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Sammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa det transformella ledarskapet i vården. De 14 
vetenskapliga artiklarna i litteraturöversikten är hämtade från databaserna PubMed, Cinahl 
och LWW, både artiklar med kvantitativ- och kvalitativ ansats är inkluderade. Resultatet vi-
sade att transformellt ledarskap kännetecknades av ledarens personliga egenskaper samt att 
ledaren hade ett stödjande ledarskap. Till de personliga egenskaperna räknades tydlighet, tro-
värdighet och uthållighet. Stödjande ledarskap innebar att ledaren hade ett lyhört lyssnande, 
såg styrkan hos varje enskild medarbetare och hade ett pedagogiskt förhållningssätt. Effekter 
av transformellt ledarskap på personalen var ett ökat ansvarstagande, att personalen blev be-
kräftad samt kände arbetstillfredsställelse. Effekter av transformellt ledarskap på organisatio-
nen var en kommunikativ arbetsorganisation genom multidisciplinärt samarbete, en flexibel 
organisation med en delaktig personal. En tydlig organisationsstruktur samt resurser i form av 
olika slags stöd, var underlättande faktorer för ett framgångsrikt ledarskap. Transformellt le-
darskap användes inom många olika verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och i 
flera länder. Transformellt ledarskap verkar vara en lämplig ledarskapsstil för ledare i vården. 
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Summary 
 
The purpose of this literature study was to highlight the transformational leadership in health 
care. The 14 scientific articles in the literature results summary are taken from PubMed, Ci-
nahl and LWW, both articles with quantitative and qualitative approach, are included. The 
result showed that the transformational leadership was characterized by the leader's personal 
characteristics, and that the leader had a supportive leadership. Among the personal character-
istics included clarity, credibility and sustainability. Supportive leadership meant that the 
leader was a responsive listener, saw the strength of each individual employee and had a 
pedagogical approach. Effects of transformational leadership of the staff were increased ac-
countability, the staff was confirmed and felt job satisfaction. Effects of transformational 
leadership for the organization were a communicative work organization through multi-
disciplinary collaboration, more flexible organization with staff involvement. A clear organ-
izational structure and resources in form of different types of support were facilitating factors 
for a successful leadership. Transformational leadership was used in many different areas of 
health care and in several countries. Transformational leadership seems to be an appropriate 
leadership style for leaders in health care. 
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Inledning 
 
Hälso- och sjukvårdens organisation ställer krav på ledarskap på olika nivåer i organisationen. 
Omvårdnad av hög kvalitet förutsätter ett ledarskap i en organisation där mänskliga värden 
betonas. Ett organisationsklimat som befrämjar utveckling och växt hos all vårdpersonal på 
alla nivåer i verksamheten är eftersträvansvärt. Ledarskap och dess betydelse har hamnat i 
blickfånget det senaste decenniet och en av anledningarna till det tros vara behovet av eko-
nomiskt styrda effektiviseringar. Sjukvården har ställts inför effektivitetskrav på liknande sätt 
som andra verksamheter till exempel i det privata näringslivet, där man sedan en längre tid 
uppmärksammat ledarskapets betydelse. Genom ansvaret för omvårdnaden är sjuksköterskan 
ledare för övrig vårdpersonal, det vill säga undersköterskor och vårdbiträden i omvårdnads-
frågor. Ledarskapet är en del av det dagliga arbetet, som är kravfyllt och tidskrävande, samti-
digt spännande och utmanande. För att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens intention om en 
god och säker vård är det viktigt att ha kunskap och kompetens om ledarskap, eftersom ledar-
skapet påverkar omvårdnadens praktiska genomförande. Som yrkesverksamma sjuksköterskor 
tog vi nu möjligheten att belysa en tydlig ledarskapsstil, nämligen transformellt ledarskap, 
som används inom vården i olika delar av världen. 

Bakgrund 

Ledarskap 
 

I uppdraget att vara chef ligger att leda och styra verksamheten (Nilsson, 2005). Det innebär 
att ha en formell befattning med väldefinierade befogenheter och ansvar (Ahltorp, 1998). Le-
daren däremot har inte något formellt auktoritetsutrymme. Ledarskap är något man blir tillde-
lad av dem man leder (Nilsson, 2005). Berggren, (1998) beskriver ledarskap som något som 
växer fram underifrån, genom ett förtroende och som utvecklas ur den relation som skapas till 
medarbetarna. En ledare får saker och ting uträttade med och genom sina medarbetare. Chefen 
baserar sin auktoritet på befattningen, medan ledaren baserar sin auktoritet på personligheten. 
Chef kommer av latinets caput och betyder huvud. Leda betyder föra enligt fornsvenskan. 

 

Ledarskap är en process mellan människor, där utövandet eftersträvar att påverka andras tän-
kande, inställning och uppförande. Definitionen fokuserar på tre aspekter av ledarskap. 

– Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer.  

– Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något. 

– Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

 

Människosynen ligger till grund för vilket ledarskap som utövas. Den arbetsledare som har 
klargjort sin människosyn och som använder någon ledningsfilosofi eller modell har en bra 
grund för sitt ledarskap. Det ger arbetsledaren förutsättningar för trygghet och säkerhet i för-
hållningssättet till vårdpersonalen (Anrell, 1989). Människans uppfattning om vad som är rätt 
och fel styr hennes värderingar. Ofta är värderingarna omedvetna, men de utgör ändå en 
grund som styr hur hon handlar (Kihlgren, 2000).  
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Ledarskap i vården  
 
Ledarskap inom vården har tidigare varit förknippat med sträng hierkisk lydnadsstruktur 
(Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). Historiskt sett fick lasarettsläkaren 1864 lagligt ansvar att 
leda sjukhusets verksamhet. Läkaren hade också det administrativa ansvaret (Lannerheim, 
1994). Även för ledande sjuksköterskor såsom avdelningsföreståndare, var läkaren chef och 
förman (Höjeberg, 1989). År 1997 ändrades hälso- och sjukvårdslagen, så att ett samlat ledar-
skap för hälso- och sjukvård inte längre blev det enda alternativet. Idag är det möjligt att skilja 
det administrativa ledningsansvaret från det medicinska. Det har inneburit att sjuksköterskor 
kan söka anställning som verksamhetschefer (Nilsson, 2003). Verksamheterna är numera mer 
decentraliserade med plattare organisationer, vilket betyder att ansvar och befogenheter är 
delegerade till den direkta verksamheten. Det ställer högre krav på verksamhetsnära ledare, 
såsom första linjens chef och sjuksköterskor. Organisation och ledarskap i vården har under 
lång tid utformats med utgångspunkt från att hälso- och sjukvård är en medicinsk verksamhet, 
även i de fall där omvårdnadsinsatserna har övervägt (Kihlgren, 2000). Omvårdnad var tidiga-
re en subkultur under medicin, men i samband med högskolereformen 1977, blev omvårdnad 
sjuksköterskans karaktärsämne och en egen högskolediciplin 1982 när den nya sjuksköteut-
bildningen Allmän- Hälso och sjukvård startade (Bentling, 1998). Vårdens ledarskap samt 
omvårdnadens ledarskap bygger på dialog, reflektion och delaktighet hos både medarbetare 
och patient (Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). I hälso- och sjukvårdslagen står att vården ska 
ges på lika villkor för hela befolkningen och respekt för alla människors lika värde ska visas. 
Målet ska vara att patientens värdighet, självbestämmande och integritet tillvaratas (Raadu, 
2008). Vårdarens värdegrund och hållning till patienten ska kännetecknas av ansvar, respekt 
och öppenhet. (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Vården kan vara landstingstyrd, kommunal eller privat. Landstinget ansvarar för sjukhus- och 
primärvård och kommunerna ansvarar, efter ädelreformen 1992, för långvarig service, vård 
och omsorg för äldre och handikappade. Inom de olika verksamheterna finns privata aktörer, 
men de måste fortfarande följa den övergripande nationella lagstiftningen. Ledare och chefer 
finns på olika nivåer, men i alla verksamheter skall det finnas en verksamhetschef som är yt-
terst ansvarig för den aktuella verksamheten. Under 1990-talet var det stora förändringar av 
till exempel vårdenhetschefers funktion. Från att ha varit patientorienterad blev vårdenhets-
chefen administrativt och ekonomiskt inriktad (Petersson, 1993). De har numera ansvar för 
både omvårdnad, personal, utveckling och ekonomi (Nilsson, 2005).  

 

I takt med att kraven på ledarens förmåga att förutsäga och hantera förändringar har ökat, har 
ledarskapsforskningen ändrat inriktning från att primärt fokusera på ledarens personliga egen-
skaper, som framgångsfaktorer till ledarskapets effektivitet, till att belysa samspelet mellan 
ledare och medarbetare. Ledaren har gått från att vara en relativt operationellt orienterad chef, 
som har fokus på struktur, stabilitet, effektivitet, och optimering, till att även vara en fram-
åtriktad, strategisk orienterad ledare, som i hög grad skapar visioner och motiverar medarbeta-
re genom att skapa goda förutsättningar för prestationer (Yukl, 2006). Forskare har försökt att 
sammanföra olika synsätt för att se helheten i ledarskapet och hur det fungerar i relation till 
medarbetare och organisation. Ett resultat av sådan forskning är transformellt ledarskap. Teo-
rin om transformellt ledarskap har bidragit till att klargöra processen mellan ledare och ledda 
(Nilsson, 2005).  
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Sjuksköterskans ledarskap 
 
Legitimerade sjuksköterskor fungerar som ledare i det dagliga arbetet. Ledarskapet utövas på 
olika nivåer utifrån de olika verksamheterna inom hälso- och sjukvård. Alla sjuksköterskor är 
ledare för patientarbete och ledarskapet kan därutöver gälla en grupp eller ledarskap på admi-
nistrativ nivå (Jahren Kristoffersen, 2006). Den sjuksköterska som inte valt att vara chef är 
ändå i sin yrkesutövning ledare för omvårdnadsarbete. Det är viktigt att hon är klar över sin 
roll som ledande inom omvårdnaden (Kihlgren, 2000). Sjuksköterskan ledarskap är enligt 
Socialstyrelsen (2005), ett av tre huvudområden som beskrivs. Ledarskapsområdet delas in i 
arbetsledning respektive samverkan i vårdkedjan. I avsnittet om arbetsledning står att sjukskö-
terskan ska ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och 
samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens. Sjuksköterskan 
ska kunna motivera arbetslaget och ge återkoppling i en positiv anda. Samverkan i vårdkedjan 
är en del av ledarskapet som ställer krav på kompetens hos sjuksköterskan. Att kunna samar-
beta med andra samt att informationsöverföring mellan vårdgivare sker med kvalitet. Enligt 
International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor, som sammanfattar rikt-
linjerna för etiskt handlande, betonas att sjuksköterskor har huvudansvaret för att utarbeta och 
tillämpa riktlinjer. Dessa riktlinjer ska gälla omvårdnad, ledning, forskning och utbildning 
inom yrkesområdet. Dessutom ska sjuksköterskan verka för gott samarbete med sina medar-
betare (International Council of Nurses, 2006). 

 

Tjänstgöring på sjukhus, i öppen hälso- och sjukvård eller den kommunala hälso- och sjuk-
vården ställer stora krav på sjuksköterskans förmåga att leda arbetet. Att vara en ledare ingår i 
sjuksköterskans arbete oavsett vilken nivå eller verksamhet hon arbetar på (Fedoruk & Pin-
combe, 2000). Ledarskapsrollen för sjuksköterskan innebär att utifrån patientens behov sys-
tematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbe-
tarnas olika kompetenser (Davidson, Elliot, Daly, 2006). I författningen ”delegering av ar-
betsuppgifter inom hälso- och sjukvård” (SOSFS 1997:14) anges hur arbetsledning och dele-
gering ska utformas. Varje verksamhetschef ska leda arbetet och fördela arbetsuppgifter samt 
svara för att den personal som ska utföra arbetsuppgiften har den kompetens som behövs. 
Inom kommunal verksamhet ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ska ha 
motsvarande ansvar. I författningen ”ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvård” (SOSFS 2005:12), beskrivs att ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 
ska inkludera bland andra kompetens, samverkan och samarbete. 

 

En stor utmaning för 2000-talet är att utveckla framtida sjuksköterskeledare. Arbetsgivare 
behöver sjuksköterskor som kan leda, administrera, utveckla och koordinera service till pati-
enter och anställda. Ledarskapskunskap är nödvändig för alla sjuksköterskor. Sjuksköterske-
ledare behöver röra sig från det traditionella till det innovativa, de behöver bli risktagare och 
kunna planera för framtiden. En bred kunskap om hälso- och sjukvårdsorganisationen är nöd-
vändig. Ingen föds till färdig ledare, skickligheten utvecklas över tid och mycket praktik är 
nödvändig. En klar förståelse av sina egna värderingar är en förutsättning för framgångsrikt 
ledarskap (Mahoney, 2001). Övergripande i sjuksköterskans ledarskap är att ha en helhetssyn 
och ett etiskt förhållningssätt. Vårdarbetslagets kunskap och erfarenhet ska genom teamsam-
verkan bidra till en helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen, 2005).  
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Sjuksköterskans ledarstil anses påverka vårdpersonalens arbetsresultat samt deras arbetstill-
fredsställelse (Chiok Foong Loke, 2001). Sjuksköterskan utövar verksamhetsnära ledarskap 
och Renblad (2006) sammanfattar ledarskapet inom vård och omsorg med hjälp av fyra per-
spektiv; att bygga förtroende, att leda lärande, att förmedla budskapet och att skapa en bra 
kultur. Det påminner om ett demokratiskt ledarskap. Bemyndigande (empowerment) är ett 
annat perspektiv på det verksamhetsnära ledarskapet. Bemyndigande frigör människors resur-
ser inom en vårdorganisation. Ett demokratiskt ledarskap ställer krav på engagemang för att 
utveckla kvalitet i verksamheten (Renblad 2006). Svensk ledarskapsstil harmoniserar med ett 
demokratiskt perspektiv som utgår från ett relationsbaserat arbetssätt i en dynamisk organisa-
tionsstruktur med ett uttalat medarbetaransvar, frihet under ansvar (Nilsson 2003). När kli-
niskt ledarskap undersöktes, framkom fem attribut på effektiva kliniska ledare, nämligen: kre-
ativitet, att lyfta medarbetaren, influera/påverka, respektera och stödja. Effektivt kliniskt le-
darskap var transformellt och det förbättrade vårdkvaliteten (Cook, 2004). 

Ledarskapsmodell enligt Bass 
 
Det transformella ledarskapet (gränsöverskridande) sågs ursprungligen som motsats till det 
transaktionella (verkställande) ledarskapet, när James McGregor Burns utvecklade begreppet 
tranformellt ledarskap (Bass, 1985, Yukl, 2006). Burns var primärt intresserad av politiskt 
ledarskap, men ledarskapstermerna spred sig snabbt i företagsledarkretsar (Humphreys & 
Einstein, 2003). Bernard Bass vidareutvecklade Burns begrepp. Bass klarlägger hur ledaren 
genom två olika ledarskapsstilar, transformell och transaktionell, kan motivera sina medarbe-
tare på olika sätt med olika prestationsnivåer till följd. Senare utvecklade han ledarskapsteorin 
med en tredje passiv stil, laissez-faire (låt-gå). Bass menar att den samlade modellen är uni-
versell och kan användas på alla nivåer, från nationell till organisatorisk nivå samt på grupp-
nivå (Bass, 1997). Bass teori har haft stor genomslagskraft genom åren och många studier har 
genomförts utifrån den modellen. Att så många studier har gjorts kan förklaras genom att 
Bass konkretiserade sin teori i mätbara underkategorier, genom frågeformuläret Multifactor 
Questionnaire (MLQ). Genom MLQ-instrumentet mäts transformellt, transaktionellt och lais-
sez-faire-ledarskapsstilar (Bass, 1985). MLQ formuläret innehåller 36 ämnesområden och 
består av frågor på en femgradig likertskala (Bass, Riggio, 2006). 

 

Transformellt ledarskap: Se beskrivning av transformellt ledarskap under rubriken teoretisk 
referensram. 

 

Transaktionellt ledarskap: I det transaktionella ledarskapet kännetecknas ledarens beteende av 
att hon kommer överens med medarbetarna om vad som behöver göras genom att vädja till 
medarbetarnas egenintressen. I en byråkratisk organisation kan det innebära att ledaren styr 
genom att få medarbetarna att följa rutiner eller traditioner. Ett annat sätt som ledaren använ-
der för att påverka är att komma överens om utbytet mellan utfört arbete och status och eller 
pengar, så kallade belöningar. Denna utbytesprocess kan stärka medarbetarnas tillfredställelse 
och därmed få dem att nå uppsatta mål. Ledaren kontrollerar tecken på avvikelser och misstag 
i prestationer. Kontrollen utgör på så sätt en sorts piska genom dess risk för bestraffning 
(Nilsson, 2005). 
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Laissez-faire ledarskap: I laissez-faire ledarskap (låt-gå) uppvisar ledaren total avsaknad av 
ledning. Ledaren tillhandahåller varken motiverande eller strukturerande vägledning. Hon tar 
inte ansvar för eller sätter igång initiativ till problemlösning. Ledarstilen är passiv och mål 
och överenskommelser görs inte upp tillsammans med medarbetarna (Bass et al., 2003). 

Teoretisk referensram 

Kommunikation i organisation 

Ledarskap är ett mellanmänskligt fenomen, en social process mellan ledare och medarbetare 
som utformas och reproduceras över tid (Nilsson, 2003). Individen i organisationen är bero-
ende av relationen till andra när hon ska samarbeta med någon (Nilsson, 2005). Individer och 
olika grupper bygger upp organisationens sociala system det vill säga system av relationer 
och kommunikation som koordinerar beslutsflöden och verksamhetens processer. Kommuni-
kation i en organisation finns enligt Kreps teori (1990) på fyra hierkiska nivåer: intrapersonell 
nivå, interpersonell nivå, inom smågrupper och mellan flera grupper. På intrapersonell nivå 
tolkar individen ett budskap för att förstå dess mening. Interpersonell nivå handlar om två 
människor som talar med varandra, ansikte mot ansikte. Den intrapersonella kommunikatio-
nen används i den interpersonella. Ett viktigt resultat av interpersonell kommunikation är ut-
vecklingen av mänskliga relationer. Kommunikation i smågrupper inom en organisation är 
när ett fåtal individer, tre till fyra, samtalar med varandra. Ju större gruppen är, desto fler in-
teraktionsmöjligheter finns och komplexiteten ökar. Kommunikation i den lilla gruppen är 
värdefull i diskussion och när beslut fattas. När det handlar om kommunikation mellan flera 
grupper sker det ofta genom formella kanaler som organisationen har skapat (Kreps, 1990). 
Kommunikation är en viktig del av ledarskapet och ledare använder en stor del av sin arbets-
tid till att kommunicera (Kihlgren, 2000). 

Transformellt ledarskap 

I ett transformellt ledarskap motiverar och inspirerar ledaren sina medarbetare att nå högre 
mål och höja sig över sin egen förväntad prestation (Bass, 1985). Ledaren i ett transformellt 
ledarskap behöver vara karismatisk i kombination med att kunna inspirera och motivera och 
ta individuell hänsyn till medarbetarna, ge dem stöd och stimulera dem intellektuellt (Nilsson, 
2005). En transformell ledare ställer upp motiverande mål, utvecklar medarbetarens kompe-
tenser, uppmuntrar till självständigt tänkande och handlande samt ökar den enskildes tro på 
den egna förmågan. Ledaren påverkar medarbetaren genom olika processer: idealiserad på-
verkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans, individuellt hänsynstagande.  

 

Idealiserad påverkan är när ledaren agerar så att hon är en modell för medarbetarna, som des-
sa vill ta efter. Ledaren är en förebild och respekteras och får på så vis en stor genomslags-
kraft i sin påverkan. Medarbetaren försöker efterlikna ledarens sätt att hantera gruppen med 
avseende på konflikter, fackliga problem till exempel. De tillskriver ofta ledaren särskilda 
egenskaper så som intelligens, karisma, godhet och så vidare. Dessa ledare är också villiga att 
ta risker. Inspirerande motivation utövas genom att skapa positiva, appellerande framtidsvi-
sioner i vilka medarbetaren kan se sig själv ha en roll. Genom att ledaren delar sin vision och 
den enskilde har en plats i den visionen, ökas medarbetarens och gruppens motivation och 
sammanhållningen förstärks i gruppen. Entusiasm och optimism är ledorden. I en ständigt 
skiftande omgivning är ledaren utgångspunkten för meningsskapandet och utmanar medarbe-
taren (Bass & Riggio, 2006).  
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Intellektuell stimulans är när ledaren uppmuntrar till kreativt nytänkande genom att ifrågasätta 
gängse antaganden och förutsättningar. Hon strävar efter att finna nya lösningar och idéer. 
Medarbetaren uppmuntras till samma kritiska strävan och blir tillsammans med ledaren enga-
gerad i problemlösningsprocessen. Ledaren visar att det inte finns dåliga frågor och ser till att 
individernas misstag inte offentliggörs. Individuellt hänsynstagande tas genom att den enskil-
de medarbetarens behov och utvecklingsönskningar respekteras av ledaren. Genom att funge-
ra som coach och mentor i medarbetarens utvecklingsprocess, stöds denne på det känslomäs-
siga planet. Ledaren skapar utvecklings- och inlärningsmöjligheter för den enskilde, på ett sätt 
som möjliggör att medarbetaren med tiden kan lösa mer komplexa uppgifter (Bass & Riggio, 
2006).  

 

Det är ledarens roll att tillsammans med medarbetarna hitta lösningar på nya utmaningar och 
utveckla sina medarbetare till att kunna hantera framtida utmaningar (Bass, Avolio, Jung & 
Berson, 2003). Transformellt ledarskap fokuserar på människan samt att lösa problem i en 
alltid föränderlig miljö. En transformell ledarskapsstil är lämpad i förändring eftersom den 
uppmuntrar till nytänkande och förnyelse. Vården är en föränderlig miljö med ständiga om-
struktureringar och sparkrav. En transformell ledare i vården vill tillgodose färdigheterna 
inom sjuksköterskeprofessionen för att öka möjligheterna att arbeta för problemlösning (Da-
vidhizar, 1993). 

Syfte 
 
Syftet var att belysa transformellt ledarskap i vården. 

Frågeställningar: 

- Vad kännetecknar transformellt ledarskap? 

- Vilka effekter har transformellt ledarskap på vårdpersonalen? 

- Vilka effekter har transformellt ledarskap på organisationen? 

- Vilka underlättande faktorer för framgångsrikt transformellt ledarskap finns? 

- Inom vilka områden används transformellt ledarskap? 

 

Med vården avser vi i detta arbete både offentlig och privat vård. Till vårdpersonal/personal 
räknas hälso- och sjukvårdspersonal samt administrativ personal. Begreppet anställda används 
synonymt med vårdpersonal. 

Material och metod 

Tillvägagångssätt 
 
I syfte att belysa forskningsresultat inom transformellt ledarskap i vården genomfördes en 
litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2003). Litteraturöversikt valdes som metod för att 
det är ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild av ett ämnesområde. Övriga motiv till 
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översikten var att träna ett strukturerat arbetssätt genom att sammanställa publicerade forsk-
ningsresultat samt skapa en utgångspunkt för ytterligare forskning. I denna litteraturöversikt 
inkluderades både kvantitativa och kvalitativa artiklar (Friberg, 2006). Litteratursökningen 
utfördes efter att översiktens syfte fastställts och relevanta sökord hade valts ut. Urval och 
granskning av artiklar gjordes på ett noggrant och systematiskt sätt (DePoy & Gitlin, 1999). 

Urval och datainsamling 
 
Titel och abstracts lästes utifrån syftet och resultatartiklarnas metoddel granskades. En kon-
troll gjordes att artikeln var införd i en vetenskaplig tidskrift, genom att granska var och en av 
tidskrifterna. Resultatartiklarna söktes utifrån det valda syftet i databaserna PubMed, Cinahl 
och Lippincott Williams & Wilkins (LWW). Sökningarna gjordes med ”advanced search” i 
samtliga databaser. För att få så korrekt sökord som möjligt i PubMed kontrollerades ordet 
ledarskap via Medical Subject Headings (Mesh). Sökordet leadership kontrollerades även 
med Cinahl Headings. Ledarskap översattes med leadership. Sökord som användes var trans-
formational leadership och study i kombination. Sökorden och antal träffar, dubbletter bort-
räknade, redovisas i tabell 1. Inklusionskriterierna vid sökningarna var:  

PubMed: English, abstract, 1998/01/01-2008/11/10. 

Cinahl: find all my search terms, English, peer reviewed, Jan 1998–Nov 2008. 

LWW: original articles, 1998-2008. 

Artikelsökningen gjordes under tiden 081023-081110. 

 

Tabell 1: Resultatöversikt från datasökning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Granskade 
abstract 

Till resultatet, 
dubbletter exklu-
derade 

PubMed Transformational 
leadership 

176 176 90 0 

 Transformational 
leadership + study 

88 88 55 4 

Cinahl Transformational 
leadership 

163 163 85 0 

 Transformational 
leadership + study 

64 64 39 4 

LWW Transformational 
leadership  

177 177 70 0 

 Transformational 
leadership + study 

153 153 78 4 

Manuell 
sökning 

    2 
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De två manuellt sökta artiklarna hittades via referenser i C-uppsats och vetenskaplig artikel 
(Forsberg & Wengström, 2003). Samtliga tidskrifter där resultatartiklarna hämtades ifrån var 
vetenskapliga. De redovisade ny kunskap, var möjliga att granska, har utsatts för bedömning 
av framstående forskare inom området och publicerats på engelska (Friberg, 2006). 

Analys av data 
 
Data analyserades enligt Friberg (2006), kapitlet om att göra en litteraturöversikt. Först anla-
des ett helikopterperspektiv, det vill säga författarna bildade sig ett helhetsperspektiv på om-
rådet. Efter helhetsperspektivet i ämnet transformellt ledarskap, inkluderades resultatartiklar 
inom området vård. Resultatartiklarna bestod av både kvantitativa och kvalitativa studier, med 
en övervikt av kvantitativa. Kvaliteten på studierna granskades utifrån problem, syfte, metod-
beskrivning och resultat (Friberg, 2006). I de fall där metoden inte var tillräckligt väl beskri-
ven exkluderades studien. Därefter analyserades studierna för att identifiera övergripande om-
råden. Artiklarna berörde transformellt ledarskap utifrån personal, ledare och organisation. De 
14 artiklarna sammanställdes i en översikt där titel, syfte, deltagare, design och resultat pre-
senterades utifrån respektive artikel (tabell 2, bilaga 1). Alla artiklar lästes flera gånger var för 
sig av författarna, med fokus på syftet. I artiklarnas resultatdelar markerades relevant informa-
tion utifrån vårt preliminära syfte. En jämförelse mellan fynden gjordes, där likheter och 
skillnader i resultatinnehåll granskades och utifrån analys av dessa fynd gjordes sedan en re-
sultatsammanställning. I en första analys framkom tre områden, ledare, vårdpersonal och or-
ganisation. Det valda syftet omfattade ett brett problemområde. För att identifiera transfor-
mellt ledarskap, formulerades utifrån de tre områden, fem frågeställningar (DePoy & Gitlin, 
1999). Materialet bearbetades ytterligare av författarna var för sig genom att materialet klipp-
tes sönder och lades i olika temahögar under varje frågeställning. Därefter sammanställdes det 
genomgångna materialet gemensamt till följande tio teman: personliga egenskapers betydelse, 
stödjande ledarskap, ansvarstagande, bekräftelse, arbetstillfredsställelse, kommunikativ ar-
betsorganisation, organisationsstruktur, resurser, verksamhetsområde och geografiska områ-
den. I tabell 3 (bilaga 2), redovisas vilka teman som svarade mot respektive frågeställning. De 
studier i resultatet som har använt MLQ-formuläret i sina undersökningar har alla använt den 
senaste versionen av MLQ-Form 5X från 2002.  

Etiska överväganden 
 
Artiklarna som analyserades i denna studie var vetenskapliga och samtliga artiklar hade pub-
licerats i tidskrifter där det fanns krav på god etik. Alla artiklar hade också en väl beskriven 
metoddel. Detta visar att etiken har beaktats. God etik innebär att artiklarna är etiskt granska-
de enligt de etiska principerna. De etiska principerna är autonomiprincipen, godhetsprincipen, 
principen att inte skada samt rättviseprincipen. Det innebär att forskaren ska respektera män-
niskans rätt till självbestämmande. Målet för forskning ska vara att göra gott, göra nytta och 
inte skada någon. Rättviseprincipen innebär allas lika behandling. I forskningen betyder det 
att urvalet av försökspersoner sker på ett etiskt godtagbart sätt. Till god etik hör också att 
forskaren har uppfyllt följande fyra krav: Informationskravet, krav på samtycke, konfidentiali-
tet samt deltagarnas säkerhet, det vill säga information ska ges tydligt, deltagande i en studie 
ska vara frivilligt, upplysningar som deltagarna har lämnat ska inte kunna härledas till en viss 
person samt att forskaren har ett ansvar att avbryta studien om deltagarna far illa (Codex – 
regler och riktlinjer för forskning, 2008). I denna litteraturöversikt har författarna inte vinklat, 
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utelämnat eller förvanskat något resultat. Litteraturöversiktens tillförlitlighet stärks genom att 
metoden är tydligt beskriven och översikten kan upprepas. 

Resultat 
 
De teman som framkom presenteras under rubriker som motsvarar de fem frågeställningarna i 
syftet. 

Kännetecken på transformellt ledarskap 
 
Det framkom två teman som beskriver kännetecken på transformellt ledarskap i vården: per-
sonliga egenskapers betydelse samt stödjande ledarskap. 

Personliga egenskapers betydelse 

Sjuksköterskor i ledande ställning och annan vårdpersonal som deltog i en kvalitativ studie 
ansåg att ledarens personliga egenskaper hade betydelse för samarbetet i vårdteamet (McGillis 
Hall, McGilton, Krejci, Pringle, Johnston, Farley, Brown 2005). I en annan kvalitativ studie 
ansåg ledande sjuksköterskor att kännetecken på transformella ledare var att de var ärliga, 
trovärdiga och pålitliga.  Sjuksköterskeledarna visade färdighet i mellanmänskliga relationer 
och var anpassningsbara. De beskrev sig själva som energiska, uthålliga, lugna, innovativa, 
självsäkra och självständiga samt visionära ledare som tog sig an framtiden. Vid motgångar 
hade de en förmåga att komma igen. De var modiga och inte rädda för att ta risker (Ward, 
2002). Ledarna var heller inte rädda för att ta konfrontationer och undvek inte konflikter och 
kunde säga nej (Dierkx de Casterlé, Willemse, Verschueren, Milisen, 2008, Ward, 2002). Det 
framkom att de var nyfikna och öppensinnade, men ansåg det viktigt att aldrig kompromissa 
med kärnan i värderingar och det de trodde på. Ledarna hade ett systematiskt och organiserat 
arbetssätt. De satte mål och var delaktiga i processen att nå målen och hade en god förmåga 
att fokusera (Ward, 2002). Den målformulering de förmedlade till sin verksamhet var tydlig 
och de tog sina ledaruppgifter på allvar (Lindholm, Sivberg, Udén, 2000).  Ledarna var själv-
säkra, karismatiska och hade en självmedvetenheten som innebar att de kände till sina styrkor 
och svagheter (Dierkx de Casterlé et al, 2008, Ward, 2002). Det fanns en hög ambitionsnivå 
och ett personligt intresse att ha framgång i arbetet (Lindholm et al., 2000, Ward, 2002).  När 
det gällde ledarskapskompetens framkom det att beslutsfattande, analysförmåga och att kunna 
argumentera samt presentera mätbara resultat var viktigt för dessa vårdledare (Lindholm et 
al., 2000).  

 

I förändringar hade sjuksköterskeledaren en klar vision hur gruppen skulle föras framåt. När 
hon stod inför förändring fokuserade hon på förändringsprocessen, organiserade förhållanden, 
prioriterade behoven och involverade medarbetarna i förändringen. Efter det fokuserade hon 
på de långsiktiga målen och utvecklade strategier för att minimera baksidor av förändringarna 
för att maximera för framtiden (Ward, 2002)  
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Stödjande ledarskap 

I en studie om ledarskicklighet hos chefer på hospice framkom att ledare som använde trans-
formellt ledarskap hade många års erfarenhet av att vara ledare (Longenecker, 2006). I två 
andra studier framkom att sjuksköterskeledare var kliniska experter och hade stor kunskap 
inom det aktuella området, vilket innebar att de kunde ge personalen stöd. De såg det bästa i 
varje människa och inspirerade andra samt hade en positiv framtoning och använde humor i 
arbetet (McGillis Hall et al., 2005, Ward, 2002). De värnade om personalens integritet (Ward, 
2002). Ledarna såg styrkan hos medarbetarna och stod upp för sin personal. De hade ett peda-
gogiskt förhållningssätt, delade kunskap, var en resurs, gav handledning och hade en villighet 
att dela makten med kompetenta medarbetare (McGillis Hall et al., 2005, Lindholm et al, 
2000). Vårdledaren som hjälpte till i omvårdnadsarbetet minskade mängden arbete och visade 
samtidigt att arbetet vårdpersonalen gjorde var viktigt (McGillis Hall et al., 2005). Professio-
nellt beteende kunde yttra sig på så vis att ledare hade en villighet att lyssna in bägge parter i 
en konflikt innan hon fattade ett beslut i frågan (McGillis Hall et al., 2005). Transformellt 
ledarskap var en pågående interaktiv process mellan vårdledaren och medarbetarna. Efter 
genomförd ledarutbildning i transformellt ledarskap blev sjuksköterskan mer effektiv på om-
råden som kommunikationsförmåga och genomförande enligt en kvalitativ belgisk studie (Di-
erkx de Casterlé et al., 2008). Kommunikationen mellan ledande sjuksköterskor och anställda 
blev rak och direkt, med öppet uttryckta förväntningar och med uppmärksamheten fokuserad 
mot kommunikationsparten (McGillis Hall et al., 2005). Liknande resultat visade Dierkx de 
Casterlé et al., (2008). Personalen ansåg att återkoppling från den ledande sjuksköterskan 
hade betydelse för samarbetet (McGillis et al., 2005, Ward, 2002). Sjuksköterskor med trans-
formellt ledarskap var bra på att anpassa kommunikationen till den aktuella situationen 
(Ward, 2002). Lyhört lyssnande sågs som den mest framträdande formen av ett stödjande le-
darskap. I ett lyhört lyssnande ingick personlig omtänksamhet och vårdledarens tillgänglighet 
var viktig. Möjligheten att vara informerad om förändringar och utveckling i en krävande mil-
jö medverkade till vårdpersonalens känsla av att få stöd. Brist på information och kommuni-
kation hindrade personalen från att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. (McGillis Hall et 
al., 2005). Sjuksköterskeledaren var en god förebild och i stressade situationer föregick hon 
med gott exempel genom att vara lugn (Lindholm et al., 2000, McGillis Hall et al., 2005).  

Effekter av transformellt ledarskap på vårdpersonalen 
 
Effekterna av transformellt ledarskap på personalen utkristalliserade sig som tre teman, näm-
ligen ansvarstagande, bekräftelse och arbetstillfredsställelse. 

Ansvarstagande 

Vårdpersonalen fick fler arbetsuppgifter delegerade till sig, vårdteamet utmanades att lösa 
problemen inom teamet, där ledaren gav stöd till de inblandade. Genom att vårdledarskapet 
blev mer effektivt ledde det till effektivare kommunikation, ökat ansvarstagande, bemyndi-
gande och tydlighet i vårdteamet (Dierkx de Casterlé et al., 2008, Ward, 2002). Kommunika-
tionen blev mer öppen, villigheten att diskutera både positiva och negativa ämnen ökade. An-
svarstagandet för patienterna ökade, liksom ansvarstagandet för att själva lösa konflikter inom 
gruppen. Teamet fick använda sin kunskap och ledaren blandade sig inte i den direkta pati-
entvården. Detta sätt att arbeta gav teammedlemmarna utrymme att utveckla sin personlighet 
och professionalitet (Dierkx de Casterlé et al., 2008).  Vårdpersonalen upplevde att ledaren 
hade förtroende för och litade på deras omdöme och bedömningar gällande patienterna 
(McGillis Hall et al., 2005). En kvantitativ studie av Leach (2005) visade att chefernas ledar-
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skap hade en statistisk signifikant positiv effekt på sjuksköterskornas engagemang i sitt arbe-
te. Däremot visades inget statistiskt signifikant samband mellan den närmsta chefens ledar-
skap och organisatoriskt engagemang hos sjuksköterskorna. 

Bekräftelse 

Genom ett understödjande arbetsklimat kände vårdpersonalen att de fick stöd, uppskattning 
och blev sedda. (Dierkx de Casterlé et al., 2008). Vårdpersonalen kände sig bekräftade när 
ledaren hälsade på dem på morgonen och tackade för arbetsinsatsen när de gick hem. Denna 
form av positiv förstärkning i ord och handling nämndes ofta av vårdpersonalen och förstärkte 
trivselkänslan på arbetsplatsen. Genom det transformella ledarskapet uppfattade ledarna att 
vårdpersonalen blev bekräftad. Ledaren såg på medarbetaren med personlig omtänksamhet, 
som en helhet, där medarbetarens privatliv och professionell prestation hängde ihop och på-
verkade varandra. Ett exempel kunde vara att stress på arbetet kunde ökas av stress utanför 
arbetet, till exempel i familjen. Ledare poängterade att arbetstagarnas personliga stress mins-
kade när både personal och ledare tilläts att ta raster och återhämta sig under arbetsdagen. 
Ibland kunde personliga ärenden uppta arbetstagarnas uppmärksamhet och det utrymmet och 
den flexibiliteten att få ägna sig åt detta fanns på arbetsplatsen och det främjade en god ar-
betsmiljö. Respekt visades för vårdpersonalens privata liv, när svåra professionella frågor 
diskuterades. Vårdpersonalens individuella utveckling främjades genom att ledaren såg den 
enskilde medarbetarens styrkor och svagheter, gav beröm och erkännande (McGillis Hall et 
al., 2005).  

Arbetstillfredsställelse 

Vårdledarens roll för anställdas känslomässiga upplevelser, undersöktes med hjälp av MLQ-
instrumentet där ledarskapsstilarna transformellt, transaktionellt och laissez-faire jämfördes. 
Det framkom att anställda med ledare som hade en hög grad av transformell ledarskapsstil 
upplevde mer positiva känslor genom arbetsdagen, inklusive samverkan med arbetskamrater 
och kunder, än de anställda med ledare som använde de andra stilarna. Anställda som höll 
inne med sina känslor upplevde minskad arbetstillfredsställelse och ökad stress. Anställda 
med transformella ledare upplevde högre grad av arbetstillfredsställelse (Bono et al., 2007). I 
en annan kvantitativ studie (Dunham-Taylor, 2000) där transformellt ledarskap, dess maktut-
övande och organisationsklimat undersöktes, framkom att det fanns en statistiskt signifikant 
stark positiv korrelation mellan personal som hade en transformell ledare och arbetsgruppens 
effektivitet. Lika stark positiv korrelation visades mellan transformellt ledarskap och persona-
lens arbetstillfredsställelse. Det fanns även en positiv korrelation mellan personalens arbets-
tillfredsställelse och effektivitet. Med denna ledarskapsstil uppfattade ledarna att vårdpersona-
lens prestation ökade, de gav det lilla extra. Vårdpersonalens effektivitet, arbetstillfredsställel-
se och prestation minskade med transaktionellt- och laissez-faire-ledarskap. I en studie (Niel-
sen, Yarker, Brenner, Randall, Borg, 2008) inom äldrevården i Danmark, undersöktes förhål-
landen mellan transformellt ledarskap och anställdas uppfattade arbetsförhållanden, välmåen-
de och arbetstillfredsställelse. Ett statistiskt samband mellan transformellt ledarskap och ar-
betstillfredsställelse och välbefinnande framkom. Det fanns även ett statistiskt säkerställt 
samband mellan transformellt ledarskap och anställdas arbetsförhållanden, det vill säga, deras 
delaktighet, möjlighet till påverkan och känsla av meningsfullhet. Graden av delaktighet på-
verkade arbetstillfredsställelsen, det vill säga när anställda var delaktiga kände de arbetstill-
fredsställelse. Transformellt ledarskap visade också positivt samband mellan meningsfullhet 
och välbefinnande Det fanns även ett statistiskt samband mellan inflytande och transformellt 
ledarskap. Chefer som använde transformellt ledarskap i stor utsträckning i en vårdorganisa-
tion påverkade underställda chefers effektivitet positivt, tillfredsställelsen blev större och vil-
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ligheten att anstränga sig extra ökade (Spinelli, 2006, Stordeur, Vandenberghe, D´hoore, 
2000).  

 

Sjuksköterskor blev tillfrågade om ledarskap, arbetsstressorer och känslomässig utmattning i 
en stor kvantitativ studie i Belgien (Stordeur, D´hoore, Vandenberghe, 2001). De transformel-
la ledarskapsvariablerna var statistiskt signifikant negativt korrelerad med känslomässig ut-
mattning, det vill säga när sjuksköterskeledaren utövade transformellt ledarskap rapporterade 
sjuksköterskorna mindre grad utmattning än de gjorde när den ledande sjuksköterskan utöva-
de transaktionellt ledarskap. Ledarskapet var inte den enda faktorn som påverkar känslomäs-
sig utmattning. Undersökningen visade att stress kunde bero på fysisk och social miljö samt 
hur ambitiös personen var.  

Effekter av transformellt ledarskap på organisationen 
 
Som ett övergripande tema för effekter av transformellt ledarskap på organisationen framkom 
begreppet kommunikativ arbetsorganisation. 

Kommunikativ arbetsorganisation 

I föränderliga organisationer såsom vården, fanns en påverkan mellan det ledarskap sjukskö-
terskan utövade, den rådande organisationskulturen samt hur sjuksköterskan förhöll sig gent-
emot sina chefer och deras ledningsstrategi. De sjuksköterskeledare som utövade transfor-
mellt ledarskap stod över organisationskulturen, de påverkades inte i lika hög grad av den och 
arbetade nära sina ideal som ledare (Lindholm et al., 2000). Ledaren blev mer klar över sin 
roll i organisationen och tydligheten som ledare ökade efter ledarutbildning i transformellt 
ledarskap. Förbättrat ledarskap gav en strukturerad arbetsmiljö och vårdpersonalen noterade 
att bestämda överenskommelser var tydliga och fullföljdes.  Dessutom förbättrades det multi-
disciplinära samarbetet genom att ledaren främjade detta aktivt. Genom att inte ge så mycket 
rum för konflikter och genom tydliga överenskommelser främjades en god förståelse mellan 
medicinsk personal, arbetsterapeut, sjukgymnast och vårdpersonal (Dierkx de Casterlé et al., 
2008). De transformella sjuksköterskeledarna utvecklade relationer med personal på alla or-
ganisationsnivåer, skapade möjligheter för framgång med andra organisationer och byggde 
nationella och internationella relationer (Ward, 2002). I en studie om hur det transformella 
ledarskapet påverkade vårdprocessen, visade att förbättrat verksamhetsnära ledarskap påver-
kade patientfokuserad kommunikation och vårdkontinuiteten. När det gäller vårdkontinuite-
ten, ökades den på grund av att varje sjuksköterska tog ett större ansvar för vårdplanering från 
inläggning till utskrivning. Deltagarna i studien var övertygade om att patienterna fick förde-
lar pga. att strukturen och planeringen kring patienten förbättrades (Dierkx de Casterlé et al., 
2008).  

 

I en kvantitativ studie där förhållandet mellan sjuksköterskans ledarskapsstil och vårdmiljön 
studerades, visade resultatet statistiskt signifikant samband att transformellt ledarskap har 
positiv inverkan på vårdmiljön. Sjuksköterskeledare som frekvent använde transformellt le-
darskap gentemot personal blev sammankopplade med en positiv, önskvärd och flexibel vård-
organisation. I dessa organisationer var personalen delaktiga, flexibla och de hade uppgifter 
delegerade till sig (Casida & Pinto-Zipp, 2008). Liknande resultat framkom i studien av Dun-
ham-Taylor, (2000). I en svensk kvalitativ studie utforskades tillämpbarheten av sjuksköters-
keledarskapsstil i en vårdorganisation i förändring. Denna studie visade att ledarskapsproble-
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men blev färre med en renodlad och tydlig ledarskapsstil, i detta fall transformell eller tran-
saktionell, än vad de var för de vårdledare som tillämpade en blandning av transformellt-, 
transaktionellt- och laissez-faire ledarskap (Lindholm et al., 2000).  

 

Al-Mailam (2004) undersökte om anställda med en transformell ledare upplevde att deras 
ledare var mer effektiv än vad anställda med en transaktionell ledare upplevde sin ledare vara. 
Transformell ledarskapsstil var den stil som personalen uppfattade som den effektivaste, på 
både offentliga och privata sjukhus. Detta resultat var statistiskt signifikant. Det transformella 
ledarskapet i vården hade en positiv påverkan på organisationen eftersom vårdledaren kunde 
kommunicera de övergripande målen till de anställda på ett effektivt sätt. På privata sjukhus 
ansåg personalen sina ledare var transformella i större utsträckning än vad personal på all-
männa sjukhus ansåg sina ledare vara.  

Underlättande faktorer för framgångsrikt ledarskap 
 
Tydlig organisationsstruktur samt resurser framkom som tema under faktorer som underlättar 
för ett framgångsrikt ledarskap. 

Tydlig organisationsstruktur 

Tydliga organisationsbeskrivningar och strukturer för delegation av uppgifter samt en organi-
sation som höll hög förväntan när det gäller produktivitet, var gynnsamt för ett framgångsrikt 
ledarskap. En ändamålsenlig fysisk miljö med ordning underlättade också (Ward, 2002). 

Resurser 

Flera sjuksköterskeledare poängterade att stöd från make/maka och familj samt förståelse från 
kollegor och vänner hade en positiv betydelse för deras framgångsrika ledarskap. Finansiella 
resurser samt tillgång till senaste teknologin var andra väsentliga faktorer som påverkade le-
darskapet positivt (Ward, 2002). Tid identifierade som en viktig faktor för ledning, med möj-
lighet till ostörd tid för sig själv och tid för andra (Mc Gillis Hall et al., 2005, Ward, 2002).  

Områden där transformellt ledarskap används 
 
Det framkom två teman utifrån områden där transformellt ledarskap används nämligen verk-
samhetsområden och geografiska områden.  

Verksamhetsområden 

Utifrån de 14 studier som analyserades framgår att transformellt ledarskap användes inom 
varierande verksamhetsområden. Det användes på offentliga och privata sjukhus (Al-Mailam, 
2004), i ambulerande vårdorganisation (Bono et al, 2007), på sjukhus (Casida, Pinto-Zipp, 
2008, Dierck de Casterlé et al., Dunham- Taylor, 2000, Leach, 2005, Lindholm et al., 2000, 
Spinelli, 2006, Stordeur, 2000, Stordeur et al, 2001). Det användes också på hospice (Longe-
necker, 2006), inom långtidssjukvård (McGillis Hall et al, 2005), i äldrevård i hemtjänst och 
på sjukhem (Nielsen et al, 2008).  
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Geografiska områden 

Länder som studierna är gjorda i är: Belgien (Dierck de Casterlé et al, 2008, Stordeur et al 
2001, Stordeur, 2000), Canada (McGillis Hall et al, 2005), Danmark (Nielsen, 2008).  Kuwait 
(Al-Mailam, 2004), Sverige (Lindholm et al, 2000), USA (Bono et al, 2007, Casida, Pinto-
Zipp, 2008, Dunham- Taylor, 2000, Leach, 2005, Longenecker, 2006, Spinelli, 2006, Ward, 
2002). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
I denna studie analyserades redan funnet forskningsmaterial. En litteraturöversikt valdes där-
för som metod (Friberg, 2006). Att analysera redan funnet forskningsmaterial innebär att för-
djupa sig i ämne och se vad som har framkommit i forskningen inom transformellt ledarskap i 
vården. Som underlag för en eventuellt framtida empirisk studie om ledarskap i vården, kände 
författarna till denna litteraturöversikt att det var nödvändigt att först skaffa sig en kunskaps-
bas om aktuellt forskningsläge.  

 

För att få de senaste forskningsresultaten i materialet och för att antalet vetenskapliga artiklar 
skulle bli tillräckligt, avgränsades sökningen till en tioårsperiod. Sökorden som användes var 
transformational leadership och study och de kan anses relevanta för studiens syfte. Försök 
gjordes att söka på ordet nurse och health care i kombination med transformational leadership, 
men det gav inte tillfredsställande resultat. Artiklar söktes i fri fulltext. Detta kan möjligen 
vara en begränsning för studien, då relevant material kan ha förbisetts. Sökordet study samt 
inklusionskriteriet abstract (PubMed sökningen) lades till för att begränsa sökresultatet till 
vetenskapliga artiklar, då peer reviewed inte var möjligt att välja i sökningen på PubMeds 
databas. Det blev många träffar i en provsökning då endast transformational leadership an-
vändes. Åtskilliga av dessa artiklar var inte vetenskapliga studier, så för att underlätta urvalet 
användes study som sökord i samtliga databaser.  

 

Den ursprungliga intentionen med föreliggande studie var ”att belysa omvårdnadsarbetets 
ledarskap inom äldreomsorgen”. Artikelsökningen gav inte tillräckligt med resultatartiklar, 
trots handledningshjälp från Jönköpings högskolebibliotekarie. Flera av artiklarna som hitta-
des vid litteratursökningen var inte åtkomliga i fri fulltext. Det var svårt att avgöra om dessa 
artiklar som inte var åtkomliga i fri fulltext var relevanta för studiens syfte, därför uteslöts 
området äldreomsorg och sökningen inriktades nu på ledarskap och sjuksköterska. Artikel-
sökningen på begreppet clinical nurse leader, samt manuell sökning i tidskriften Journal of 
Nursing Management, och på specifika författarnamn gjordes. Inte heller dessa sökningar gav 
tillräckligt med resultatartiklar. Efter råd från bibliotekarien fortsatte sökningen i ytterligare 
en databas, LWW, där fler artiklar nu gick att få fram i fri fulltext. Efter en första granskning 
av artiklarna framstod begreppet transformational leadership som vanligt förekommande. Det-
ta var ett begrepp som tidigare inte var känt för oss och därför var det intressant att studera 
denna ledarskapsstil. För att få en insikt i hur transformellt ledarskap användes i vården, var 
litteraturöversikt relevant. Slutgiltig sökning gjordes på transformational leadership och det 
gav studiens inriktning och syfte. 
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Antalet vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien var 14 stycken. Resultatartiklarnas 
syften var inte entydiga och studierna speglade olika aspekter av transformellt ledarskap. 
Både artiklar med kvantitativ ansats (10 artiklar) och kvalitativ ansats (4artiklar) inkluderades. 
I resultatsammanställningen har de artiklar med kvalitativ ansats fått ett stort utrymme. De har 
fått stort utrymme därför att de bäst svarade mot syftets frågeställningar. Samtliga artiklar har 
redovisats tillsammans utan uppdelning i vilken forskningsdesign som har använts. Artiklarna 
har jämförts med avseende på syfte och frågeställningar utifrån metoden att göra en litteratur-
översikt.  I en litteraturöversikt där olika artiklar jämförs med avseende på några valda aspek-
ter, är detta ett vedertaget sätt att redovisa artiklar på (Friberg, 2006).  

 

Att formulera frågeställningar utifrån det övergripande syftet, att belysa transformellt ledar-
skap, var till god hjälp eftersom ämnet var nytt för författarna. För att få struktur på materialet 
och göra det tydligt, skapades teman under varje frågeställning. 

 

De studier som är inkluderade i resultatet speglade sjuksköterskeledare och andra ledare på 
olika hierkiska nivåer, från en sjuksköterska som arbetade nära patienter och personal till en 
sjuksköterska som var chef på högsta nivå. Detta ger översikten en bredd i bruket av trans-
formellt ledarskap, eftersom resultatet har visat att det används på olika hierkiska nivåer i 
vården. Noterbart är att flertalet av studierna är gjorda av kvinnliga forskare och flertalet av 
deltagarna i studierna var kvinnor. Majoriteten av sjuksköterskeledare i litteraturöversiktens 
studier var kvinnor och därför benämns ledaren som hon i översikten. 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att transformellt ledarskap kännetecknades av att ledarens personliga egen-
skaper hade betydelse samt att ledaren hade ett stödjande ledarskap. Effekterna av transfor-
mellt ledarskap på vårdpersonalen innebar ett ökat ansvarstagande, att personalen blev bekräf-
tade samt kände arbetstillfredsställelse. Det framkom också att effekterna av transformellt 
ledarskap på organisationen innebar en kommunikativ arbetsorganisation genom multidisci-
plinärt samarbete, en flexibel organisation med en delaktig personal. En tydlig organisations-
struktur samt resurser i form av olika slags stöd var underlättande faktorer för ett framgångs-
rikt ledarskap. Transformellt ledarskap användes inom många olika verksamhetsområden 
inom hälso- och sjukvården och i flera länder. 

Kännetecken på transformellt ledarskap  

Av resultatet framgår att vissa personliga egenskaper återkommer som kännetecken på det 
transformella ledarskapet. Tydlighet, trovärdighet samt uthållighet var personliga egenskaper 
som framkom. Personliga egenskaper påverkar samarbetet i gruppen och därmed kommunika-
tionen i gruppen och mellan olika grupper. En följd av detta resultat skulle kunna vara att vis-
sa människor aldrig kan utöva transformellt ledarskap på grund av avsaknad av sådana egen-
skaper. Vi menar att det krävs en viss mognad som människa samt en självmedvetenhet för att 
kunna utöva det stödjande ledarskap som transformellt ledarskap är. Tidigare forskning av 
Yukl (2006), där ledarnas personliga egenskaper studerades, har däremot visat att det inte 
finns några personlighetsdrag som är mer avgörande för hur effektivt ledarskapet blir. Olika 
personliga egenskapers betydelse beror på vad ledaren är i för sammanhang och vilka om-
ständigheter som råder. Ledare med en viss personlighet kan lyckas i en situation och miss-
lyckas i en helt annan situation.  



     
                                                                                                                                                                                                                  
     

16 

 

För att kunna ha ett stödjande ledarskap behövde ledaren arbeta nära vårdpersonalen. Vård-
personalens idealbild av sjuksköterskans ledarskap var en chef som var närvarande och till-
gänglig. Detta resultat styrks av en svensk studie som visade att i en hälso- och sjukvårdsor-
ganisation i förändring, var ledarskapet viktigt för att förändringsarbetet skulle bli bra (Ro-
sengren, 2008). Detta understryker vikten av att det ska vara ett verksamhetsnära ledarskap 
med ett begränsat antal vårdpersonal i varje personalgrupp och där ledaren också ska kunna 
vara ett stöd när det är nödvändigt. Kommunikation i personalgruppen i förändringsarbete är 
viktigt och nödvändigt för att alla ska känna delaktighet. I resultatet av föreliggande studie 
framkom att den transformella ledaren hade en klar vision hur hon förde personalgruppen 
framåt i förändringar och hon involverade medarbetarna i förändringen. Genom intellektuell 
stimulans blev medarbetarna tillsammans med ledaren engagerade i problemlösningsproces-
sen. Detta resultat framkom från forskning gjord i USA och det överrensstämmer med vad 
Rosengren (1999) kommit fram till i en svensk studie, där personalens upplevelser av en nyli-
gen genomförd strukturförändring beskrevs och analyserades. Delaktighet framträdde där som 
en övergripande kategori, det vill säga personalen upplevde det som mycket viktigt att vara 
delaktiga i ett förändringsarbete. Att personalen får vara delaktiga är en viktig del i ett trans-
formellt ledarskap i vården och delaktighet kan bringas till personalen genom kommunikation 
på olika sätt både skriftligt och muntligt. 

 

I transformellt ledarskap är ledaren en modell för medarbetaren. I föreliggande studie fram-
kom att en transformell ledare var en god förebild, hon var trovärdig och pålitlig. Finns det då 
inget negativt med transformellt ledarskap när det gäller ledarskapspåverkan? Stone, Russell 
och Patterson (2004) menar att transformella ledare motiverar sina efterföljare genom att väd-
ja till starka känslor och inte nödvändigtvis med positiva moraliska värderingar. Transformel-
la ledare kan utöva en mycket kraftfull influens över efterföljare och ge dessa förtroende och 
respekt. Det kan dock finnas en risk med detta, att ledare med narcissistiska tendenser manife-
sterar ledarskapet med makt och manipulation. Samtidigt kan vissa efterföljare ha karaktärs-
drag av beroende och forma starka olyckliga band med sina ledare. Detta är en negativ sida av 
transformellt ledarskaps idealiserande påverkan, denna kommunikation på interpersonell nivå, 
där ledaren är en modell som medarbetaren vill efterlikna. Ledarens karismatiska drag kan 
leda dem fel. 

 

Är transformellt ledarskap ett ledarskap för alla ledare i vården? Det borde kunna vara det, 
men utifrån Benner (1993), som beskrev sjuksköterskans utveckling från nyutbildad till ex-
pert, skulle det också kunna vara så att det är svårt för en nyutbildad i ledarposition att utöva 
transformellt ledarskap. Som nyutbildad (novis) finns ett visst teoretiskt kunnande, men det är 
inte erfarenhetsförankrat. Koncentrationen i det dagliga arbetet ligger i att utföra de egna ar-
betsuppgifterna på ett korrekt sätt, omvärldsperspektivet finns inte på samma sätt som hos 
någon som har stor erfarenhet av yrket. En expert, är en person som har stor erfarenhet och 
många år i yrket, ser helheten, har en förmåga att se både kort- och långsiktiga mål samt är 
generös i att dela med sig av sin kunskap. Det innebär inget hot för denne personen att dela 
makt till kompetenta medarbetare. Därmed skulle man kunna säga att transformellt ledar-
skapsutövande kommer med erfarenheten att vara ledare. Det bekräftas också i resultatet där 
hospiceledare som utövade transformellt ledarskap hade många års erfarenhet att vara ledare.  
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Effekter av transformellt ledarskap på vårdpersonalen  

Bekräftelse framkom som en effekt på personalen av det transformella ledarskapet. Det trans-
formella ledarskapet såg medarbetaren som en helhet, där privatliv och professionell presta-
tion hörde ihop. Liknande resultat framkom i en annan studie där man har studerat ett ledar-
skap som ändrats till att bli mer holistiskt. I den studien framkom att genom att personalen 
kände välbefinnande kunde de utföra vården av de boende med högre kvalitet (Yean-Sim Je-
ong, Keatinge, 2004). Att personalen blir sedd som en hel människa och bekräftad verkar vara 
mycket viktigt för att både personal och patienter ska må bra. Om personalen mår bra och blir 
bekräftade kan möjligen kvaliteten på vården höjas genom att ledaren utövar ett transformellt 
ledarskap. Att bli bekräftad är en del i det individuella hänsynstagandet. Genom att vårdleda-
ren respekterar medarbetarens behov och bekräftar denne, kan medarbetaren utvecklas och 
våga mer genom att vara trygg. 

 

Anställda med transformella ledare hade positivt samband med känsla av arbetstillfredsställel-
se. Det tyder på att ett stödjande ledarskap ger nöjda medarbetare. En tidigare studie av Sellg-
ren, Ekvall, Tomson (2008) visade också att sambandet mellan ett kreativt arbetsklimat och 
arbetsstillfredsställelse var starkt. En ledares förmåga att leda hade stor inverkan på arbets-
klimatet. En ledare med osynligt ledarskap påverkade arbetstillfredsställelsen på ett negativt 
sätt. Det visar att är det viktigt med ett tydligt ledarskap. 

 

I föreliggande studie framkom att anställda med transformella ledare upplevde hög grad av 
arbetstillfredsställelse och uppfattades som effektiva och ansvarstagande. Detta stöds av Mor-
rison, Jones och Fuller (1997) som undersökte sambandet mellan ledarskapsstil och bemyndi-
gande samt dess effekt på arbetstillfredsställelse bland vårdpersonal. Resultatet i den studien 
visade att transformellt ledarskap hade starkt positiv samband med arbetstillfredsställelse och 
bemyndigande visade svagt positivt samband med arbetstillfredsställelse. Samtliga parametrar 
för transformellt ledarskap visade starkt statistiskt säkerställt samband med både inre och yttre 
arbetstillfredsställelse. Som väntat visade alla transformella variabler positivt samband med 
bemyndigande. Vilken arbetsgivare vill inte ha vårdpersonal är ansvarstagande och som kän-
ner arbetstillfredsställelse? Begreppet bemyndigande används i teorin om transformellt ledar-
skap. När författarna formulerade teman valdes begreppet ansvarstagande, eftersom det är ett 
mer vanligt förekommande begrepp i svenska språket än vad ordet bemyndigande är. 

 

Vårdval med en friare rörlighet och ökad konkurrens med en mer marknadsanpassad hälso- 
och sjukvård kommer att införas i Sverige (SOU 2008:37). Detta kommer troligen att ställa 
högre krav på ett kvalitetsinriktat ledarskap och en bred ledarskapskompetens. Ökad konkur-
rens ökar kraven på kreativt nytänkande, att skapa nya lösningar, idéer och visioner där med-
arbetarna har en roll och kan växa. I resultatet framkom att anställda med transformella ledare 
upplevde arbetstillfredsställelse och då kunde transformell ledarskapsstil vara passande om 
arbetsgivaren vill ha nöjda medarbetare. 

 

Effekter av transformellt ledarskap på organisationen  

Resultatet visade att transformellt ledarskap ledde till en kommunikativ arbetsorganisation. 
Sjuksköterskeledare utvecklade relationer med personal på alla organisationsnivåer. Kommu-
nikation utövas på olika hierkiska nivåer och alla nivåer behöver fungera för att arbetsorgani-
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sationen ska bli så kommunikativ som möjligt. Interpersonell kommunikation tas upp i resul-
tatet som stödjande ledarskap, där återkopplingen från ledaren till den enskilde medarbetaren 
sågs som betydelsefull. 

 
I en studie där anställdas uppfattning av effektivt ledarskap undersöktes var transformell le-
darskapsstil den stil som uppfattades som effektivast i jämförelse med transaktionell ledar-
skapsstil. Däremot visade Prenkert och Ehnfors (1997) där de undersökte hur relevant tran-
saktionellt och transformellt ledarskap var för effektiviteten i organisationen, att transaktio-
nellt och transformellt ledarskap hade en låg och osignifikant samband med effektivitet i or-
ganisationen. Prenkert och Ehnfors resultat i denna svenska studie gör att frågor kan ställas 
om det möjligen är skillnad på hur personalen upplever ledarens effektivitet och hur effektivi-
teten i organisationen är. Leds vårdpersonal på ett sätt, ansikte mot ansikte och organisationen 
med övergripande ledningsfrågor och ekonomi, på ett annat sätt? Det är möjligen viktigare i 
ett verksamhetsnära ledarskap att kommunikationen fungerar för att ledarskapet ska bli effek-
tiv. 

 

I en annan svensk studie beskrivs att det gav färre ledarskapsproblem om ledaren hade enbart 
en ledarskapsstil och inte blandade olika ledarskapsstilar. Nazarko beskrev i sin artikel att 
varje ledare hade en ledningsstil som hon föredrog, men hon beskrev också att välfungerande 
ledare kunde växla mellan flera olika stilar (Nazarko, 2007). Det är bra att kunna använda 
olika ledningsstilar i olika situationer, men det är viktigt att ledaren vet målet, att hon vet vart 
hon vill nå och är tydlig gentemot medarbetarna.  

Underlättande faktorer för framgångsrikt ledarskap  

Resurser i form av stöd från familj och vänner var ett resultat som framkom när framgångsrikt 
ledarskap diskuterades. En ytterligare resurs som kan hjälpa en ledare att utvecklas och bli 
framgångsrik kan vara att ha en egen mentor, dvs. en person som ger stöd och råd på regel-
bunden basis. Forskning visar att ett gott mentorskap kan vara mycket utvecklande för en ny 
och osäker ledare (Lindgren, 2000).  

Områden där transformellt ledarskap används 

Resultatet visade att transformellt ledarskap användes inom många olika verksamhetsområden  
och i flera länder. Det styrker att det transformella ledarskapet är ett ledarskap som kan an-
vändas världen över. Den kulturella kontexten ser dock olika ut i olika delar av världen. Häl-
so- och sjukvårdsverksamheterna är organiserade på olika sätt och människors kommunika-
tionsmönster ser olika ut i verksamheterna. Kommunikation sker på alla fyra nivåer i en orga-
nisation, men den intrapersonella delen av kommunikationen, tolkningen av sändarens bud-
skap, ser olika ut beroende på mottagarens referensramar.  

 

Individuellt hänsynstagande är en del av det transformella ledarskapet och i den delen av le-
darskapet sätts vårdledarens skicklighet på prov att kunna skapa utvecklings- och inlärnings-
möjligheter för den enskilde medarbetaren oavsett kultur och verksamhet. 

 

När sjukhemspersonals uppfattning om kommunikation och ledarskap undersöktes för att 
kunna underlätta för kvalitetsförbättringar, framkom att både kommunikation och ledarskap 
var mycket viktiga faktorer. Dessa faktorer påverkar vårdpersonalens möjlighet att arbeta och 
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engagera sig. En samlad bild av resultatet var att deltagarna menade att alla delar av kommu-
nikationen behövde förbättras (Scott-Cawiezell, Schenkman, Moore, Vojir, Connolly, Pratt, 
Palmer, 2004). Därför är det viktigt att ledaren är medveten om kommunikationens betydelse 
i en organisation och föreliggande studies resultat visar att sjuksköterskor med transformellt 
ledarskap var bra på att anpassa kommunikationen till aktuella situationer. 

Ledarskapsutbildning och förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnt har det blivit mer fokus på ledarskapsfunktioner i vården de sista åren. 
Som yrkesverksamma sjuksköterskor anser vi att ledarskapsfunktionen inom yrket behöver 
lyftas fram ännu mer och diskuteras, eftersom den indirekt påverkar kvaliteten på den utförda 
omvårdnaden. Trots att socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor är tydlig på 
att ledarskap är ett av sjuksköterskans huvudområde menar vi att det i organisationerna fortfa-
rande råder en oklarhet om vad sjuksköterskans ledarskap innebär. Sjuksköterskor måste ock-
så vilja och våga ha denna ledaridentitet. Det är en identitet som behöver grundläggas och 
stödjas under hela utbildningstiden. Funktionen behöver lyftas fram i grundutbildningen och 
framför allt fokuseras på i specialistutbildningarna till exempel i distriktssköterskeutbildning-
en där sjuksköterskan som distriktssköterska ofta är arbetsledare för personal inom hemtjänst 
och hemsjukvård. Vi ser med glädje att det numera finns ledarutbildning inom omvårdnad på 
mastersnivå (Kursprogram, Hälsohögskolan). 

 

Som förslag på vidare forskning känns det angeläget att göra en svensk empirisk studie på hur 
sjuksköterskor upplever sitt ledarskap samt deras behov av ledarskapsutbildning. Det skulle 
också vara intressant att undersöka hur kvinnor respektive män använder transformellt ledar-
skap, om det finns skillnader eller inte. I denna litteraturöversikt har inte kvinnors respektive 
mäns sätt att leda undersökts, men det är möjligt att ledarskapsutövandet ser olika ut för kvin-
nor och män. 

Implikationer i vården 
 
Denna litteraturöversikt kan bidra med kunskap om en tydlig ledarskapsstil som kan användas 
av ledare i vården. Transformellt ledarskap kan hjälpa sjuksköterskan att förtydliga sitt ledar-
skap och genom att använda teorin kan hon hitta verktyg för utövandet. Det är av betydelse att 
ledare på olika nivåer i en vårdorganisation har en gemensam syn på ledarskap och strävar 
mot samma mål utifrån en övergripande vision. Författarna till denna litteraturöversikt vill 
föreslå vårdorganisationer och högskolor att inkludera utbildning i transformellt ledarskap. 
Resultatet visar att transformellt ledarskap har positiva effekter på vårdpersonalen och att le-
darskapet ledde en kommunikativ arbetsorganisation. Det är effekter som medverkar till att 
hålla en hög kvalitet på omvårdnad.  

Slutsatser  
 
Transformellt ledarskap verkar vara en lämplig ledarskapsstil för ledarskap i vården. En stor 
del av ledarskapet i vården är verksamhetsnära och transformellt ledarskap handlar om att 
stödja och bemyndiga medarbetarna, så att de känner delaktighet och tar ansvar. 

 
 



     
                                                                                                                                                                                                                  
     

20 

Referenser 
 
Ahltorp, B. (1998). Rollmedvetet ledarskap: om chefsroller och ledningsstilar i strategisk 
samverkan. Malmö: Liber. 

 

Al-Mailam, F. F. (2004). Transactional versus transformational style of leadership – em-
polyee perception of leadership efficacy in public and private hospitals in Kuwait. Quality 

Manage Health care 13- (4), 278-284). 

 

Anrell, T. (1989). Våga leda. Stockholm: Esselte Studium AB. 

 

Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: The Free 
Press. Adicision af Macmillan, Inc. 

 

Bass, B. M. (1997). Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend 
organizational and national boundaries? American Psychologist, 52, 130-139. 

 

Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D.I., & Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by 
assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88, 
207-218. 

 

Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2: a uppl.). New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert – mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Bentling, S. (1998). Centrala drag i utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen i Sverige från 
mitten av 1800-talet och fram till idag.  Jahren Kristoffersen, N.,  Nortvedt, F & Skaug A-E. 
(Red), (1998). Allmän omvårdnad, profession och ämnesområde - utredning, värdegrund och 

kunskap. (s 136-148). Stockholm: Liber AB. 

 

Berggren, C. (1998). Praktiskt ledarskap: en bok om hur man gör när man leder människor. 
Malmö: Liber. 

 

Bono, J. E., Jackson Foldes, H., Vinson, G., Muros, J. P., (2007). Workplace emotions: The 
role of supervision and leadership. Journal of Applied Psychology 92 – (5), 1357-1367. 

 



     
                                                                                                                                                                                                                  
     

21 

Casida, J. & Pinto-Zipp, G. (2008). Leadership-organizational culture relationship in nursing 
units of acute care hopspitals. NURSING ECONOMICS 26 – (1), 7-15. 

 

Chiok Foong Loke J (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity 
and organizational commitment. Journal of Nursing Management, 9, 191-204. 

 

Codex – regler och riktlinjer för forskning. Hämtad 29 november, 2008, från Codex hemsida: 

http://www.codex.vr.se/oversikter/etik/etik.html 

 

Cook, M. & Leathard, H. L. (2004). Learning for clinical leadership. Journal of Nursing 

Management, 12, 436-444. 

 

Davidhizar, R. (1993). Leading with charisma. Journal of advanced Nursing 18, 675-679. 

 

Davidson, P. M., Elliot, D., Daly, J. (2006). Clinical leadership in contemporary clinical prac-
tice: implications for nursing in Australia. Journal of Nursing Management, 14, 180-18 7. 

 

Depoy, E., & Gitlin, L. N. (1999). Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.  

 

Dierckx de Casterlé, B., Willemse, A., Verschueren, M., Milisen, K. (2008). Impact of clini-
cal leadership development on the clinical leader, nursing team and care-giving process: a 
case study. Journal of Nursing Management 16, 753-763. 

 

Dunham-Taylor J. (2000). Nurse executive transformational leadership found in participative 
organizations. Journal of Nursing Administration 30 – (5), 241-250. 

 

Fedoruk, M. & Pincombe, J. (2000). The nurse executive: challenges for the 21 st century. 
Journal of Nursing Management, 8 – (1), 13-20. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

 

Friberg, F. (Red.). (2006). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbe-
ten. Denmark: Studentlitteratur.  

 

Humphreys, J. H. & Einstein, W. O. (2003). Nothing new under the sun: transformational 
leadership from a historical perspective. Journal of Management History 41, 85-95. 

 



     
                                                                                                                                                                                                                  
     

22 

Höjeberg, P. (1989). Konsten att blifva en stark qvinna (1:uppl.). Stockholm: Svenska hälso-
och sjukvårdens tjänstemannaförbund. 

 

International Council of Nurses. (2006)  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtat 18 maj 
2008, från Svensk sjuksköterskeföreningens hemsida: 

http://www.swenurse.se/library/documents/ICNs%20etiska%20kod%202007.pdf 

 

Jahren Kristoffersen, N. & Breivne, G. (2005). Teoretiska perspektiv på omvårdnad. I N. Jah-
ren Kristoffersen, F. Nortvedt & A.-E.Skaug. (Red.), Grundläggande omvårdnad del 4. (ss. 
173). Stockholm: Liber AB. 

 

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar, (3:e uppl). Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Kihlgren, M. (Red.). Johansson, G., Engström, B., Ekman, S-L. (2000). Sjuksköterskan, le-

dande och ledare inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kreps, G. L. (1990). Organizational Communication Theory and Practice (2nd ed.). New 
York: Longman. 

 

Kursprogram, Hälsohögskolan, Jönköping. Mastersprogram i Omvårdnad med inriktning mot 
ledarskap och teamsamverkan i entreprenöriella organisationer, 120 högskolepoäng. Hämtad 
16 februari 2009 från hemsidan: http://mars.hhj.hj.se/kat/Program.asp?programkod=HAomv 

 

Lannerheim, L. (1994). Syster blir till. En ocoiologisk studie om sjuksköterskeyrkets framväxt 

och omformering. (Akad. Avh.). Göterborg: Göterborgsuniveristet, Sociologiska institution. 

 

Leach, L. (2005). Nurse executive transformational leadership and organizational commit-
ment. Journal of Nursing Administration 35 – (5), 228-237. 

 

Lindgren. U. (2000). En empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i Sverige. In-

nebörd, utformning och effekter. (Akad. avh.). Umeå: Institutionen för svenska och samhälls-
vetenskapliga ämnen, Umeå universitet. 

 

Lindholm, M., Sivberg, B, Udén, G. (2000). Leadership styles among nurse managers in 
changing organizations. Journal of Nursing Management 8, 327-335. 

 

Longenecker. P. D. (2006). Evaluating transformational leadership skills of hospice execu-
tives. American Journal of Hospice & Palliative Medicine 23- (3), 205-211. 



     
                                                                                                                                                                                                                  
     

23 

Mahoney. J. (2001). Leadership skills for the 21st century. Journal of Nursing Management 9, 

269-271. 

 

McGillis Hall, L., McGilton, K. S., Krejci, J., Pringle, D., Johnston, E., Fairley, L., Brown, M. 
(2005). Enhancing the quality of supportive supervisory behavior in long-term care facilities. 
Journal of Nursing Administration 35 – (4), 181-187. 

 

Morrison, R., Jones, L., Fuller, B. (1997). The relation between leadership style and empow-
erment on job satisfaction of nurses. Journal of Nursing Administration 27 – (5), 27-34. 

 

Nazarko L. (2007). Developing leadership skills: managing and leading. Nursing & Reciden-

tial care 9 – (1), 34-36. 

 

Nielsen, K., Yarker, J., Brenner, S-O., Randall, R., Borg, V. (2008). The importance of trans-
formational leadership style for the will-being of employees working with older people. Jour-

nal of Advanced Nursing 63- (5), 565-475. 

 

Nilsson, K. (2003). Mandat – Makt – Management. En studie av hur vårdenhetschefers ledar-

skap konstrueras. (Akad. avh.) Acta Univerisatis Gothenburgensis, Göteborg.  

 

Nilsson, K. (2005). Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Petersson, H. (1993). Avdelningsföreståndare, chef eller ledare? En utvärdering i Helsing-

borgs sjukvårdsdistrikt. Lund: Lunds universitet: Statsvetenskapliga institutionen. 

 

Prenkert, F. & Ehnfors, M. (1997). Amesure of organizational effectiveness in nursing man-
agement in relation to transactional and transformational leadership: a study in a Swecish 
county hospital. Journal of Nursing Management 5, 279-287.    

  

Raadu, G. (2008). Författningshandbok 2008 – För personal inom hälso- och sjukvård. Häl-
so- och sjukvårdslag 1982:763. Stockholm: Liber. 
 
Rahm-Sjögren, K. & Sjögren, T. (2002). Att vara sjuksköterska och chef. Växjö: Gothia AB. 

 

Renblad, K. (2006). Verksamhetsnära ledarskap. En kunskapsöversikt. Fokus-rapport 2006:3. 
Fokus Kalmar län, Kalmar. 

 

Rosengren, K. (2008). En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring -från distanserat till 

delat ledarskap. (Akad.avh.) Karlstad universitet, Hälsohögskolan, Högskolan, Jönköping. 



     
                                                                                                                                                                                                                  
     

24 

Rosengren, K., Kullén Engström, A., Axelsson, L. (1999). The staff´s experience of structural 
changes in the health and medical service in western Sweden. Journal of Nursing Manage-

ment 7, 289-298. 

 

Scott-Cawiezell, J., Schenkman, M., Moore, L., Vojir, C., Connolly, R., Pratt, M., Palmer, L.  
(2003). Exploring nursing home staff’s perceptions of communication and leadership to facili-
tate quality improvement. Journal of Nursing Care Ouality 19 – (3), 242-252. 

 

Sellgren, Fransson, S., Ekvall, G., Tomson, G., (2008). Leadership behavior of nurse manag-
ers in relation to job satisfaction and work climate. Journal of Nursing Management 16, 578-
587.  

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtat 18 maj, 
2008, från Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/ 2005/ 
8673/2005-105-1,htm 

 

SOSFS 1997: 14. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifte-

inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm; Socialstyrelsen. 
 
 
SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården. Stockholm; Socialstyrelsen. 
 
 
SOU 2008:37. Vårdval i Sverige. Fritzes, Stockholm. 

 

Spinelli, R. J. (2006). The Applicability of Bass´s Model of Transformational, Transactional, 
and Laissez-Faire leadership in the Hospital Administrative Environment. HOSPITAL 

TOPICS: Reseach and Perspectives on healthcare 84- (2), 11-18. 

 

Stone, G. A., Russel, R. F., Patterson, K. (2004). Transformational verus servant leadership: a 
difference in leaderfocus. Leadership & Organization Development Journal 25 – (4), 349-
361. 

 

Stordeur, S., D’Hoore, W., Vandenberghe, C. (2000). Leadership, organixational stress, and 
emotional exhaustion among hospital nursing staff. Journal of advanced Nursing 35 – (4), 
533-542. 

 

Stordeur, S., Vendenberghe, C., D´hoore, W. (2001). Leadership styles across hierachical 
levels in nursing departments. Nursing Rseach 49 – (1), 37-43. 

 



     
                                                                                                                                                                                                                  
     

25 

Ward. K. (2002). A vision for tomorrow: Transformational nursing leaders. Nursing Outlook 

50, 121-126. 

 

Yeun-Sim Jeong, S. & Keatinge, D. (2004). Innovative leadership and management  in a nurs-
ing home. Journal of Nursing Management 12, 445-451. 

 

Yukl. G. A (2006). Leadership in Organizations (6:e uppl.). Upper Saddle River: Pearson 
PrenticeHall.



           
                                                                                                                                                                                                                       

26 

Bilagor 
 
 Sammanställning av artiklar som ingick i analysen.                     Bilaga 1  

Artikel Titel Syfte Deltagare Design Resultat 

Al-Mailam 

2004 

Kuwait 

Transactional versus 
transformational style 
of leadership – em-
ployee perception of 
leadership efficacy in 
public and private 
hospitals in Kuwait. 

Att undersöka om anställda med en 
ledare som utövar transformellt ledar-
skap, upplever att deras ledare är mer 
effektiv än vad anställda med en leda-
re som utövar transaktionell ledarstil 
upplever sin ledare vara. 

N = 266 

Läkare och administratö-
rer (physicians, administ-
rators). 

Kvantitativ 

(MLQ-
instrumentet) 

Analysen visade att transformellt 
ledarskap gav hög ledarskapseffektivi-
tet. Anställda på privata sjukhus hade 
lättare att ta emot den transformella 
ledarstilen än anställda på offentliga 
sjukhus. 

Bono 2007 

USA 

Workplace emotions: 
the role of supervision 
and leadership. 

Att utforska arbetsledarrollens bety-
delse för de anställdas känslomässiga 
upplevelser 

N = 57 

Anställda i ambulerande 
vårdorganisation, olika 
yrkeskategorier (employ-
ees). 

Kvantitativ 

(MLQ-
instrumentet) 

De anställda upplevde färre positiva 
känslor i kontakten med sin chef jäm-
fört med kontakten med sina kollegor 
och kunder. De anställda med trans-
formella chefer hade generellt mer 
positiva känslor under arbetsdagen. 

Casida, Pin-
to-Zipp 

2008 

USA 

Leadership organiza-
tional culture relation-
ship in nursing units of 
acute care hospitals. 

Att undersöka förhållandet mellan 
sjuksköterskans ledarskapsstil och 
vårdmiljön. 

N = 315 

37 st Avdelningsförestån-
dare (nurse managers) 

278 st sjuksköterskor 
(staff registred nurses). 

Kvantitativ 

(MLQ-
instrumentet) 

Transformellt ledarskap har positiv 
inverkan på vårdmiljön. Transaktio-
nellt ledarskap har mindre positiv 
inverkan på vårdmiljön medan laissez-
faire-ledarskapet  har negativ inver-
kan. 

Dierckx de 
Casterlé et al  

2008 

Belgien 

Impact of clinical 
leadership develop-
ment on the clinical 
leader, nursing team 
and care-giving proc-
ess: a case study. 

Denna studien utforskar dynamiken 
som hänger i hop med ledarskapsut-
vecklingsprogram och dess påverkan 
på ledare I vården, vårdteam och vård-
processen. 

N = 17 

9 st Sjuksköterskor (nur-
ses) 

3 st Sjukgymnaster (phy-
siotherapists) 

1 st Arbetsterapeut (occu-
pational therapist) 

1 st Psykolog (psykcholo-

Kvalitativ 

Fallstudie, intervju-
er, fokusgrupper 
och observation 

Ledarskapsutveckling är en pågående 
interaktiv process mellan ledarna och 
medarbetarna. Studien ger mer insikt i 
processen att utveckla den transfor-
mella ledarskapsstilen samt dess på-
verkan på teammedlemmarna. 
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gist) 

1 st Läkare (ward physi-
cian) 

2 st Chefssjuksköterskor 
(headnurse, nursing man-
ager) 

Dunham-
Taylor 

2000 

USA 

Nurse executive trans-
formational leadership 
found in participative 
organizations. 

Att undersöka transformellt ledarskap, 
dess maktutövande och organisations-
klimat. 

N = 396 

Sjuksköterskechefer (nur-
se executives) 

 

Kvantitativ 

(MLQ-instrumentet 

Sjuksköterskecheferna använde trans-
formellt ledarskap ganska ofta och 
hade i dessa fall ganska nöjda anställ-
da. 

Leach 

2005 

USA 

Nurse executive tran-
formational leadership 
and organizational 
commitment 

Att undersöka förhållandet mellan 
sjuksköterskechefernas ledarskap och 
organisatoriskt engagemang på akut-
sjukhus. 

N = 799 

651 st Sjuksköterskor 
(registred nurses) 

148 st Sjuksköterskeleda-
re (nurse managers) 

Kvantitativ 

Deskriptiv korrela-
tionsdesign 

Ett positivt samband påvisades mellan 
sjuksköterskechefernas ledarskap och 
sjuksköterskeledarnas ledarskap. 

Lindholm et 
al 

2000 

Sverige 

Leadership styles 
among nurse managers 
in changing organiza-
tions. 

Att utforska tillämpbarhet av sjukskö-
terskeledarskapsstil I en vårdorganisa-
tion I förändring. 

N = 15 

Sjuksköterskeledare (nur-
se managers) 

Kvalitativ  

Intervju 

Fyra ledarskapsstilar identifierades: 
auktoritärt, flexibelt, kärriärslystet och 
hängivet ledarskap. 

Longenecker 

2006 

USA 

Evaluating transforma-
tional leadership skills 
of hospice executives 

Utvärdera ledarskicklighet hos ledare 
på hospice. 

N =47  

Hospice chefer (hospice 
executives 

 

  

Kvantitativ 

Deskriptiv 

(MLQ-
instrumentet) 

Ledare på hospice använder hög nivå 
av transformellt ledarskap. 
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McGillis 
Hall et al 

2005 

Canada 

Enhancing the quality 
of supportive supervi-
sory behaviour in long-
term care facilities 

Syftet med denna studie var att samla 
data som kunde förbättra den praktiska 
ledningen för långvårdsavdelning och 
öka kvaliteten på relationen mellan 
sjuksköterskeledare och vårdpersonal. 

N = 56 

30 st Sjuksköterskeledare 
(supervisors) 

 26 st anställda (supervi-
sed staff) 

 

Kvalitativ 

Fokusgrupper 

Många av de ledarskapsbeteenden 
som identifierades som understödjan-
de av personal och ledning i långtids-
vårdmiljö i denna studie hänger ihop 
med transformellt ledarskap. Tre 
nyckelattribut: karisma, individuell 
hänsyn/omtanke, intellektuell stimule-
ring framträdde. 

Nielsen et al 

2008 

Danmark 

The importance of 
transformational lead-
ership style for the 
well-being of employ-
ees working with older 
people  

Att utforska förhållandet mellan trans-
formellt ledarskap och anställdas upp-
fattade arbetsförhållande, välmående 
och arbetstillfredsställelse. 

N = 447 

Äldrevårdare (staff caring 
for older people) 

Kvantitativ Det transformella ledarskapet hänger 
ihop med anställdas arbetsvillkor, 
delaktighet, påverkan och menings-
fullhet. Samband fanns mellan delak-
tighet och arbetstillfredsställelse samt 
mellan meningsfullhet och välbefin-
nande. 

Spinelli 

2006 

USA 

The applicability of 
Bass´s model of trans-
formational, transac-
tional and laissez-faire 
leadership in the hospi-
tal administrative envi-
ronment. 

Att utvärdera förhållandet mellan 
ledarskapsutförande i sjukhusadmi-
nistrativ miljö och mottagande av detta 
hos verksamhetsnära chefer genom 
Bass modell.  

N = 101 

Verksamhetsnära ledare 

 

Kvantitativ Sambandet mellan transformellt ledar-
skap och de undersökta faktorerna var 
starkare än sambandet mellan transak-
tionellt ledarskap och laissez-faire 
ledarskap”. 

Stordeur et al 

2001 

Belgien 

Leadership, organiza-
tional stress, and emo-
tional exhaustion 
among hospital staff. 

Att undersköka om chefssjuksköters-
kors transformella och transaktionella 
ledarskapsbeteende kan förklara skill-
naden i vårdpersonalens emotionella 
utmattning. 

N = 625 

Sjuksköterskor (nurses) 

Kvantitativ Transformellt ledarskap hade inget 
inflytande på emotionell utmattning, 
det var negativt korrelerat. 

 

Stordeur et al 

2000 

Belgien 

Leadership style across 
hierarchical levels in 
nursing departments. 

Att undersöka kaskadeffekten av le-
darskapsstilar på hierkiska nivåer i ett 
urval av vårdavdelningar och att utre-
da effekten av hierkisk nivå och för-
hållandet mellan ledarskapsstil och 
olika arbetsresultat.  

N = 464 

411 st Sjuksköterskor 
(nurses) 

41 st Avdelningsförestån-
dare (headnurses) 

Kvantitativ Inget stöd fanns för kaskadeffekt av 
ledarskap genom hierkiska nivåer. 
Variation på ledarskapet förklarades 
utifrån faktorer i organisationen. 
Transformellt ledarskap hade en star-
kare påverkan på kriteriernas variation 
än transaktionellt ledarskap hade. 
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12 st Chefer (associate 
directors) 

Interaktionseffekt mellan ledarskaps-
stil och hierkiska nivåer observerades 
för enheternas effektivitet. 

Ward 

2000 

USA 

A vision for tomorrow: 
Transformational nurs-
ing leaders. 

Att skaffa en bild av ledarskapsprinci-
per och värderingar som praktiseras av 
tranformella sjuksköterskeledare. 

N = 8 

Sjuksköterskeledare (nur-
singleaders) 

Kvalitativ Alla av de transformella ledarna strä-
vade efter förträfflighet, värderingsin-
tegritet, forma omgivningen för fram-
gång, visa uthållighet, försöka förbätt-
ra livet för andra, ha en genuin kärlek 
till andra, inspirera andra, uppfinna 
framtiden och dela vägen mot själv-
kännedom. 
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Tabell 3: Förteckning av teman som framkom utifrån syftets olika frågeställningar      Bilaga 2 

Artiklar Kännetecken på transfor-
mellt ledarskap 

Effekter av transformellt ledarskap på personalen Effekter av 
transformellt 
ledarskap på 
organisationen 

Underlättande faktorer för fram-
gångsrikt ledarskap 

Områden där transformellt ledar-
skap används 

 Personliga 
egenskaper 

Stödjande 
framtoning 

 Ansvarstagande Bekräftelse Arbetstillfredsställelse Vårdkvalitet Organisationsstruktur Resurser Verksamhetsområden Geografiska 
områden 

Al-Mailam       x   x x 

Bono      x    x x 

Casida, 
Pinto-Zipp 

      x   x x 

Dierckx de 
Casterlé et 
al. 

x x  x x  x   x x 

Dumham-
Taylor 

     x x  x x x 

Leach    x      x x 

Lindholm et 
al. 

x x     x   x x 

Longenecher  x        x x 

McGillis et 
al. 

x x  x x    x x x 

Nielsen et 
al. 

     x    x x 

Spinelli      x    x x 

Stordeur et 
al. 2001 

     x    x x 
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Stordeur et 
al. 2000 

     x    x x 

Ward x x  x   x x x  x 

 


