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Abstract: Inom hälso- och sjukvården är målet att uppnå patienttillfredsställelse. 

Patientens mått på kvalitet kan mätas genom undersökningar, bland annat genom 

KUPP. Studier visar att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse hos 

sjuksköterskor och patienttillfredsställelse. Det finns också studier som påvisar 

samband mellan arbetstillfredsställelse och ledarskap. Syftet med denna studie var 

att undersöka vad litteraturen säger om sambandet mellan patienttillfredsställelse 

och ledarskapsstil. Studien genomfördes som en litteraturstudie som byggde på 

både kvantitativ och kvalitativ forskning. Resultatet sammanställdes i tre teman. 

Den viktigaste faktorn för patienttillfredsställelsen var omvårdnaden som gavs av 

sjuksköterskor. Viktigast för arbetstillfredsställelsen var ett stödjande och 

uppmuntrande klimat. I resultatet framkom att viktiga ledaregenskaper var 

förmåga att inspirera, kommunicera, uppmuntra och organisera. Dessa egenskaper 

återfinns i den ledarskapsstil som benämns transformativt ledarskap. 

Patienttillfredsställelsen kopplades dels till sjuksköterskans arbetstillfredsställelse, 

denna i sin tur berodde bland annat på första linjen chefens ledarskapsstil. Slutsats 

blev därmed att det finns ett samband mellan patienttillfredsställelse och första 

linjen chefens ledarskapsstil. 

 

Nyckelord:  arbetstillfredsställelse, första linjens chef, ledarskapsstil, 

patienttillfredsställelse, sjuksköterska, transformativt ledarskap
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FÖRORD 

 

Genom vår arbetslivserfarenhet inom skilda yrkeskategorier har vi sett exempel på 

chefers olika sätt att leda sina medarbetare i en organisation. En del har vi 

betraktat som goda ledare, andra inte. Vi har genom åren upplevt att ledarskapet 

kan påverka arbetsplatsens atmosfär både på gott och ont. Detta har väckt vårt 

intresse för om chefens sätt att leda kan påverka resultatet av medarbetarnas 

arbetsinsats. Vi tror att chefens ledarskapsstil motiverar medarbetaren till att göra 

ett bra arbete. Därmed påverkas även utfallet inom organisationen. Eftersom vi 

båda två nu innehar arbetsledande funktioner är vi intresserade av att utveckla vårt 

eget sätt att leda för att uppnå bästa möjliga resultat för patienternas omvårdnad. 

Detta tror vi kan leda till ökad patienttillfredsställelse men även till ett snabbare 

tillfrisknande (i de fall detta är möjligt) och därmed kortare vårdtider. Mot 

bakgrund av detta vill vi undersöka om det finns studier som visar på ett samband 

mellan patienttillfredsställelse och första linjen chefens ledarskapsstil. 

 

BAKGRUND 

 

Vården ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen bedrivas så att kraven på en god vård 

uppfylls. Detta innebär att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården ska vara 

lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Vården ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet. 

(SOSFS 1982:763).  

 
Vårdkvalitet 
Undersökningar görs kontinuerligt för att mäta patienternas upplevelse av vårdens 

kvalitet. Dessa kan användas som ett mått på att Hälso- och sjukvårdslagen 

efterföljs. Enligt Wilde, Larsson, Larsson & Starrin (2001) är KUPP –mätning 

(Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) ett sätt att få en uppfattning om patienternas 

upplevelse av vårdens kvalitet Vårdkvalitet är när vården fullt ut svarar mot 

anspråken hos dem som är i störst behov av vård, produceras till lägsta kostnad 

för organisationen samt håller sig inom de begränsningar som samhället 

formulerat (Wilde m fl, 2001). KUPP genomförs årligen vid flera sjukhus (vid 

vissa kliniker varje kvartal), bland annat vid Universitetssjukhuset i Lund. En 

pilotstudie vid universitetssjukhuset i Lund visade att patientens upplevelse av 

god vårdkvalitet bland annat berodde på ett personligt bemötande av 

sjuksköterska och undersköterska gentemot patienten, ett positivt bemötande av 

anhöriga och vänner och en god generell atmosfär på avdelningen (Friberg, 

Stenzelius & Westrin, 1997). 

 

Kvalitetsfaktorer 
De kvalitetsfaktorer som framkommer i KUPP-enkäter beskrivs även av 

Johansson, Oléni och Fridlund (2002). Enligt dessa författare kan 

patienttillfredsställelsen ses som ett resultat av interaktionen mellan patientens 

förväntningar av en ideal omvårdnad och upplevelsen av den faktiska 

omvårdnaden. Om inte förväntningarna uppfylls anges en lägre tillfredsställelse 

patienten ska känna sig nöjd med vården. med vården. Johansson m fl (2002) 
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pekar på flera faktorer som är viktiga för att De menar att omvårdnaden som ges 

av sjuksköterskor är den viktigaste faktorn för en hög patienttillfredsställelse. 

Sjuksköterskan är sjukhusets frontfigur Sjuksköterskans medicinsk-tekniska 

kunnande är viktig men inte tillräcklig. Även den fysiska miljön anges som en 

viktig faktor såsom rena, bekväma rum, god mat, lagom ljudnivå och färre antal 

patienter i samma rum. Tydlig kommunikation och information är ytterligare 

förutsättningar för patienttillfredsställelse, liksom att patienten får känna sig 

delaktig och själv ta ansvar för de beslut som fattas. Ett bra förhållande mellan 

patient och sjuksköterska är avgörande för patientens tillfredsställelse. Ett bra 

förhållande karaktäriseras av ömsesidig förståelse, respekt, tillit, ärlighet, 

samarbete och humor. En patient som känner sig bekräftad och uppmärksammad 

känner också hög tillfredsställelse. Patienttillfredsställelsen uppges vara hög inom 

de organisationer där sjuksköterskan tillåts ge en mer individanpassad omvårdnad. 

Den individanpassade omvårdnaden leder till bättre kommunikation och ökat 

patientinflytande. En annan viktig faktor är interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska. Denna innefattar till exempel att sjuksköterskan har förmåga att 

lyssna, visa empati, vara lugn och uppmuntrande och har en helhetssyn på 

omvårdnaden. Johansson m fl (2002) menar även att arbetsgivaren genom 

attfrämja en god arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen därmed också kan öka 

patienttillfredsställelsen. Om personalens välbefinnande glöms bort kan det  

leda till minskad arbetstillfredsställelse hos personalen, sämre vårdkvalitet och 

därmed lägre patienttillfredsställelse (Johansson, Oléni & Fridlund, 2002). 

 
Ledarskap 
Thylefors (2007) menar att betydelsen av chef- och ledarskap kan både 

underskattas och överskattas. Den allmänna uppfattningen är att ledare/chefer är 

betydelsefulla för en verksamhet och på olika fronter söks den goda chefen, den 

som får ut det bästa och mesta av sina medarbetare (Thylefors, 2007). 

Flera studier visar på ett samband mellan ledarskap och medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse. Det finns däremot förvånansvärt lite känt om sambandet 

mellan ledarskap och patienttillfredsställelse (Wong & Cummings, 2007). Moody 

och Pesut (2006) menar att hög personalomsättning och brist på kompetent 

personal kan innebära att man får sämre arbetstillfredsställelse, fler patienter som 

inte är nöjda med vården, sämre kvalitet på omvårdnaden samt sämre hälsoresultat 

för patienten. Ledarskapet är grunden för att påverka medarbetarna till att lagen 

följs och därmed uppnå målet med god vård (Sellgren, Ekvall & Tomson, 2006).  
 
Första linjens chef 
Ledarskapet inom svensk sjukvård representeras av vårdenhetschefer, teamchefer 

och liknande på mellannivå. Även de äldre benämningarna avdelningschef eller 

avdelningsföreståndare används. I engelskspråkig litteratur används begreppet 

”first-line nurse manager”, vilket definieras som en legitimerad sjuksköterska med 

dygnet runt-ansvar för driften av en enhet inom hälso- och sjukvårds-

organisationen med ansvar för både ekonomi och personal (Skytt, Ljunggren & 

Carlsson, 2007). Befattningarna och uppdragen varierar både mellan olika sjukhus 

samt inom sjukhusen. I denna litteraturstudie kommer termen första linjens chef 

att användas då det blir alltmer vanligt att termen används även inom svensk 

sjukvård. Thylefors (2007) definierar en chef som en person som har underställd 

personal och som utövar ledarskap på dessa. Ledarskap är bara en arbetsuppgift 

bland många andra. Utöver ledarskap sköter chefen bl a planering, rekrytering, 

budget och lönesättning för att kunna nå verksamhetens mål (Thylefors, 2007).
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Chefer och ledare inom human service-organisationer där verksamheter såsom 

vården ingår, har en nyckelroll i fråga att skapa goda och ändamålsenliga 

arbetsförhållanden. Goda arbetsförhållanden         

”gynnar en hög kvalitet på de tjänster och den service som produceras men  

         också en  hög arbetstillfredsställelse bland medarbetarna.”  

        (Thylefors, 2007,  s.11).  

 

Enligt Viitanen, Wiili-Peltola, Tampsi-Jarvala och Lehto (2007) kan första linjens 

chef betraktas som den som bär specifikt ansvar för kvaliteten på omvårdnaden. 

Detta skapar förväntningar på att denna ska framträda som utvecklare av 

omvårdnaden.  

Denna chef finns främst till för medarbetarna. Mår inte medarbetarna bra kan inte 

patienterna heller må bra. En av uppgifterna är att se över olika resurser och utföra 

administrativt arbete så att omvårdnadspersonalen kan koncentrera sig på sina 

primära uppgifter, d v s att ge patienten en god omvårdnad. Avdelningens första 

linjens chef bidrar till omvårdnadsutvecklingen genom att driva och deltaga i 

kvalitetsprojekt (Viitanen m fl, 2007). 

 

Ledarskapsstil 
Enligt Thylefors (2007) har ledarskapsforskningen sedan lång tid tillbaka försökt 

ringa in och beskriva det bästa ledarskapet. Ett framgångsrikt ledarskap har 

bedömts utifrån verksamhetseffektivitet och medarbetares arbetstillfredsställelse. 

Olika modeller har utvecklats för att beskriva ledarstilar.  

       ”Med stil avses beteendemönster med rötter i en sammanhållen uppsättning 

       attityder, som inbegriper en viss handlingsberedskap.”  

       (Thylefors, 2007, s. 144)   

 

Det finns ingen ledarskapsstil som är unik för sjukvården men modeller för 

ledarskap kan vara generella och är därmed oberoende av produktion och 

ägarförhållanden. Det ledarskap som ger högst arbetstillfredsställelse, hälsa och 

prestationskvalitet är det demokratiska ledarskapet (Thylefors, 2007). Enligt 

Nilsson, Norén-Winsell och Djärv (1999) innebär det demokratiska ledarskapet att 

ledaren är lyhörd för förslag och idéer och är grupporienterad med en 

samordnande karaktär. Det demokratiska ledarskapet ställs i motsats till det 

auktoritära ledarskapet där de anställda ska lyda order. En sådan ledare är ofta 

starkt produktions- och resultatinriktad. En annan ledarskapsstil är låt-gå ledaren 

som kan beskrivas vara passiv, har svårt för att ta initiativ och fatta beslut. Denna 

stil kan definieras som frånvaro av ledarskap. Dessa olika ledarskapsstilar kan 

hittas inom alla sorters organisationer (Nilsson m fl, 1999).  

 

Teoretisk referensram 
Kim (2000) menar att patienter kan ses ur olika perspektiv beroende på vilken 

bakgrund betraktaren har. Detta innebär att en situation kan hanteras på många 

olika sätt beroende på vilka frågor som ställs. Samma situation kan ge upphov till 

många olika frågor.  

En läkare kan t ex utifrån sin profession ställa frågan vilken sorts antibiotika som 

bör ordineras till en patient med lunginflammation. Sjuksköterskan ställer sig 

frågan hur hon/han kan underlätta patientens andning och minska obehaget. 

Patientens anhörig kanske lägger märke till att den närstående inte är sig själv och 

agerar underligt. 
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För att förstå fenomen inom omvårdnaden måste verkligheten ses utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Kim (2000) har utvecklat en teoretisk modell som bl a 

beskriver omvårdnaden utifrån fyra domäner: ”client”, ”client-nurse”, ”practice” 

och ”environment”. 

 

Domän för patient (client) 
Varje patients unika situation medför att sjuksköterskan måste göra olika 

överväganden, måste förstå och agera på olika sätt. När patienten sätts i fokus får 

sjuksköterskan en möjlighet att förstå vad som händer med patienten. Genom 

förståelse för patienten fås även kunskap om dennes problem. Detta leder till att 

sjuksköterskan kan formulera tankar om varför problemen finns och därmed ge 

den mest effektiva omvårdnaden.  

Kim (2000) delar in viktiga begrepp (concepts) inom patientdomänen i tre 

undergrupper. Den första är ”essentialistic concepts” dvs väsentliga karaktärsdrag 

hos patienten som ligger i den mänskliga naturen och som är viktiga för 

omvårdnaden, t ex coping, självbild, mognad och förmåga att knyta an till andra 

människor. Den andra, ”problematic concepts”, innebär avvikelser från ett friskt 

liv som t ex att ha ont, att vara deprimerad eller att ha en infektion i kroppen. 

”Health-care experiential concepts” är den tredje undergruppen. Detta innebär 

fenomen som uppstår utifrån patientens tidigare erfarenhet av sjukvården, t ex 

hospitalisering och förmåga att följa ordinationer (compliance). 

 
Domän för patient-sjuksköterska (client-nurse) 
Denna domän definieras som det område inom omvårdnadsforskningen som rör 

de fenomen som uppstår vid mötet mellan patient och sjuksköterska. 

Mötet består av olika typer av kontakt såsom fysisk kontakt, kommunikation och 

känslomässig kontakt. Vid dessa möten sker bl a utbyte av information. Det är då 

sjuksköterskan har tillfälle att hjälpa patienten och patienten har tillfälle att få 

uppmärksamhet och erhålla omvårdnad. Viktiga begrepp inom patient-

sjuksköterske domänen kategoriseras under tre huvudgrupper; kontakt, 

kommunikation och samspel. 

 

Domän för omvårdnadsutövande (practice) 
Denna domän omfattar alla begrepp som handlar om den omvårdnad som 

sjuksköterskan utför. Det innebär även alla tankar om omvårdnadshandlingarna 

som sjuksköterskan formulerar innan själva handlingen.  

      ”The concept of practice refers to the cognitive, behavioral and social aspects 

      of professional actions taken by a nurse in addressing clients needs and         

      problems and in fulfilling the role of nurse in a given nursing care situation.” 

     (Kim, 2000, s. 45) 

 

Begrepp och fenomen i denna domän kan organiseras i ”the phase of deliberation” 

och ”the phase of enactment”. ”Deliberation” innebär att överväga, att medvetet 

eller omedvetet förbereda sig inför en omvårdnadshandling där sjuksköterskans 

egna mål och medel vävs ihop med patientens förväntningar. I denna fas ställs 

omvårdnadsdiagnosen och vården planeras. Prioriteringar sker och val görs utifrån 

kunskap, kompetens, erfarenhet och regler. Detta leder till ”enactment” d v s 

själva omvårdnadshandlingen där även patienten är en aktiv deltagare. Här ingår 

även t ex dokumentation och medicinsk-tekniskt arbete.  
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Domän för omgivning (environment) 
Med omgivningen menas allt som omger en person både vad gäller tid, rum och 

kvalitetsaspekter. De kvalitativa aspekterna innehåller såväl fysiska, sociala som 

symboliska delar. Den fysiska omgivningen kan t ex vara sängen, sjukrummet, 

ljud, lukter, möjlighet till avskildhet. Social omgivning innebär bl a 

familjeförhållande, arbetssituation, ekonomi, grupptillhörighet.  

Med symbolisk omgivning menas t ex kulturella värderingar, samhälleliga 

normer, kunskap och rollförväntningar (Kim, 2000). 

 

Patienten är beroende av omvårdnaden som ges av en sjuksköterska. Patienten 

påverkas av hur sjuksköterskan bedriver sin omvårdnad. Hur behandlas patienten 

om sjuksköterskan inte försöker förstå honom utifrån domänen ”client”? Hur mår 

patienten om det inte finns någon interaktion eller några möten med 

sjuksköterskan? Hur kan patienten tillfriskna om inte sjuksköterskan utövar sin 

”practice”? Vem påverkar miljön som patienten vistas i? Vem ser till att regler 

följs och att arbetet utvärderas? Kan en chef på en sjukhusavdelning påverka de 

kulturella värderingar och de normer som råder så att utfallet blir positivt för 

patienten? 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att kartlägga vad forskningen säger om 

samband mellan patienttillfredsställelse och första linjen chefens ledarskapsstil. 

 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att beskriva vad forskningslitteraturen säger om 

sambanden mellan patienttillfredsställelse och första linjen chefens ledarskapsstil 

inom sluten somatisk vård. 

 

METOD 

 
Metoden var en litteraturstudie med syfte att granska och sammanställa ett urval 

av den litteratur som finns inom problemområdet samt utröna behovet av 

eventuell vidare forskning (Forsberg & Wengström, 2003). Friberg (2006) ser 

litteraturöversikten som ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild över ett valt 

område.  

Litteraturen söktes genom datasökning och manuellt via referenslistor.  

 
Urval 
De använda databaserna var ELIN@BTH, PubMed och SWEMED. Artikel-

sökning gjordes även i CINAHL. De artiklar som hittades där var desamma som 

redan hittats i de övriga databaserna. Därför fortsattes inte sökningarna i 

CINAHL. Samma artiklar är funna vid flera olika sökningar – de räknas enbart 

med i det totala antalet använda en gång, men har tagits med vid lästa abstract 

och granskade för varje gång. De benämns som ”dubblett” i Tabell 1 (Bilaga 1). 

Manuell sökning utfördes också via referenslistor och två av artiklarna är funna på 

detta sätt. 

De sökord som använts var: first-line nurse, nursing, leadership style, patient 

satisfaction, leadership och job satisfaction. Dessa termer valdes utifrån syftets 

centrala begrepp. Alla sökord (i kombinationer) användes i databaserna på samma 

sätt. 
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Sökningen skedde dels med en koppling mellan patient satisfaction och övriga 

sökord, dels på enstaka ord som first-line nurse Även sökningar på svenska ord 

gjordes. Dessa var: ledarskapsstil, första linjens chef, mellanchef, omvårdnad, 

arbetstillfredsställelse och patienttillfredsställelse. Dessa sökningar gav dock 

ingen utdelning. Flera sökningar resulterade i artiklar som handlade om 

transformativt/transaktivt ledarskap även om detta inte använts som sökord. 

 

Kriterier för att inkluderas i studien var att artiklarna handlade om ledarskap på 

mellanchefsnivå inom somatisk vård eller att artiklarna tog upp både 

arbetstillfredsställelse hos vårdpersonal (nurses) samt patienttillfredsställelse. 

Endast artiklar skrivna på svenska, norska, danska och engelska inkluderades i 

sökningen på grund av att det är de språk författarna av denna studie behärskar. 

Under den första sökningen sållades många artiklar bort enbart på grund av 

titlarna då de inte alls verkade stämma in på syftet med denna undersökning. 

Därefter lästes abstract på ett antal artiklar innan flertalet valdes ut för 

fulltextläsning. Några av dessa valdes bort enligt exklusionskriterien som var 

artiklar med medicinskt fokus. 

Därefter kvalitetsgranskades 11 stycken artiklar varav en artikel sållades bort 

beroende på för låg vetenskaplig kvalitet. Därefter gjordes manuella sökningar på 

författarnamn tagna ur de lästa artiklarnas referenslistor (Tabell 1, Bilaga 1). 

Artiklarna som sållades bort uppfyllde inte inklusionskriterierna. 

 
Kvalitetsgranskning 
Elva valda artiklar granskades enligt mall för kvalitetsgranskning av studie med 

kvantitativ metod (Bilaga 2), samt för granskning av studie med kvalitativ metod 

(Bilaga 3). Båda mallarna är en modifiering efter Forsberg och Wengströms 

(2003) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Artiklarna delades in i tre 

nivåer efter de poäng de fick, låg, medel eller hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen 

gjordes av båda författarna oberoende av varandra. Tio artiklar ansågs ha 

tillräckligt hög kvalitet (medel eller hög) för att inkluderas i resultatet (Bilaga 5). 

Artiklarna var publicerade mellan åren 1992 och 2005. Nio artiklar var 

kvantitativa enkätundersökningar som var statistiskt analyserade. En artikel var en 

deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Studierna var genomförda i USA, Kuwait och 

Norge.  

 
Analys   
Analysarbetet gjordes enligt en modell som beskrivs av Friberg (2006). Hon 

menar att analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet till delar som 

därefter sammanställs till en ny helhet. Enligt Friberg kan man fokusera på olika 

områden i studierna samt titta på likheter och/eller skillnader. Nyckelfynden i 

varje studies resultat ska identifieras. De aspekter som handlar om samma sak 

sorteras in under lämpliga rubriker som kan benämnas tema, kategorier eller 

område etc. I denna studie granskades likheterna i artiklarnas resultat. 

Artiklarna lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en känsla för 

helheten. Artiklarna numrerades från 1-10 i bokstavsordning efter 

artikelförfattarnas efternamn. I de fall där författarna representerades av mer än en 

artikel numrerades de efter årtal med den äldsta artikeln först.  
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Resultat som stämde överens med denna studies syfte ströks under och skrevs 

sedan ner på annat papper. Därefter identifierades de ord och meningar som 

återkom i respektive studies resultat ner på post-it lappar av bägge författarna, 

oberoende av varandra. Post-it lapparna sorterades sedan in i sex olika grupper 

efter likheter i dessa återkommande ord och meningar.  

De sex grupperna inrättades därefter under tre övergripande teman som fick 

rubrikerna; Patienttillfredsställelse, Sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse och 

Ledarskapsegenskaper hos första linjens chef . Varje studies resultat 

sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 5). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet av denna litteraturstudie redovisas med hjälp av de tre teman som 

framkom i dataanalysen och som utmynnade i sex underrubriker. 

 

Tabell 1. Teman efter gruppering 

Patienttillfredsställelse 

 

Sjuksköterskornas  

arbetstillfredsställelse 

 

Ledarskapsegenskaper 

hos 

första linjens chef 

 

Artikel nr 2,3,5,8,10 Artikel nr 3,6,7,8,9,10 Artikel nr 1,2,3,4,6,7,8,9 

 Sjuksköterskornas 

omvårdnad av 

patienten 

 Sjuksköterskornas 

arbetstillfreds-

ställelse medför 

patient- 

tillfredsställelse  

 

 Stödjande och 

uppmuntrande 

klimat 

 Organisatoriska 

faktorer  

 Ledarskaps-

egenskaper 

 Transformativt 

ledarskap 

 

Patienttillfredsställelse 
 
Sjuksköterskornas omvårdnad av patienten 
Tre artiklar betonade ett starkt samband mellan patientens upplevelse av den 

omvårdnad som gavs av sjuksköterskan och hög patienttillfredsställelse. Det var 

inte innehållet i omvårdnaden som var viktig utan det faktum att den gavs av en 

sjuksköterska. Omvårdnaden var viktigare än t ex sjuksköterskans medicinsk-

tekniska kunnande (Al-Mailam, 2005; Larrabee, Ostrow, Withrow, Janney, Hobbs 

Jr & Burant, 2004; Tzeng, Ketefian & Redman, 2002). 

 

Al-Mailam (2005) beskrev sambandet som: 

”The positive correlation between nursing care and overall patient 

satisfaction, found in this study, underscores the significance of nursing care 

to the overall patient satisfaction and ultimately to the likelihood of their 

returning to the provider or recommending the provider to their friends and 

relatives.” (s119) 
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Larrabee m fl (2004) menade att det faktum att det var sjuksköterskans 

omvårdnad som starkt bidrog till patientens tillfredsställelse initierade till att 

chefer borde uppmärksamma patienttillfredsställelsen och patientens upplevelse 

av vården. Chefer borde ta del av information gällande betydelsen av personalens 

omvårdnad för patientens tillfredsställelse.  

 

Chefer borde vidare identifiera de sätt genom vilka interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska kunde förbättras och stödja dessa. Larrabee m fl (2004) fann 

även ett svagt men signifikant samband mellan patienttillfredsställelse och ett 

välfungerande samarbete mellan sjuksköterska och läkare (Larrabee mfl., 2004). 

Denna studie bedömdes vid kvalitetsgranskningen vara av medelkvalitet, bl a 

beroende på att validiteten var tveksam på grund av ett homogent urval. Den 

power-beräkning som gjordes i studien visade också på att urvalet av patienter var 

för lågt. Al-Mailam (2005) bedömdes även den ha medelkvalitet (på gränsen till 

hög). Studien utfördes på ett privatsjukhus i Kuwait vilket inte är jämförbart med  

t ex den allmänna sjukvården i Sverige. Generaliserbarheten blev därför låg. 

 

Patienttillfredsställelsen mättes med olika mätinstrument, ett som användes i flera 

studier var The Quality of Care Monitor (Carey & Seibert, 1993). 

 

Sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse medför patienttillfredsställelse 
Enligt Guldvog (1997) bidrog ett flertal faktorer såsom god information, 

återkoppling från avdelningschef, ett stödjande och uppmuntrande klimat, 

kompetent ledning och en god organisation till en bra arbetsmiljö för 

hälsopersonalen. Han pekade på att en bra arbetsmiljö hade ett signifikant 

samband med patienternas tillfredsställelse av vården. Guldvogs (1997) studie 

bedömdes ha hög kvalitet enligt den kvalitetsgranskning som gjordes. Även 

Tzeng m fl (2002) menade att hälsopersonalens arbetstillfredsställelse medförde 

hög patienttillfredsställelse. Olika variabler i studien bildade ett sammanhang som 

resulterade i att man kunde se sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 

patienttillfredsställelse. Nivån av patienttillfredsställelse berodde på nivån av 

arbetstillfredsställelse. Även denna artikel bedömdes ha hög kvalitet men fick inte 

lika hög poäng som Guldvog (1997). 

I en av studierna (Larrabee m fl 2004) befanns inget samband mellan 

sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse och patienternas tillfredsställelse med 

vården. Författarna menade att patienten kunde uppleva en god omvårdnad även 

om personalen skattade sin arbetssituation lågt. Detta fynd var helt i motsats till en 

annan studies resultat som artikelförfattarna refererade till. En tänkbar orsak till 

resultatskillnaden, enligt artikelförfattarna, kunde vara att en annan 

undersökningsmetod använts (Larrabee m fl, 2004).   

 
Sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse                                               
 
Stödjande och uppmuntrande klimat 
Tzeng m fl (2002) menade att ett bra arbetsklimat medförde att personalen kände 

sig tillfreds med sitt arbete. Framförallt poängterades i flera av studierna vikten av 

att chefen gav återkoppling, var stödjande, uppmuntrande samt kommunicerade 

öppet. Andra bidragande faktorer till arbetstillfredsställelse var att bli sedd av 

chefen och få individuella önskemål tillgodosedda,t ex vid schemaläggning 

(Guldvog, 1997; McDaniel & Wolf, 1992; McNeese-Smith, 1997; McNeese-

Smith, 1999; Tzeng m fl 2002). 
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      Stöd, uppmuntran och bekräftelse kunde därmed identifieras som faktorer som 

höjde arbetstillfredsställelsen:     

     ”Nurses reported that job satisfaction was most influenced by the manager giving 

recognition, praise and thanks. Forty-three percent of the nurses described the 

importance of this; a “pat on the back” or a greeting at change of shift; 

comments such as” I heard you did a good job”, “I´m so proud of you” or 

hearing from the manager that others, e.g., patients, families, physicians or 

students had made positive comments about hers/his work identified as job 

satisfiers.” (McNeese-Smith, 1997, s 50)  

 

McNeese-Smith (1997) påpekade även att chefer bidrog till arbetstillfredsställelse 

genom att vägleda och stärka deras självkänsla och därmed få dem att tro på sig 

själva.  

”Nurses also said they are more productive when the unit is pleasant and they 

like coming to work. One nurse said “I feel like coming to work because I like 

my boss – she helps me to be my best self.” (s 51) 

 

Båda de analyserade artiklarna av McNeese-Smith bedömdes ha hög kvalitet 

enligt den kvalitetsgranskning som gjordes vilket ökar trovärdigheten på denna 

studies resultat.  

 

Flera olika mätinstrument användes för att mäta arbetstillfredsställelsen hos 

sjuksköterskorna, ett av dessa var Job in General Scale (JIG; Smith, Ironson, 

Brannick, Gibson & Paul, 1989).  

 
Organisatoriska faktorer 
En god organisation med låg byråkrati och hög kontinuitet där sjuksköterskan 

följde samma patient flera dagar i sträck fick i Guldvogs (1997) undersökning 

betydelse för både arbets- och patienttillfredsställelsen. De anställdas upplevelse 

av låg byråkrati och god organisation var kopplat till patientens upplevelse av att 

ha fått rätt behandling, bra information, bra uppföljning och en generellt positiv 

upplevelse av vården. Vid hög kontinuitet befanns likartat samband med 

patienttillfredsställelsen. Guldvog (1997) skrev vidare att de ekonomiska 

förutsättningarna på avdelningen spelade in på arbetstillfredsställelsen. I studien 

framkom att nästan 70 procent av de anställda vid en neurologisk avdelning ansåg 

att de inte kunde erbjuda patienterna tillräckligt god behandling till följd av en 

stram budget. Hälsopersonalens upplevelse av ekonomiska begränsningar hade 

även ett samband med låg generell patienttillfredsställelse (Guldvog, 1997). 

Tzeng m fl (2002) påvisade ett samband mellan en stark organisationskultur och 

sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse. Med organisationskultur menade 

författarna de gemensamma mål, värderingar och normer kring vad som skulle 

utföras inom organisationen.  

 

 

Ledarskapsegenskaper hos första linjens chef 
 
Ledarskapsegenskaper 
Ledarskapsstilar mättes i flera artiklar med hjälp av mätinstrumentet Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ; Bass & Avolio, 1995). Detta instrument 

användes av både chefer och deras medarbetare för att skatta första linjen chefens 

ledarskapsegenskaper.  
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För att uppnå ett stödjande och uppmuntrande klimat som gav både patient – och 

arbetstillfredsställelse krävdes vissa egenskaper hos chefen. Guldvogs studie 

(1997) visade att hög kompetens och god kunskap var viktig hos chefen. Chefen 

måste både kunna och vilja kommunicera och informera sin personal. I denna 

studie påvisades också vikten av att ha en god organisatorisk förmåga. Enligt 

McNeese–Smith (1997) var det viktigt för både patienter och personal att chefen 

hade visioner och var utvecklingsorienterad.  

 ”My manager is visionary and growth oriented. She challenges me and tells    

me “you can handle it - you can do the job.” She empowers you – says you 

have the potential. Her attitude is, you can handle it. She makes us believe we  

can find the solutions ourselves. It empowers us to do a better job without 

her.” (s 50)  

 

I sin senare studie från 1999 skrev McNeese-Smith åter om vikten av att inspirera 

sina medarbetare genom att beskriva sin vision och sedan stärka dem att bli en del 

av denna vision. En god ledare beskrevs som en god förebild med höga ideal. En 

resultatinriktad ledare beskrevs som en som har förmåga att uppmuntra personalen 

utan att hon eller han behövde ha ett nära förhållande till dem. Lageson (2004) 

menade att första linjen chefens inställning till sitt ledarskap och därmed sätt att 

leda avdelningen hade betydelse framförallt för sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse. Om chefen arbetade för att hålla hög kvalitet på 

avdelningen resulterade detta i nöjda sjuksköterskor. 

        ”Role modeling of behaviors and adherence to high standards related 

        to quality was believed to have an impact on the overall unit effectiveness 

        and quality of care delivery.” (Lageson, 2004, s 340) 

       

Däremot sågs inget säkerställt samband med patienttillfredsställelsen.  Denna 

artikel bedömdes ha medelhög kvalitet då bortfallet ur undersökningsgruppen var 

stort vilket ger lägre trovärdighet till resultatet.  

 

Transformativt ledarskap 
Den transformativa ledarskapsstil som omnämndes i tre av studierna (Al-Mailam, 

2004; McDaniel & Wolf, 1992; Medley & Larochelle, 1995) innehade flera av de 

egenskaper som nämnts för att bidra till patient- och arbetstillfredsställelse. En 

transformativ ledare kännetecknades av att vara en visionär som genom att stödja 

personalen kunde få dem att dela visionen och därmed uppnå sina mål med 

omvårdnaden. Han eller hon gav sina medarbetare intellektuell stimulans genom 

att uppmuntra till nyfikenhet och förmåga att söka lösa problem. De sågs som 

karismatiska med förmåga att inspirera (McDaniel & Wolf, 1992). Det 

transformativa ledarskapet beskrevs, enligt samtliga artikelförfattare, först av 

Burns (1978). Burns satte det transformativa ledarskapet i motsatsförhållande till 

det transaktiva ledarskapet. Till att börja med användes ledarstilarna inom 

näringslivet men numera kan dessa olika stilar även ses inom sjukvården. Medley 

och Larochelle (1995) beskrev den transaktiva stilen som ett utbyte av belöningar 

för utfört arbete medan den transformativa stilen var en dynamisk enhet mellan 

ledare och följare. Al-Mailam (2004) menade att den transformative ledaren var 

mer effektiv än den transaktive ledaren som istället för att stärka medarbetaren till 

att nå resultat använde ett ”belönings- och straff system”. Den transaktive ledaren 

gav belöningar för utfört arbete till exempel i form av lönepåslag. Al-Mailam 

(2005) pekade i sin slutsats på ett samband mellan ett transformativt ledarskap och 

patienttillfredsställelse. Han menade att om första linjens chef utövade ett 

transformativt ledarskap innebar det högre arbetstillfredsställelse hos personalen. 
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Detta medförde en bättre attityd hos sjuksköterskorna gentemot patienterna, vilket 

ökade patienternas tillfredsställelse med omvårdnaden och även ökade 

tillfredsställelsen hos patienterna generellt. Detta medförde i sin tur att patienterna 

återkom till just detta sjukhus, vilket var ett viktigt resultat för studien som 

utfördes på ett privat sjukhus i konkurrens med andra sjukhus (Al-Mailam, 2005). 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  
Som metod valdes en litteraturstudie i syfte att granska ett urval av de 

undersökningar som redan är gjorda inom problemområdet. Alternativet till 

litteraturstudie hade varit att göra en empirisk studie på ett eller flera sjukhus i 

Sverige. Detta hade inneburit till exempel enkätundersökningar med 

sjuksköterskor och patienter för att få svar på graden av patienttillfredsställelse 

och sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse. Utöver det krävs en undersökning 

av första linjen chefens ledarskapsstil, dels med självskattning av chefen själv  

och dels en undersökning av medarbetarnas uppfattning av chefens ledarskapsstil. 

En sådan undersökning underlättas genom att den föregås av en litteraturstudie. 

Det vore mycket intressant att gå vidare med en empirisk undersökning. 

Vid artikelsökningen lades inte vikt vid vilket land undersökningen är gjord i. 

Sökningen begränsades inte heller till vissa årtal, detta för att få fram så många 

artiklar som möjligt.  

En svaghet med denna studie var att inga svenska eller danska artiklar hittades 

som kunde inkluderas i studien. Endast en norsk studie hittades där resultatet kan 

antas likna svenska förhållanden. Det finns studier gjorda i Sverige som gav 

bakgrundsupplysning men som inte uppfyllde kriterierna för att inkluderas i 

studien.  

Tio artiklar har inkluderats men endast två av dessa undersökte ett direkt samband 

mellan patienttillfredsställelse och ledarskapsstil. Det medför att slutsatser 

eventuellt har dragits som inte helt stämmer. Andra svagheter med studierna är att 

vissa artiklar har låg generaliserbarhet relaterat till lågt svarsdeltagande (Tzeng m 

fl, 2002; Medley & Larochelle, 1995). Artiklarna värderades dock till att ha 

tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas. Resultatet av studier med lägre kvalitet 

är inte lika trovärdiga som de med högre kvalitet. Att de trots det inkluderades i 

kan ha sänkt trovärdigheten av resultatet i denna studie. 

Många artiklar återkom i samband med flera sökord i alla databaser vilket kan 

utläsas som ”dubblett” i databassökningen (Tabell 1, Bilaga 1). Flera av artiklarna 

hittades dessutom i både referenslistor och i databaser. En svaghet är att det inte 

gick att hitta några artiklar alls med svenska sökord i Swemed. Författarna har 

möjligtvis inte använt rätt metod eller rätt sökord för att söka. Eventuellt skulle ett 

mer aktivt hjälpsökande ha varit på sin plats, till exempel genom att ta mer hjälp 

av bibliotekarier för MeSH-termssökning.  

Endast en kvalitativ artikel har inkluderats i studien. Kvantitativ/kvalitativ ansats 

var ingen inklusionskriterie utan författarna konstaterade först under 

kvalitetsgranskningen att huvuddelen av artiklarna var kvantitativa. Resultat- eller 

kvalitetsmässigt sågs inte några större skillnader mellan den kvalitativa och de nio 

kvantitativa studierna. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att kvalitativa 

och kvantitativa resultat presenteras på olika sätt (med ord eller med siffror) och 

därför kan vara svåra att jämföra. 
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Som nämndes under metodavsnittet utmynnade sökningen om ledarskapsstilar i 

några artiklar om transformativ ledarskapsstil. Hur påverkar detta syftet med 

undersökningen? Författarna medger att det finns en risk att förförståelsen om vad 

som är en bra ledarskapsstil har påverkat valet att ta med artiklarna.  

Analysmodellen som valdes beskrivs av Friberg (2006, s.121-122). Någon 

innehållsanalys kunde inte göras eftersom artiklarna i huvudsak hade en 

kvantitativ ansats.  

Analysen fokuserades på det manifesta, det uppenbara, eftersom det i studier med 

kvantitativ ansats inte är möjligt att hitta de latenta, dolda, budskapen. Detta kan 

däremot göras t ex studier med kvalitativ ansats (Dahlborg-Lyckhage ur Friberg, 

2006). 

Analysmodellen innebär att identifiera övergripande områden, välja ett område att 

fokusera på (i denna studie valdes likheter i resultatinnehållet), och att därefter 

sortera det som handlat om samma sak under nya teman och formulera 

underrubriker (Friberg, 2006). Denna modell kändes begriplig och passande till 

analysen av de valda artiklarna.  

 
Resultatdiskussion  
Patientens tillfredsställelse mäts bland annat genom KUPP. I resultatet av KUPP-

undersökningar får medarbetare och ledning kännedom om vad det är som gör att 

patienterna upplever kvalitet och tillfredsställelse med vården. 

Det som gör att patienten känner sig tillfreds är bland annat ett personligt 

bemötande av sjuksköterska och undersköterska, att vänner och anhöriga får ett 

positivt bemötande samt att avdelningen ”andas” en generellt god atmosfär. Vad 

är det som gör att personalen kan erbjuda ett personligt och positivt bemötande? 

Vad är det som karaktäriserar en avdelning med en god atmosfär och hur kan 

denna atmosfär uppnås? 

Vikten av personligt bemötande ses också i Kims (2000) teori om omvårdnadens 

fyra domäner. Domänen för patient-sjuksköterska handlar t ex om interaktion och 

bemötande och kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. I några av 

undersökningarna (Guldvog 1997; Tzeng m fl, 2002) framkommer det att 

medarbetaren genom att känna arbetstillfredsställelse även kan känna att hon/han 

vill och kan ge en god omvårdnad. I och med arbetstillfredsställelse får 

medarbetarna ork och möjlighet att tillgodose patientens behov samt orkar ge det 

”lilla extra”. Arbetstillfredsställelse kanske gör att personalen även orkar när det 

är hög fysisk och psykisk belastning. Känslan av arbetstillfredsställelse ger 

därmed en god atmosfär på avdelningen.  

Miljön är viktig inte bara som arbetsmiljö utan påverkar även patienten. Kim 

(2000) skriver att ”environment” (omgivning) är allt utanför människan, socialt, 

fysiskt och symboliskt. En fysisk miljö som uppfattas som god av personalen på 

en sjukhusavdelning kan uppfattas likadant av patienterna även om patienter och 

vårdpersonal har olika perspektiv på tillvaron. Den symboliska miljön, d v s de 

normer och värderingar som råder påverkar både patienter och personal. Här kan 

en chef ha ett stort inflytande både i positiv och i negativ riktning.  

 

Vad är det då som gör att sjuksköterskan upplever arbetstillfredsställelse? 

Johansson m fl (2002) pekar på vikten av en god arbetsmiljö. Guldvog (1997) 

beskriver det mer specifikt som att sjuksköterskans upplevelse av 

arbetstillfredsställelse bland annat beror på att hon/han får god information av sin 

chef. Sjuksköterskan känner att hon/han vet vad som händer på arbetsplatsen och 

kan därmed eventuellt i viss mån påverka sin arbetssituation. 
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Arbetstillfredsställelsen främjas även genom att chefen ger återkoppling samt att 

medarbetaren upplever ett stödjande och uppmuntrande klimat. 

Genom att blir sedd, bekräftad och uppmuntrad känner personalen ett stöd. 

Känslan av ett stödjande klimat ger en god självkänsla och sjuksköterskan vågar 

tro på sig själv och vågar tro på att hon/han klarar saker på egen hand. Detta ger 

en styrka i att lösa problem som inte bara tillfredsställer sjuksköterskan utan även 

gagnar patienten i och med att problemen kan lösas snabbare än om ytterligare 

personer (det vill säga chefen) måste kopplas in. 

Hur ska chefen vara för att främja arbetstillfredsställelse och således även indirekt 

bidra till patienttillfredsställelse? Det framkommer i artiklarna att chefen måste 

inneha en önskan, en vilja och en förmåga att kommunicera och informera sina 

medarbetare. Chefen ska genom kommunikation och information få  

sjuksköterskorna att känna arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskorna ska känna att 

de blir sedda, bekräftade och uppmuntrade till att ge en god omvårdnad vilket 

leder till nöjda patienter.  

Syftet med denna studie var att undersöka om det gjorts undersökningar som visat 

att en speciell ledarskapsstil hos första linjens chef kan tänkas medföra 

arbetstillfredsställelse och därmed indirekt leda till patienttillfredsställelse. Under 

arbetets gång upptäcktes att flera artikelförfattare rekommenderade det 

transformativa ledarskapet.  

Den transformativa ledaren innehar egenskaper såsom att vara stödjande, 

stärkande, karismatisk och uppmuntrande. Den transformativa ledaren uppmuntrar 

till nyfikenhet och är tydlig med arbetsplatsens mål. Om medarbetaren vet mot 

vilket mål organisationen strävar stärker detta vi-känslan. Om målet t ex är att: ”vi 

ska nå en patienttillfredsställelse till 100 procent” blir det lättare för all personal 

att konkret arbeta mot samma tydliga mål. De kan även delta i diskussioner om 

vilka vägar som ska tas för att uppnå detta mål. 

 

Resultatet bygger företrädesvis på icke-europeiska undersökningar. McNeese-

Smith (1997) undersökning bygger t ex på ett urval som är unikt även för Los 

Angeles mått, med en majoritet av studiedeltagare som har asiatiskt, framförallt 

filippinskt, ursprung. Hur skiljer sig dessa sjuksköterskors förväntningar på 

arbetstillfredsställelse jämfört med de amerikanska sjuksköterskornas? Skulle 

resultatet visa det samma om studierna gjordes i Europa? Omvårdnaden som ges 

specifikt ges av sjuksköterskor betonas starkt i flera artiklar. En orsak till detta 

kan vara att det i de undersökta länderna inte finns tillgång till annan utbildad 

omvårdnadspersonal, motsvarande de svenska undersköterskorna.  

Hur ser det utom inom den svenska hälso- och sjukvården? I Sverige bedrivs 

endast ett fåtal sjukhus i privat regi. Ser det annorlunda ut organisatoriskt vad 

gäller chefs- och ledarskap inom den svenska sjukvården? Har cheferna i de 

analyserade studierna samma ansvar och befogenheter som chefer inom svensk 

hälso- och sjukvård? Det är svårt eller omöjligt att göra jämförelser rakt av med 

den svenska sjukvården. 

 
Slutsats 
Författarna till denna studie ser ett samband mellan patienttillfredsställelse och 

första linjen chefens ledarskapstil. En rimlig slutsats är att ett bra ledarskap 

främjar en god arbetsmiljö vilket ger nöjda sjuksköterskor. Nöjda sjuksköterskor 

är mer benägna att ge en god omvårdnad vilket i sin tur ger nöjda patienter.  
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Som tidigare nämnts är det få studier som undersökt sambandet mellan ledarskap 

och patienternas tillfredsställelse. I Wong och Cummings (2007) litteraturstudie, 

med syfte att sammanställa den forskning som finns kring sambandet mellan 

ledarskap som utövas av sjuksköterskor och patientutfall, ingick slutligen endast 

sju stycken artiklar trots en systematisk och bred sökning. Två av dessa artiklar 

(Larrabee, 2004; McNeese-Smith, 1999) har även inkluderats i denna studie. De 

är dock inte redovisade som artiklar tagna ur referenslistor eftersom de hittades 

genom databassökning först.  

De flesta av studierna var gjorda under senare år d v s under 2000-talet (nio av 

artiklarna är från 1995 och framåt) vilket kan tyda på ett ökat intresse för ämnet. 

Dock anser Wong och Cummings (2007) att det är viktigt med vidare forskning 

för att kunna se en direkt koppling mellan ledarskap och patienttillfredsställelse 

och därmed bidra till en bättre omvårdnad. Det är också önskvärt att cheferna blir 

uppmärksamma på vilken stor roll omvårdnaden har på patientens grad av 

tillfredsställelse och därför aktivt bidrar till en utveckling av denna på 

vårdavdelningen. I studierna framkom det att det transformativa ledarskapet är en 

god väg för att uppnå både patienttillfredsställelse och nöjda medarbetare. Denna 

ledarskapsstil bör enligt författarna anammas inom den svenska hälso- och 

sjukvården genom en medveten strategi för att därmed höja 

patienttillfredsställelsen. 
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Bilaga 1  
 
Tabell 1: Databassökning, sammanställning av träffar 
 
 
 
 

Databas  Träffar Lästa abstract Lästa artiklar Kvalitetsgranskade  

och använda 

ELIN@Blekinge     

Patient satisfaction  6828 - - - 

AND job satisfaction 37 22 4 4 

AND first-line-nurse 1 1 1  1 (dublett) 

AND leadership 33 4 3  1 (dublett) 

AND nursing 775 31 6 2 (dubletter) 

AND leadership style 0 0 0 0 

Leadership 103 981 - - - 

AND nursing AND job 

satisfaction 

55 19 3  1 

First- line- nurse 28 23 6   1 (dublett) 

Totalt    5 

PubMed     

Patient satisfaction 40068 - - - 

AND job satisfaction 475 22 8  2  (1 dublett) 

AND first-line-nurse 14 10 1 (dublett) 1 (dublett) 

AND leadership 245 14 6 2  

AND nursing 4189 - - - 

AND leadership style 4 4 1 0 

Leadership 24183 - - - 

AND nursing AND job 

satisfaction 

360 17 7 4 (4 dubletter) 

First- line nurse 186 12 7 1 (dublett) 

Totalt    3 
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ELIN@BTH 

(svenska) 

    

Patienttillfredsställelse 0 0 0 0 

Arbetstillfredsställelse 0 0 0 0 

Omvårdnad 1 0 0 0 

Första linjens chef 0 0 0 0 

Mellanchef 0 0 0 0 

Ledarskapsstil 0 0 0 0 

SWEMED     

Patienttillfredsställelse 1020 0 0 0 

Omvårdnad 2558 0 0 0 

Patienttillfredsställelse 

OCH Omvårdnad 

94 3 0 0 

Arbetstillfredsställelse 0 0 0 0 

Första linjens chef 0 0 0 0 

Mellanchef 0 0 0 0 

Ledarskapsstil 0 0 0 0 
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Bilaga 2 
 

Mall för kvalitetsgranskning av studie med kvantitativ metod 

Modifiering efter Forsberg och Wengström (2003) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) 

 

 

Beskrivning av studien: 

Forskningsmetod:                                       

…………………………………………………… 

Var och när genomfördes 

undersökningen:…………………………………………………… 

Karakteristika på de undersökta:     

Antal:…………………………………………………… 

                                                           

Yrke/patient…………………………………………… 

 

Syfte med studien: 

………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Mätmetoder………………………………………………………………………… 

                                             

 

 

                                                                        JA= 1poäng     NEJ=  0poäng 

 

 

1. Finns en beskrivning av studien enligt ovan? 

2. Är designen lämplig utifrån syftet? 

3. Är urvalsförfarandet beskrivet? 

4. Är urvalet representativt? 

5. Är bortfallet beskrivet? 

6. Är bortfallsanalysen beskriven? 

7. Används adekvat statistisk metod? 

8. Är reliabiliteten beräknad? 

9. Är validiteten diskuterad? 

10. Är power-beräkning gjord? 

11. Är resultatet generaliserbart? 

12. Förs ett etiskt resonemang? 

13. Är resultatet relevant i förhållande till syftet? 

14. Är svagheter och begränsningar diskuterade? 

 

 

Hög = 11-14p                 Medel = 5-10p                           Låg = 0-4p 
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Bilaga 3 
 

Mall för kvalitetsgranskning av studie med kvalitativ metod 

Modifiering efter Forsberg och Wengström (2003) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) 

 

 

Beskrivning av studien: 

Vilken kvalitativ metod används?             

……………………………………………………. 

Var och när genomfördes 

undersökningen:…………………………………………………… 

Karakteristika på de undersökta:        

Antal:………………………………………………… 

                                                           

Pat/yrkeskategori……………………………………… 

 

Syfte med studien: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                       Ja = 1 poäng          Nej = 0 poäng 

     

1. Finns en beskrivning av studien enligt ovan? 

2. Är syftet tydligt beskrivet? 

3. Är designen relevant för syftet? 

4. Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

5. Är urvalet relevant? 

6. Är datainsamlingsmetod tydligt beskriven? 

7. Är analysförfarandet tydligt beskrivet? 

8. Är resultatet logiskt och begripligt? 

9. Är resultaten trovärdiga? 

10. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

11. Är resultatet relevant i förhållande till syftet? 

12. Förs ett etiskt resonemang? 

13. Diskuteras metodologiska svagheter och risk för bias? 

 

 

Hög = 10-13p          Medel = 5-9p                    Låg = 0-4p 
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Bilaga 4 Ordlista 
 

(Ur Polit & Hungler, 1999) 
 
 
Deskriptiv                   Beskrivande, används om icke-experimentell studie, avser  

¨                                   att beskriva sakförhållanden, avstår från analys av orsak                    

               och verkan 

Explorativ                   Utforskande av ett fenomens olika dimensioner, eller för att        

                utveckla hypoteser om relationerna mellan olika fenomen. 

Faktor analys               En statistik metod för att reducera ett stort antal variabler   . 

                till mindre mängd med underliggande dimensioner 

Icke-experimentell       Studier där forskaren samlar in data utan att själv  

                introducera ändringar eller behandlingar, d v s inte  

                påverkar förloppet. 

Pearson´s r                  Den mest använda korrelationskoefficienten för att mäta  

                samband mellan olika variabler. Uttrycks i r-värde. 

 

Regressionsanalys        Statistisk metod med avsikt att förutspå resultat (värdet på)  

                 en variabel genom att mäta en eller flera oberoende  

                 variabler. Ju högre korrelation mellan två variabler 

                mer precis blir förutsägelsen. 

Enkel linjär regression En oberoende variabel (X) används för att förutspå en  

                 beroende variabel (Y). 

Multipel regression       Flera oberoende variabler (X) används för att förutspå Y. 

 

t-test                              Parametrisk statistisk metod för att analysera skillnaderna        

                    mellan två medelvärden.     
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Bilaga 5 

 

Artikelmatris 

 

 

 

 

Författare, år, 

land, tidskrifter 

Syfte Metod Undersök-

ningsgrupp 

Resultat Kvalitet 

Al-Mailam, F-F. 

2004  

Kuwait. 

Quality 

Management in 

Health Care. 

Artikel nr 1. 

Att undersöka om med-

arbetare som arbetar 

med transformativa 

ledare upplever ledarna 

som mer effektiva än de 

medarbetare som 

arbetar med transaktiva 

ledare. Syftet är också 

att se om medarbetarna 

som arbetar på privata 

sjukhus i högre grad än 

medarbetare som 

arbetar på allmänna 

sjukhus upplever sina 

ledare som trans-

formativa.  

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell 

(enligt forskaren) 

Enkäter 

Kodade enkäter för 

att urskilja medarb, 

chef, privat anställd 

eller anställd vid 

allmänt sjukhus.  

Standard deskriptiv 

statistik, SPSS t-test 

och regressions-

analys. 

4 sjukhus 

266 medarb 

 

Randomiserat 

urval 

Medarbetare på privata och 

allmänna sjukhus upplever den 

transformativa ledarskapsstilen 

hos ledaren som mest effektiv. 

Medarbetar som arbetar på 

privata sjukhus upplever 

ledaren som mer transformativ 

än medarbetaren som arbetar på 

allmänna sjukhus.  

 

Medel 

 

7 poäng 

Al-Mailam F-F, 

2005, Kuwait. 

Quality 

Management in 

Health Care 

 

Artikel nr 2. 

Att undersöka nivån av 

patienttillfredsställelse 

med vård och service 

som erbjöds av utvald 

klinisk och icke-klinisk 

personal. Att undersöka 

korrelationen mellan 

patienttillfredsställelse 

och omvårdnad. Att 

undersöka om en nöjd 

patient har för avsikt att 

återkomma till sjuk-

huset vid nästa vård-

tillfälle. 

Kvantitativ 

Icke-experimentell 

Enkätundersökning 

Administrerad direkt 

från forskare till 

patient. Inget bortfall. 

Enkäten utformades 

av forskaren inför 

studien. Data ana-

lyserades statistiskt 

med SPSS-PC. 

Pearsons korre-

latonskoefficient 

användes. 

420 pat under 

en tre månaders 

period på ett 

privat sjukhus. 

Positivt samband mellan 

patienternas upplevelse och 

omvårdnaden som gavs av 

sjuksköterskorna och generell 

tillfredsställelse med vården på 

sjukhuset. Signifikant positivt 

samband mellan 

patienttillfredsställelse och att 

de söker sig tillbaks till samma 

sjukhus samt rekommenderar 

sina anhöriga att söka dit. 

 

Medel 

 

10 poäng 

Guldvog, B. 

1997, Norge 

Nordisk 

Medicin 

 

Artikel nr 3. 

Att undersöka hur 

sjukhuspersonalens 

upplevelse av arbets-

tillfredsställelse och 

psykosocial arbetsmiljö 

har samband med 

patienternas tillfreds-

ställelse av vård och 

behandling. 

Kvantitativ  

Enkäter (36 frågor) 

till patienterna sex 

veckor efter 

utskrivning.  

Enkäter (77 frågor) 

till personal. 

Dataanalysen gjordes 

i fyra steg.  

I steg 1 anv Pearsons 

koefficient. I steg 2-4 

anv stegvis multipel 

regressionsanalys.  

2 Norska 

sjukhus 

 

17 avd 

 

2408 utskrivna 

patienter från 

avd 

 

488 anställda 

Signifikant samband mellan 

patienttillfredsställelse och 

SSK:s upplevelser av en 

kompetent ledning, låg 

byråkrati, god organisation och 

hög kontinuitet. Även god 

information och återkoppling 

från avd chef, ett stödjande och 

uppmuntrande klimat, frånvaro 

av ekonomiska begränsningar 

och frånvaro av för mycket 

autonomi hos personalen har 

betydelse för 

patienttillfredsställelse 

 

Hög 

 

13 poäng 

Lageson, C. 

2004, USA. 

Journal of 

Nursing Care 

Quality 

 

Artikel nr 4. 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

första linjen chefens 

fokus på kvalitet och 

patienttillfredsställelse, 

medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse, 

enhetens effektivitet, 

personalens upplevelse 

av vårdkvaliteten och 

personalomsättning.  

Kvantitativ 

Deskriptiv 

6 självskattnings 

formulär har använts. 

1 besvarats av pat 

5 besvarats av chef 

4 besvarats personal 

Pearsons korrela-

tionsanalys 

Enkel linjär 

regressionsanalys 

 

23 sjukhus 

53 avd 

53 chefer 

221 SSK 

146 övr. 

omvårdnads-

personal 

78 läkare 

Signifikant samband mellan 

chefens fokus på kvalitet och 

arbetstillfredsställelse. Ju större 

fokus chefen hade på kvalitet 

desto högre grad av 

arbetstillfredsställelse. Chefens 

fokus på kvalitet var inte 

signifikant för 

patienttillfredsställelse, 

effektivitet, personalens syn på 

kvalitet eller 

personalomsättning.  

Medel 

 

10 poäng 
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Författare, år, 

land, tidskrifter 

Syfte Metod Undersök-

ningsgrupp 

Resultat Kvalitet 

Larrabee, J., 

Ostrow, C., 

Withrow, M., 

Janney, M., 

Hobbs Jr, G.& 

Burant, C. 2004. 

USA 

Research in 

Nursing & 

Health 

 

Artikel nr 5. 

Att undersöka om 

faktorer såsom SSK:s 

arbetstillfredsställelse, 

vårdsamanhang, vård-

struktur, den för pat 

erhållna omvården och 

patientkaraktär har 

betydelse för patienttill-

fredsställelse hos de pat 

som vårdas på sjukhus. 

Kvantitativ 

Icke-experimentell 

Del av större studie. 

Enkäter + läsförmåga 

4 enkäter besvaras av 

pat 

3 enkäter besvaras av 

SSK samt data från 

sjukhusets databas.  

Deskriptiv statistik på 

alla variabler.  

Pearsons korrela-

tionskoefficient. 

7 avd 

90 SSK 

362 pat 

Signifikant positivt mellan 

patienttillfredsställelse och god 

omvårdnad från SSK. 

Signifikant positivt sam-band 

mellan patienttill-fredsställelse 

och utvecklat teamarbete 

mellan SSK och läkare. Inget 

samband mellan 

patienttillfredsställelse och 

SSK:s arbetstillfreds-ställelse. 

Ej heller med ledarskapsstil.  

 

Medel 

 

9 poäng 

McDaniel, C. 

&Wolf, G. 

1992, USA 

Journal of 

Nursing 

Administration  

 

Artikel nr 6. 

Att testa det trans-

formativa ledarskapet 

och dess teori om det 

delade ledarskapet på 

en sjukhusavd. 

Söka svar på frågan om 

en avd. med trans-

formativt ledarskap 

medför arbetstillfreds-

ställelse och minskad 

personalomsättning.  

Kvantitativ 

Deskriptiv, 

jämförande 

 

Enkäter 

Dels om 

arbetstillfredsställelse 

dels om ledarskapet 

 

Parametriskt 

statistiskt t-test. 

1 chef.ssk 

11 mallan-

chefer 

77 SSK 

På de avd. som hade en 

transformativ ledare skattades 

arbetstillfreds-ställelsen över 

medelvärdet och 

personalomsättningen var låg.  

 

Medel 

 

10 poäng 

Mc-Neese-

Smith, D. 1997 

USA  

Journal of 

Nursing 

Administration 

 

Artikel nr 7. 

Att undersöka vad 

SSK:or upplever att 

deras chef gör för att 

öka deras 

arbetstillfredsställelse, 

produktivitet och 

hängivenhet/ 

lojalitet till organisa-

tionen samt att under-

söka vad chefer gör för 

att minska SSK:ornas 

arbetstillfredsställelse, 

produktivitet och 

lojalitet/hängivenhet till 

organisationen. 

Deskriptiv 

Icke-experimentell 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Statistical Analytical 

Software (SAS) 

Intervjuerna kodades 

och skrevs om enl. 

Ethnograph v4.0 

30 SSK 

6 avd 

5 SSK/avd 

Rekryterade 

från en 

tidigare studie 

Visade att chefer bidrar till 

arbetstillfredsställelse genom 

att ge erkännande, beröm och 

uppskattning, tillgodose 

personliga behov som t ex 

schemaönskemål, vägleda och 

uppmuntra SSK, få dem att tro 

på sig själva, ingjuta 

självförtroende, att de kan 

hantera problem själva. Visade 

att chefer bidrar till minskad 

arbetstillfredsställelse genom 

att:  

inte ge stöd till SSK:orna 

inte följa upp problem 

inte hjälpa till eller stödja vid 

kritik från pat.   

 

Hög 

 

13 poäng 

Mc Neese-

Smith, D.1999 

USA 

Journal of 

Organizational 

behavior 

 

Artikel nr 8. 

Att undersöka korre-

lationen mellan olika 

variabler; avd chefers 

motivation för makt, 

resultatorientering, 

önskan om delaktighet, 

ledarskapsstil, SSK:s  

uppfattning om chefens 

ledarskapsstil, SSK:s 

arbetstillfredsställelse, 

produktivitet och 

hängivenhet till 

organisationen samt 

patienttillfredsställelse. 

Kvantitativ     

Icke-experimentell 

 

7 mätinstrument samt 

demografisk enkät. 

2 mätn besvarades av 

chef 

5 mätn besvarades av 

ssk 

1 mätn besvarades av 

pat 

Dataanalys genom 

Statistical Analytical 

Software (SAS) 

 

19 chefer 

221 SSK 

299 pat 

1 sjukhus 

19 avd 

 

Negativt samband mellan 

chefens motivation för makt 

och SSK:s arbetstillfreds-

ställelse men positivt samband 

med patienttillfredsställelse. 

Positivt samband mellan 

resultatorienterad chef och 

SSK:s arbetstillfredsställelse 

och patienttillfredsställelse.  

Varken positivt eller negativt 

samband mellan att vara en 

delaktig, social chef och 

patient- eller 

arbetstillfredsställelse.  

Hög 

 

13 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  26  

Författare, år, 

land, tidskrifter 

Syfte Metod Undersök- 

ningsgrupp 

Resultat Kvalitet 

Medley, F. & 

Larochelle,DR. 

1995. USA 

Nursing 

Management 

 

Artikel nr 9. 

Att se i vilken 

utsträckning SSK:or 

kan skilja på 

transformativ- 

respektive transaktiv 

ledarskapsstil hos chefs-

sjuksköterskan samt att 

se förhållandet mellan 

chefssjuksköterskans 

ledarskapsstil och 

sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse.   

Kvantitativ 

 

Enkäter om ledar-

skapsstil. 

Enkäter om arbetstill-

fredsståällelse.  

 

Jämför faktor analys. 

4 akut-

sjukhus 

122 SSK 

Sjuksköterskorna upplever att 

chefssjuksköterskan uppvisar 

antingen trans-formativ 

alternativt trans-aktiv 

ledarskapsstil. Visar positivt 

samband mellan 

arbetstillfredsställelse och 

transformativ ledarskapsstil. 

Signifikant positivt samband 

mellan transformativt ledarskap 

och yrkesstatus, interaktion 

sjukhus- och SSK policy och 

autonomi. Transaktiv 

ledarskapsstil visade ingen 

statistisk signifikans gällande 

ovanstående faktorer.  

 Medel  

 

9 poäng 

Tzeng, H-M., 

Ketefian, S. & 

Redman, R.W. 

2000.USA. 

International  

Journal of 

Nursing Studies 

 

Artikel nr 10. 

Att undersöka förhål-

landet mellan sjuk-

sköterskans upplevelse 

av arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse 

samt patienternas 

tillfredsställelse med 

omvårdnaden. Syftet 

var också att prova en 

ny utformad begrepps-

modell.   

Kvantitativ 

Explorativ 

Sekundär analys av 

data från en pågående 

stor studie. Enkäter + 

påminnelsebrev 

1 enkät besvaras av 

personal. 

1 enkät besvaras av 

pat 

 

Enkel regressions-

analys 

Pearsons korrela-

tionskoefficient. 

17 enheter 

520 SSK 

345 pat 

Ett bra arbetsklimat medför 

arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse medför 

signifikant positivt samband 

med patienttill-fredsställelse. 

Stödjer samband mellan 

patient-tillfredsställelse och 

omvårdnad.  

 

Hög 

 

11 poäng 

 




