtvis om hur uppgiften borde lösas (Vesterinen et al., 2009). 

Demokratisk ledarskapsstil innebar att både sjuksköterskor och vårdpersonal fick komma till tals 

och vara med i beslutsfattandet. Det skedde en tät och flexibel kommunikation mellan 

vårdpersonalen när denna ledarstil användes, vilket ledde till större engagemang i arbetet 

(Vesterinen et al., 2009). Coachande ledarskapsstil var när sjuksköterskan litade på 

vårdpersonalen och lät dem ta egna beslut (Barrientos et al., 2018; Vesterinen et al., 2009). 

 

Icke-resonant ledarskap kännetecknades av att sjuksköterskor beordrade vårdpersonalen vilka 

uppgifter som skulle utföras. En ledarstil som tillhörde denna grupp var befallande ledarskap,  

vilket innebar att sjuksköterskor beordrade vad vårdpersonalen skulle göra, enligt en studie av 

Vesterinen et al. (2009). Transaktionellt ledarskap innebar att sjuksköterskan fokuserade på 

övervakning, en strikt organisation med minimal anpassning efter individuella behov och 

kontrollerade vårdpersonalen (Cummings et al., 2010; Sfantou et al., 2017). Laissez-faire 

ledarskap var en typ av ledarskap då sjuksköterskan passivt undvek problem och lät bli att ta 

några beslut (Cummings et al., 2010). Favoriserat ledarskap innebar att sjuksköterskan som ledde 
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arbetet behandlade kollegor från samma land som sjuksköterskan själv kom ifrån bättre än de 

andra sjuksköterskorna (Saleh et al., 2018). 

 

Relationsbaserat ledarskap beskrevs som professionellt, tillfredsställande, stödjande, 

samarbetsfokuserat men även som befallande och opålitligt, enligt Saleh et al. (2018). 

Relationsbaserat ledarskap innebar att fokus lades på att bygga relationen mellan sjuksköterska 

och vårdpersonal vilket involverade stöd, utveckling och bekräftelse (Cummings et al., 2010). 

 

I en studie av Wong och Giallonardo (2013) använde sig sjuksköterskor av autentiskt ledarskap. 

Autentiskt ledarskap byggde på sjuksköterskans egna erfarenheter och värderingar. Hen hade en 

genuin vilja att bidra till andra, hen kände sig själv, förstod sitt syfte, utgick ifrån en tydlig 

värdegrund, etablerade relationer med dem hen ledde och hade en tydlig inre kompass. En 

sjuksköterska med autentiskt ledarskap hanterade förändring från en stabil och tydlig etisk grund 

(Wong & Giallonardo, 2013). Etiskt ledarskap bestod av positiva psykologiska förmågor där 

sjuksköterskan tillhandahöll ett säkert arbetsklimat och optimerade behandling och omvårdnad 

för patienterna. Sjuksköterskan hade egenskaper som empati och ärlighet (Lotfi, Atashzadeh, 

Mohtashami & Nasiri, 2018). 

 

Hur påverkar ledarskapet patientsäkerheten, kvaliteten på vården samt produktivitet och 

effektivitet?  

Ledarskapets påverkan på patientsäkerheten 

I studier framkom det att sjuksköterskors olika ledarskapsstilar påverkar patientsäkerheten 

(Boamah et al., 2018; Lotfi et al., 2017; Wong & Giallonardo, 2013). När sjuksköterskor 

använde resonant ledarskap påverkades säkerhetsklimatet, vilket i sin tur minskade antalet 

medicinska fel. Även TL visar sig leda till färre antal medicinska fel, vilket är positivt för 

patientsäkerheten (Boamah et al., 2018; Sfantou et al., 2017). Det finns ett signifikant positivt 

samband mellan etiskt ledarskap och patientsäkerhet (Lotfi et al., 2017). Studier visar att chefer 

som poängterar transparens, självkännedom och hög etisk standard i deras interaktion med 

sjuksköterskan bidrog till högre patientsäkerhet (Wong & Giallonardo, 2013). Enligt en studie 

har formellt ledarskap ett positivt samband med viljan att lära sig från både mindre och större 
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patient-incidenter, för att på så sätt undvika att samma misstag sker igen. Vidare visade studien 

att informellt ledarskap inte hade någon effekt på patientsäkerheten (Sfantou et al., 2017). 

 

Ledarskapets påverkan på kvaliteten på vården 

Att sjuksköterskors ledarskapsstil påverkade kvaliteten på vården framkommer i flera studier 

(Boamah et al., 2018; Saleh et al., 2018; Vesterinen et al., 2009; Westerberg & Tafvelin, 2013). 

Relationsbaserat ledarskap, empowerment och resonant ledarskap har alla en positiv effekt på 

vårdkvaliteten och leder till bättre omvårdnad av patienterna (Boamah et al., 2018; Saleh et al., 

2018; Sfantou et al., 2017; Vesterinen et al., 2009). Enligt en studie hade den uppgiftsfokuserade 

ledarskapsstilen ett samband med högre vårdkvalitet enligt närstående och personal. Vidare 

visade studien att patienter var mer nöjda när sjuksköterskornas chefer använde sig av 

transaktionellt ledarskap (Sfantou et al., 2017). Favoriserat ledarskap ger en känsla av orättvisa 

bland sjuksköterskor, vilket hade en negativ inverkan på vården. Även bristande ledarskap 

drabbade kvaliteten på vården negativt, vilket kan yttra sig på olika sätt, exempelvis genom 

otydlig kommunikation mellan sjuksköterskan och vårdpersonalen (Saleh et al., 2018; Sfantou et 

al., 2017).  

 

Ledarskapets påverkan på produktivitet och effektivitet i sjuksköterskors arbete 

Transaktionellt ledarskap och laissez-faire ledarskap är kopplat till signifikant mindre effektivitet 

och produktivitet i omvårdnaden av patienterna (Cummings et al., 2010). Enligt Sfantou et al. 

(2017) har laissez-faire ledarskap dessutom ett negativt samband med organisationskulturen, 

medan TL har ett positivt samband med organisationskulturen. Faktorer relaterade till 

sjuksköterskans, teamets och organisationens produktivitet och effektivitet associerades med 

karismatiskt, transformativt och ändringsbenäget ledarskap (Cummings et al., 2010). Studier 

visade även att resonant ledarskap ansågs mer effektivt för omvårdnaden än icke-resonant 

ledarskap (Sfantou et al., 2017; Vesterinen et al., 2009). 

 

Hur påverkar organisationens ledarskap sjuksköterskors trivsel på arbetet? 

Att tydliggöra organisationens mål och vision ökar trivseln på arbetet 

Studier visade att även chefer använde sig av flera olika ledarskapsstilar (Cummings et al., 2010; 

Lotfi et al., 2018; Suratno et al., 2018; Tomlinson, 2012) men normalt hade ledarna en stil de 
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använde mer än andra (Vesterinen et al., 2009). Vissa ledarskapsstilar som användes av chefer 

ledde bland annat till ökad empowerment, högre arbetstillfredsställelse och ökad trivsel på 

arbetet hos sjuksköterskor (Cummings et al., 2010; Suratno et al., 2018; Wang et al., 2018). 

Empowerment betyder att sjuksköterskan tar kontroll över sin egen situation och känner sig 

trygg med att ta egna initiativ i sitt arbete (Boamah et al., 2018; Saleh et al., 2018; Sfantou et al., 

2017; Vesterinen et al., 2009).   

 

Studier visade att TL gjorde att anställda sjuksköterskor hade en bra förståelse för 

organisationens vision och mål (Suratno et al., 2018; Tomlinson, 2012). TL hade en positiv 

effekt på organisationen och sjuksköterskors organisatoriska engagemang ökade när deras chefer 

använde sig av denna ledarskapsstil (Cummings et al., 2010; Wang et al., 2018). TL och 

relationsbaserat ledarskap ledde till ökat empowerment och ökad arbetstillfredsställelse hos 

sjuksköterskor, vilket var positivt för organisationen. Dessa ledarskapsstilar skapade också 

motivation, lojalitet och hängivenhet hos sjuksköterskor (Cummings et al., 2010; Suratno et al., 

2018; Wang et al., 2018). I en studie av Cummings et al. (2010) ledde TL till färre konflikter och 

sjuksköterskornas roller blev tydligare. Det krävdes dock att chefer som använde TL tillbringade 

tid med personalen för att ledarskapsstilen skulle fungera optimalt, enligt Westerberg och 

Tafvelin (2013). Resonanta ledarskapsstilar ökade professionell utveckling hos sjuksköterskorna 

(Vesterinen et al., 2009). Det fanns ett positivt statistiskt samband mellan etiskt ledarskap hos 

cheferna och sjuksköterskornas hängivenhet till organisationen (Lotfi et al., 2018). Att använda 

sig av mentorprogram ökade kunskap, förbättrade attityder och engagemang i organisationen 

(Barrientos et al., 2018).  

 

Att en rättvis och uppriktig chef ökar sjuksköterskors trivsel på arbetet 

Studier visade att sjuksköterskors trivsel på arbetet ökade om chefen var rättvis och uppriktig och 

behandlade människor jämlikt (Lorber & Skela-Savič, 2009; Vesterinen et al., 2009). Vidare 

påverkades chefernas ledarskap av tidigare erfarenheter, utbildning, samarbete med anställda 

samt värderingar hos deras chefer. Exempelvis utbildning utrustar cheferna med metoder för att 

kunna granska sitt eget ledarskap från andra perspektiv, vilket gör att cheferna blir mer medvetna 

om hur deras ledarskap påverkar sjuksköterskors trivsel på arbetet (Vesterinen et al., 2009). 

Sjuksköterskor behövde bekräftelse, stöd, beröm, feedback, uppmuntran och möjlighet att ta 
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ansvar för att trivas på arbetet. Dessutom behövdes kontinuitet och uppriktighet från ledning och 

medarbetare för att de skulle trivas på sitt arbete, visar studier (Lorber & Skela-Savič, 2009; 

Wan, Zhou, Li & Shang, 2018). 

 

Att meningsfulla arbetsuppgifter och tydlig kommunikation påverkar trivseln på arbetet 

Kommunikation i vården är viktigt för att patienterna ska få den bästa vården, men sätten att 

kommunicera på varierar, vilket påverkade sjuksköterskors trivsel på arbetet. Stress kan 

exempelvis göra att man glömmer delge information till alla kollegor eller kan göra att 

sjuksköterskor snäser irriterat till kollegor, vilket upplevs negativt för mottagaren (Wan et al., 

2018). Meningsfulla arbetsuppgifter och bra kommunikation där adekvat information delgavs, 

ökade sjuksköterskors trivsel på arbetet (Wan et al., 2018). Relationsbaserat ledarskap beskrevs 

som professionellt, tillfredsställande, stödjande och samarbetsfokuserat. Chefen kändes inte som 

en chef och ansågs därför lätt att prata med, vilket var positivt för sjuksköterskors trivsel på 

arbetet (Saleh et al., 2018). TL ledde till mindre utbrändhet bland sjuksköterskor (Barrientos et 

al., 2018; Tomlinson, 2012). 

 

En faktor som minskade sjuksköterskors trivsel på arbetet var bristande kommunikation. 

Sjuksköterskor ville ha skriftliga svar från chefen på e-post och brev istället för muntliga svar 

(Saleh et al., 2018). Bättre kommunikation och feedback påverkade också sjuksköterskors trivsel 

på arbetet (Lotfi et al., 2018). Studier visade även att en faktor som ledde till att sjuksköterskor 

trivs sämre på arbetet var exempelvis om det fanns kommunikationsproblem högre upp i 

organisationen, så upplevdes detta vara negativt för personalen på vårdavdelningen. Ledarskap 

baserat på att en specifik kommunikationskedja inom organisationen användes och kändes 

negativ. Detta innebar att sjuksköterskorna inte fick gå direkt till högsta chefen utan alltid måste 

gå till enhetschefen, som i sin tur tog ärendet vidare till högsta chefen. Detta upplevdes väldigt 

problematisk eftersom sjuksköterskorna kände att enhetschefen blockerade kommunikationen 

mellan dem och högsta chefen (Saleh et al., 2018; Vesterinen et al., 2009). Omständigheter som 

minskade sjuksköterskors trivsel på arbetet var till exempel att ledaren inte var rättvis, att 

personalen berättade om problem men ingenting hände och sjuksköterskor kände att chefen inte 

lyssnade på dem (Saleh et al., 2018).  
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Att inte diskutera problem med en anställd privat utan öppet för alla på avdelningen ansågs vara 

en faktor för minskad trivsel på arbetet hos sjuksköterskor (Saleh et al., 2018). Flera studier 

visade att brist på stöd från institutionen och ledande sjuksköterska minskade de anställdas 

arbetsförmåga (Nunes Costa et al., 2018; Saleh et al., 2018; Sfantou et al., 2017). När chefen inte 

lyssnade eller pratade på ett lugnt sätt och när chefen inte involverade sjuksköterskor i 

enhetsbeslut påverkades trivseln på arbetet negativt (Lorber & Skela-Savič, 2009; Saleh et al., 

2018). 

 

 Att goda relationer förbättrar hälsan och påverkar trivseln på arbetet 

Organisationens ledarskap påverkade sjuksköterskors trivsel på arbetet och därigenom även 

deras vilja att stanna kvar i professionen (AbuAlRub & Nasrallah, 2017; Lorber & Skela-Savič, 

2014; Wang et al., 2018). Ledningen borde utveckla goda relationer till sina anställda genom att 

visa intresse för personlighet och arbetslivserfarenheter. Studier visade också att goda relationer 

skapade pålitlighet och ökade arbetstillfredsställelsen samt viljan att stanna kvar i professionen 

(Lorber & Skela-Savič, 2014; Vesterinen et al., 2009).  

 När chefer använde sig av coachande ledarskapsstil med tekniker för motivering blev 

sjuksköterskor mer benägna att arbeta, vilket påverkade omvårdnaden positivt. En kombination 

av fysisk aktivitet, exempelvis aerobics och stretching med psykologiska interventioner såsom 

copingstrategier och att dela erfarenheter hade effekt. De motiverande teknikerna gav bättre 

stresshantering, mindre utmattningssyndrom och en förbättring i den egna upplevda hälsan, 

vilket ledde till att sjuksköterskorna trivdes bättre på sitt arbete (Barrientos et al., 2018; 

Vesterinen et al, 2009). TL gjorde att sjuksköterskor ville stanna kvar i professionen en längre tid 

(AbuAlRub & Nasrallah, 2017; Wang et al., 2018). 

 

Faktorer som påverkade sjuksköterskors trivsel på arbetet var bland annat lönen och 

sjuksköterskors ålder. Äldre sjuksköterskor ville bli respekterade och att de yngre 

sjuksköterskorna skulle se upp till dem, medan de yngre istället ville ses som en jämlike. När 

dessa förväntningar inte möttes blev konsekvensen att sjuksköterskan trivdes sämre på sitt 

arbete. Påverkan av ålder yttrade sig också genom att äldre sjuksköterskor kände större lojalitet 

mot organisationen och valde att arbeta en längre tid på samma ställe, medan de yngre i större 

utsträckning valde att byta arbetsplats och skaffa sig nya erfarenheter (Wan et al., 2018). 
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Ledarskap hade också en stor påverkan på hur nöjda sjuksköterskor var på arbetet, deras 

engagemang för arbetet och även deras vilja att stanna kvar på arbetsplatsen, visade flera studier 

(AbuAlRub & Nasrallah, 2017; Lorber & Skela-Savič, 2014; Saleh et al., 2018; Westerberg & 

Tafvelin, 2014). 

 

Studier visade att när goda relationer saknades mellan ledningen och anställda var det en av de 

vanligaste orsakerna till att sjuksköterskor valde att lämna sitt arbete, vilket gav en högre 

personalomsättning (Nunes Costa et al., 2018; Sfantou et al., 2017).   

 

Att justera arbetsbelastning och minska stress påverkar sjuksköterskors trivsel på arbetet 

Arbetsmiljön var den viktigaste faktorn för att sjuksköterskor ska trivas på arbetet enligt en 

studie av Suratno et al. (2018) och organisationens ledarskap påverkade också trivseln på arbetet 

(Westerberg & Tafvelin, 2013). Hög arbetsbelastning orsakade bland annat stress hos 

sjuksköterskor, vilket hade en negativ effekt på deras arbetsmiljö (Barrientos et al., 2018). Flera 

studier visade att intellektuell stimulans, som är en del av TL, leder till minskad utbrändhet och 

ökad livskvalitet hos sjuksköterskor (Barrientos et al., 2018; Suratno et al., 2018; Westerberg & 

Tafvelin, 2013). Organisationens ledarskap kan på så vis påverka sjuksköterskors arbetsmiljö 

genom att dels justera arbetsbelastningen för sjuksköterskor, men också genom chefernas 

ledarskap (Suratno et al., 2018). Genom att organisationen gör det möjligt för sjuksköterskor att 

strukturera och acceptera arbetslivet skapas en bättre arbetsmiljö, eftersom detta bland annat 

leder till mindre stress (Barrientos et al., 2018). Resonanta ledarskapsstilar, relationsbaserat 

ledarskap och empowerment ökade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetet 

visade flera studier (Boamah et al., 2018; Cummings et al., 2010; Vesterinen et al., 2009). Tillit 

och ärlighet hos ledaren skapade en positiv och effektiv arbetsmiljö för sjuksköterskor. Chefer 

som poängterade transparens, självkännedom och hög etisk standard i deras interaktion med 

sjuksköterskor bidrog till en säkrare arbetsplats för sjuksköterskor (Wong & Giallonardo, 2013). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om hur ledarskapet påverkar 

omvårdnaden och sjuksköterskans trivsel på arbetet. För att få svar på syftet formulerades 
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frågeställningarna vilka ledarstilar använder sjuksköterskor och hur påverkar de omvårdnaden? 

samt Hur påverkar organisationens ledarskap sjuksköterskors trivsel på arbetet?  

Sammanfattningsvis visade resultatet att sjuksköterskor använder sig av en mängd olika 

ledarskapsstilar som påverkade omvårdnaden genom patientsäkerheten, kvaliteten på vården och 

produktivitet och effektivitet i sjuksköterskors arbete. Vidare visade resultatet att sjuksköterskors 

trivsel på arbetet påverkades av att det fanns en tydlig bild av organisationens mål och vision. En 

chef bör vara rättvis och använda sig av tydlig kommunikation och skapa goda relationer med 

sjuksköterskorna. Att goda relationer saknades mellan ledning och anställda, samt hög 

arbetsbelastning var faktorer som minskade sjuksköterskors trivsel på arbetet. I denna studie 

framkom det att en mängd olika ledarskapsstilar används av sjuksköterskor. I litteraturen 

benämns ledarskapsstilar med olika terminologi, vilket kan vara en orsak till att ett stort antal 

olika ledarskapsstilar identifierades trots likheter mellan dem. Det finns likheter mellan vissa 

ledarskapsstilar, till exempel relationsbaserat ledarskap och TL. De beskrevs som stöttande och 

samarbetsfokuserade. Likheter kunde även ses mellan TL och de resonanta ledarskapsstilarna, 

exempelvis coachande egenskaper hos ledaren och förmågan att tydliggöra visioner. Dessa 

ledarskapsstilar anses gynnsamma för sjuksköterskor. Icke-resonant ledarskap och transaktionellt 

ledarskap innebär gemensamt att de upplevs befallande och övervakande, vilket var negativt för 

sjuksköterskorna.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att TL framhölls som en positiv ledarskapsstil. 

Patientsäkerheten blev högre vid användandet av TL. Detta genom att antalet medicinska fel 

minskar. Henneman (2017) skriver att medicinska fel är vanliga och kan resultera i allvarliga 

incidenter som är möjliga att förhindra. De flesta av de medicinska felen som görs är resultatet 

av bristande rutiner eller den mänskliga faktorn. Däremot finns det inga rutiner som kan ta bort 

alla fel. Sjuksköterskor använder specifika strategier för att identifiera, avbryta och rätta till 

medicinska misstag. Detta görs genom att ihärdigt övervaka patienten, vara fysiskt närvarande, 

bekräfta vårdplanen eller involvera en annan sjuksköterska eller annan personal. Därigenom är 

sjuksköterskans roll en väldigt viktig del i patientsäkerheten (Henneman, 2017). Schwappach 

(2014) skriver att omkring en av tusen sjukhuspatienter dör från allvarliga incidenter som hade 

kunnat undvikas. Det är också många patienter som lider av komplikationer efter att de har blivit 

utskrivna från sjukhuset och dessa händelser dokumenteras aldrig. Med detta som bakgrund 
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anser vi att det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om vilken ledarskapsstil de använder för 

att undvika att antalet medicinska fel ökar och att patienter dör i onödan på grund av detta. Med 

fler medicinska fel uppstår även fler komplikationer vilket leder till att patienterna måste vårdas 

längre tid på sjukhuset. Detta i sin tur skapar ett större lidande för patienterna och det blir en 

större kostnad även för samhället på grund av förlängda vårdtider. I en studie av Wheelan et al. 

(2003) sågs att sjuksköterskor på avdelningar med lägre antal dödsfall än förväntat ansåg att 

deras team fungerade på ett högre stadium i grupputvecklingen, jämfört med sjuksköterskor på 

avdelningar med ett högt antal dödsfall. Gruppmedlemmarna kände stor tillit till varandra och 

kände sig mer självständiga. Teamet ansåg sig vara strukturerat och organiserat. Detta tyder på 

att ett finns ett samband mellan teamens funktion och patientsäkerheten (Wheelan et al., 2003). I 

en artikel av Jeffcott och Mackenzie (2008) skriver författarna om samma samband, att dåligt 

teamwork leder till sämre patientsäkerhet. De påpekar att den ökade komplexiteten inom 

sjukvården med mer komplicerad teknologi gör det ännu viktigare med bra samarbete för att ha 

en hög patientsäkerhet.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att relationsbaserat ledarskap innebar att fokus läggs 

på att bygga relationer mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att på bästa sätt kunna 

arbeta i team. Wheelan, Burchill och Tilin (2003) menar att ledarskap och god omvårdnad är 

beroende av att grupper fungerar på bästa tänkbara sätt inom vården. Grupper går igenom fem 

olika steg i sin utveckling. Det första karaktäriseras av inklusion och beroende och 

gruppmedlemmarna är ofta lite oroliga och ängsliga med varandra. Det andra stadiet 

kännetecknas av konflikt och oberoende av andra människor. Makt, auktoritet och konkurrens 

diskuteras under detta stadie, vilket måste gås igenom för att gruppen sedan ska få ökat 

samarbete och sammanhållning i gruppen. Konfrontationer med ledaren slår fast solidariteten 

och öppenheten inom gruppen och om konflikter löses på ett bra sätt blir gruppmedlemmarnas 

relation med ledaren och varandra mer tillitsfull och starkare. I tredje stadiet utvecklas tillit, ökat 

samarbete inom gruppen och det sker en mer mogen och öppen diskussion om gemensamma 

mål, uppdelning av arbete och roller. Det fjärde stadiet kännetecknas av ökad effektivitet och 

produktivitet i gruppen. Grupper som har ett definitivt slut kan nå stadie fem, men alla grupper 

når inte dit utan stannar på föregående stadier. Vissa grupper går tillbaka till tidigare stadier och 

blir mer ineffektiva (Wheelan et al., 2003). Detta anser vi betyder att om personalomsättningen 
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är hög leder det till att personer i teamen som arbetar runt patienterna kommer att bytas ut, vilket 

gör att teamet aldrig kommer att nå det stadie där det är som mest effektivt. För patienterna 

betyder detta att det inte blir någon kontinuitet i vården, vilket sjuksköterskan enligt lag bör 

sträva efter att nå (HSL 2017:30).  

 

Denna studie tyder på att några av ledarskapsstilarna som används leder till bättre kvalitet på 

vården. Exempel på dessa är relationsbaserat ledarskap och resonant ledarskap. Resultatet visade 

att det är viktigt att komma ihåg att en sjuksköterska som är trygg i sin ledarroll ger bättre 

kvalitet på vården och detta bidrar till bättre omvårdnad. Curtis, Sheerin och de Vries, (2011) 

menar att mer ledarskapsutbildning inom sjuksköterskeprofessionen behövs, för att ge alla 

sjuksköterskor de rätta verktygen att bli bra ledare men också för att påminna sjuksköterskor att 

ta plats och våga vara starka ledare när det behövs. Stewart och Halpin (2019) påpekar att fler 

personer dör av dålig vård (5,1 miljoner) än på grund av att de har dålig tillgång till vård (3,6 

miljoner). Resultatet i denna studie visade att detta måste tas på allvar och alla inom sjukvården 

måste arbeta aktivt för att få en så bra kvalitet på vården som möjligt. 

 

I denna studie framkom det att transaktionellt ledarskap och laissez-faire ledarskap var kopplat 

till signifikant mindre effektivitet och produktivitet i omvårdnaden av patienterna. Resultatet 

visade också att resonant ledarskap ansågs mer effektivt för omvårdnaden än icke-resonant 

ledarskap. Yankovsky, Gajewski och Dunton (2016) skriver att effektivitet och produktivitet hos 

sjuksköterskor kan mätas genom antalet fallolyckor och antalet trycksår. Dessa två variabler är 

inom ramen för sjuksköterskors ansvarsområde och mätresultaten kan också användas som en 

kvalitetsindikator för vården. Med bakgrund i detta anser vi att inom dagens sjukvård finns det 

många omständigheter som är emot en, till exempel sjuksköterskebrist och hög arbetsbelastning. 

Då blir det ännu viktigare för sjuksköterskor att använda ledarskapsstilar som är så effektiva och 

produktiva som möjligt, eftersom ledarskapet är något som sjuksköterskor kan påverka själv.  

 

Denna studie visade att sjuksköterskors trivsel på arbetet påverkas av en mängd olika faktorer, 

däribland arbetsmiljö, lön och ålder. Att känna sig som en del av organisationen ökade 

sjuksköterskornas engagemang och deras vilja att stanna kvar i professionen. Detta går i linje 

med Tuna et al. (2018) som menar att få känna sig som en del av organisationen har en positiv 
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effekt på hur sjuksköterskor presterar på arbetet. Ko et al. (2018) skriver också att 

sjuksköterskors deltagande i beslutsfattande stärker deras arbetsautonomi. Arbetsautonomi är i 

vilken utsträckning man får bestämma och ta beslut i sitt arbete. Moradpour, Abedi och Bahonar 

(2017) menar att motstånd till förändring kan minskas genom att involvera sjuksköterskor i 

organisationens ledning. För att attityder ska förändras och individer ska uppmärksammas krävs 

bra ledarskap i organisationen. Detta anser vi betyder att om sjuksköterskor ges möjlighet att 

utvecklas på arbetsplatsen och få gå utbildningar leder det till att arbetstillfredsställelsen ökar.   

Tuna et al. (2018) menar att om sjuksköterskan har en negativ uppfattning om sin arbetsplats så 

minskar sjuksköterskans prestation och att detta bland annat kan bero på sjuksköterskans ålder. 

Detta kunde exempelvis yttras genom minskad motivation, högre frånvaro och större 

personalomsättning hos yngre sjuksköterskor. Stutzer (2019) menar att alla organisationer har sin 

egen kultur, sitt eget sätt att arbeta och personalen vet vad kollegor förväntar sig av varandra. Att 

identifiera värderingar och normer i en grupp gör det lättare för gruppmedlemmarna att förstå hur 

de ska kunna samarbeta på bästa sätt. Genom att  ha regelbundna möten och påminna varandra 

om vilka värderingar som ska gälla på avdelningen och hur vi beter oss mot varandra, tror vi att 

det skapas en gemensam värdegrund. Stutzer (2019) menar att det är viktigt för ledare att vara 

medvetna om hur preferenser skiljer sig åt mellan olika generationer. Generation X, personer 

födda år 1965-1980, utgör en stor del av antalet arbetande sjuksköterskor. Dessa människor vill 

tjäna pengar och känna arbetstillfredsställelse, är lojala mot professionen samt är självständiga. 

Generation Y, består av personer födda år 1981-1997 och den generationen är mer utbildad, mer 

van vid teknologi, motiveras av framgång, de arbetar gärna i grupp samt söker balans i 

arbetslivet (Stutzer, 2019). Därför anser vi att det bör vara av intresse för cheferna att 

sjuksköterskor känner sig som en del av organisationen, oavsett ålder, och att de trivs på sitt 

arbete. Denna studie visade att sjuksköterskors trivsel på arbetet ökade om chefen var rättvis och 

behandlade människor jämlikt. Kontinuitet och uppriktighet behövdes också från ledning och 

medarbetare för att de ska trivas på sitt arbete. Stewart och Halpin (2019) menar att ledare som är 

ödmjuka, har en tydlig vision och som ser till patienters och samhällets behov borde ges större 

plats. Sjuksköterskor uppskattar en rättvis chef, att bli orättvist behandlad försämrar tilliten till 

chefen och riskerar att skapa osämja i teamet. 
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 denna studie framkom det att meningsfulla arbetsuppgifter och bra kommunikation där adekvat 

information delgavs, ökade sjuksköterskors trivsel på arbetet. Om det fanns 

kommunikationsproblem högre upp i organisationen, så upplevdes detta negativt för personalen 

på vårdavdelningen. Stewart (2017) menar att genom att använda sig av standardiserade 

kommunikationsmodeller minskar risken för missförstånd mellan sjuksköterskor och personen 

hen kommunicerar med. Resultatet i denna studie visade att när chefen inte känns som en chef 

och är lätt att prata med påverkas sjuksköterskornas trivsel på arbetet positivt.   

  

Studiens resultat visade att goda relationer mellan chef och sjuksköterskor påverkar viljan att 

stanna kvar i professionen och detta stämmer överens med Bellack och Dickow (2019) som 

menar att det är viktigt att bygga starka relationer mellan chefer och sjuksköterskor. Bellack och 

Dickow (2019) skriver även att en ledare bör kunna förvalta relationer både inom och utanför 

teamet, samtidigt som man är medveten om organisationskulturen och organisationens system, 

vilket är nyckelkomponenter för ett framgångsrikt ledarskap. Chefer måste vara medvetna om 

sina egna styrkor och svagheter och även kunna behärska sina egna känslor men ändå visa 

empati för andras känslor (Bellack & Dickow, 2019). Att bygga goda relationer tar tid, därför är 

det viktigt för chefer att fokusera på detta för annars får chefen kanske tillbringa tid på 

nyrekrytering istället. Goda relationer mellan chef och sjuksköterskor gör att sjuksköterskor trivs 

bättre på arbetet, vilket också leder till bättre kvalitet på vården, anser vi. I denna studie framkom 

det att sjuksköterskors arbetsmiljö påverkas av flera faktorer, däribland hög arbetsbelastning. 

Detta orsakar bland annat stress hos sjuksköterskor, vilket har en negativ effekt på deras 

arbetsmiljö och på sjuksköterskors trivsel på arbetet. Organisationens chefer kan påverka 

sjuksköterskors arbetsmiljö genom att styra arbetsbelastningen så att den inte blir för hög, och 

därigenom riskerar att minska sjuksköterskors trivsel på arbetet. Tilden, Thompson, Gajewski 

och Bott (2012) menar att om organisationen inte ser till att sjuksköterskor trivs på arbetet blir 

det stor personalomsättning eftersom att sjuksköterskor och vårdpersonal annars riskerar att bli 

utbrända. Konsekvenserna av detta blir högre ekonomiska kostnader och ett ökat lidande för 

patienter. I denna studie framkom det att även bristande stöd från ledningen var en av de 

vanligaste orsakerna till att sjuksköterskor väljer att lämna sitt arbete, vilket gav en högre 

personalomsättning. Att chefen inte diskuterade problem med sjuksköterskor privat utan öppet 

för alla på avdelningen ansågs också vara en faktor för minskad trivsel på arbetet. Goodare 
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(2017) skriver att bristande stöd från ledningen kan leda till osämja inom arbetsgruppen vilket 

skapar konflikter och dålig arbetsmiljö. Detta menar vi leder till att sjuksköterskor trivs sämre på 

sitt arbete, exempelvis om de ofta måste lösa konflikter som uppstår. Som chef är det viktigt att 

värna om sjuksköterskors integritet när feedback ges för att stärka relationen mellan chefen och 

sjuksköterskor. 

 

Metoddiskussion 

För att säkerställa god vetenskaplig kvalitet inom forskning kan begreppet trovärdighet 

användas. Trovärdighet består av komponenterna pålitlighet, bekräftelsebarhet, tillförlitlighet 

och överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). Trovärdigheten i denna litteraturöversikt 

kan ha påverkats av bristen på erfarenhet i genomförande av litteraturstudier och datainsamling, 

eftersom kunskapen om urvalet och uppbyggnaden av vetenskapliga databaser var begränsad.  

Arbetet har utförts av två personer och hela förloppet har kontinuerligt granskats av utomstående, 

exempelvis vid seminarier och opponeringar, vilket kan ses som en styrka. Trovärdigheten 

stärktes genom att metoden som användes var lämplig utifrån syftet. 

 

Pålitlighet skapades genom att studien genomfördes på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att 

förstå den process studien genomgått gällande datainsamling, analys och resultat. Målet var att 

delarna ska vara beskrivna så pass tydligt att det går att upprepa studien i liknande sammanhang 

(Polit & Beck, 2012, s. 584-585). I denna studie har pålitligheten stärkts exempelvis genom att 

författarna redovisade hur de systematiska sökningarna har utförts och utformats. Sökningarna 

utfördes i två olika databaser utifrån bestämda kriterier. Det kan ses som en svaghet i studien att 

få databaser användes, men PubMed och Cinahl ansågs vara de som bäst matchade syftet. Att 

enbart acceptera peer-review-artiklar är ett kriterium som höjer trovärdigheten. Båda författarna 

läste alla artiklar och identifierade textenheter först var för sig för att sedan jämföra och 

sammanställa datan. Detta för att få två synvinklar på vilka textenheter som svarade på syftet. 

 

Bekräftelsebarhet innebar att författarna strävade efter att deras förförståelse i ämnet inte 

påverkade studiens resultat (Polit & Beck, 2012, s. 585). I denna studie har bekräftelsebarheten 

stärkts genom att analysens olika steg är noggrant förklarade. Förförståelsen om ledarskap och 

ledarskapsstilar som författarna hade var egna erfarenheter från tidigare arbetsplatser, där 

författarna har arbetat med både bra och mindre bra chefer. Ingen av författarna har själv arbetat 
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i en ledande position. Författarna har förhållit sig kritiska till sin egen förförståelse under 

framförallt datainsamlingen och analyseringen av materialet.  

 

Tillförlitlighet innebar att resultatet som presenterades stämde överens med originalkällorna och 

att textenheterna inte misstolkades (Polit & Beck, 2012, s. 585). Exempelvis märktes 

textenheterna i denna studie med siffran från dess originalkälla, vilket gjorde det möjligt att spåra 

textenheten och författarna kunde säkerställa att textenheten inte hade förlorat sitt innehåll eller 

betydelse. Översättning och kondensering gjordes stegvis av författarna var för sig och sedan 

jämfördes textenheterna som hade valts ut och delades in i olika kategorier. Om författarna var 

oeniga återgick de till originalkällan för att säkerställa att inga misstolkningar gjordes och 

textenheten kunde sedan placeras in i rätt kategori, vilket stärkte tillförlitligheten. En svaghet i 

denna litteraturöversikt kan vara att ledarskapsstilar benämns olika i litteraturen trots att det kan 

vara samma ledarskapsstil. Detta kan ge en missvisande bild av exempelvis hur vanligt 

förekommande ledarskapsstilen egentligen är eller ifall ledarskapsstilen upplevs positiv 

alternativt negativ för sjuksköterskor och patienter. 

 

Överförbarhet innebär att kunna överföra studiens resultat till andra situationer och kontexter, 

dock är det upp till läsaren att avgöra ifall detta är möjligt eller inte (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

En styrka i detta arbete är att de analyserade artiklarna kommer från många olika delar av 

världen, med olika kulturell bakgrund men ändå visar på liknande resultat, vilket gör att 

överförbarheten stärks.  

 

Slutsatser 

Omvårdnad, ledarskap och sjuksköterskors trivsel på arbetet har ett nära samband med varandra. 

Som ledare krävs det tid för att bygga upp relationer med medarbetare men tid finns tyvärr inte 

alltid inom vården. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om sin egen ledarskapsstil 

och dess påverkan på teamet och vården. Bra fungerande teamwork visade sig vara viktigt för 

patientsäkerhet och kvaliteten på vården eftersom att ett effektivt team ger en produktiv 

arbetsmiljö medan hög personalomsättning gör att samarbetet blir lidande. 

Det borde ligga i organisationens intresse att sjuksköterskor trivs på sitt arbete eftersom att hög 

arbetsbelastning och personalomsättning leder till dålig kvalitet på vården och låg 

patientsäkerhet. Mer utbildning i ledarskap och olika ledarskapsstilar borde ingå i 

sjuksköterskeprogrammet för att göra sjuksköterskor till bättre ledare när de kommer ut i 

arbetslivet. 
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Kunskap om olika ledarskapsstilar, exempelvis TL, som visade sig vara en positiv ledarskapsstil, 

borde implementeras mer i sjuksköterskeutbildningen. Mer forskning om sambandet mellan 

sjuksköterskors trivsel på arbetet och kvaliteten på omvårdnaden och patientsäkerheten behövs 

för att få en så effektiv och patientsäker vård som möjligt. Sjuksköterskor har den ledande rollen 

och ansvaret för omvårdnaden, vidare kan det därför vara av intresse för framtida forskning att 

studera vilka faktorer i ledarskapet som påverkar teamets effektivitet, eftersom sjukvården idag 

bedrivs mycket i team.  
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