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Sammanfattning    

Ett sjukhus rymmer många olika personliga upplevelser kring samspelet i 

organisationen. Mellanchefens roll fungerar som en koppling mellan personalen och 

verksamhetschefen där de ska förstå de olika funktionerna och även medla mellan 

dessa. Vår studie syftar till att finna beskrivningar av hur mellanchefer inom en 

sjukhusorganisation kan agera för att främja delaktighet hos sin underställda personal 

och vad det innebär för det kliniska arbetet. En systematisk litteraturstudie utfördes och 

i processen valdes artiklar ut som svarade mot de ställda kriterierna. De utvalda 

artiklarna granskades, jämfördes och redovisades sedan. Studiens resultat delades in i 

fem kategorier; arbetstillfredsställelse, delaktighet, medarbetarskap, arbetsmiljö och 

ledarskapsstil. Resultatet visade att som mellanchef bör man kunna hantera konflikter 

mellan personalen, underlätta personalens kompetensutveckling och främja 

kommunikation. För att få sin personal att känna sig delaktig i verksamheten 

rekommenderas regelbundna möten där man kan identifiera och lösa arbetsrelaterade 

problem och ett öppet kommunikationsklimat framförallt kring förändring och 

utveckling av sjukhusverksamheten. Utav de fem kategorierna läggs störst vikt vid 

delaktighet och arbetstillfredsställelse för att skapa engagemang och 

organisationstillhörighet. 

 

 

Nyckelord: Delaktighet. Ledarstil. Mellanchef. Medarbetarskap. Arbetsmiljö. Sjukhus. 

Litteraturstudie.
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1. INLEDNING 

Arbetsrelationer och miljön de skapas i är ständigt aktuella ämnen inom vårdyrken. 

Stora och komplexa organisationer som sjukhus rymmer även mångfacetterade 

personliga upplevelser kring samspelets funktion inom dessa organisationer. Vårt 

intresse för hur personalens delaktighet inom en stor vårdorganisation fungerar väcktes 

via vår egen delaktighet i sådana. På två olika sjukhus som arbetsplats, i två olika 

städer, uppmärksammade vi liknande mönster och hörde liknande upplevelser av 

delaktighet eller oftast brist därav, ganska direkt efter att vi anlänt som nyanställda. Att 

sådana upplevelser delas så öppet tyder på att de spelar en stor roll och är framträdande. 

För oss som anlände med nytt perspektiv tycktes dessa tankar dock accepteras som en 

del av vardagen och arbete för att stävja dessa mönster syntes inte självklart till. Den 

person vi tilldelades som första kontakt och som förblev vår länk utåt och uppåt i 

organisationen var mellanchefen. Vad gällde information om organisationen, eventuella 

förändringar och personlig kontakt från denna vår närmaste ansvariga upplevde vi dock 

relativt lite. Snart uppfattade vi att det var en underförstådd självklarhet. Frågan om 

orsaker föddes och att informera oss själva och samtidigt få en möjlighet att bearbeta 

forskning på sådant område lockade oss således tidigt och framstod kvickt som 

gemensam mark för oss båda.  

 

Sjukhus är aktiva arbetsmiljöer och likaledes måste dess personal och ledare anpassa sig 

till denna. Som en del i samhällets rörliga infrastruktur måste sjukvården följa 

Socialstyrelsens riktlinjer för utveckling. Dessa berör exempelvis hur ledningssystem 

skall utformas och hur de kontinuerligt skall leda utvecklingsarbete, säkra kvalitet och 

att vården därmed också utvecklas i sig själv (SOSFS 2011:9). Precis som all form av 

bärande samhällsfunktion måste den även behålla delar av sin tidigare roll samtidigt 

som den utvecklas. Denna nödvändiga paradox är tydlig på sjukhus där 

linjeorganisation och kulturellt professionsbunden hierarki måste samsas med den goda 

arbetsmiljöns förutsättningar som exempelvis ömsesidigt förtroende (Wenglén 2012, s. 

391). Ett ofta återkommande begrepp synonymt med en positiv och utvecklingsbetonad 

arbetsmiljö är delaktighet. I Socialstyrelsens handbok till föreskrifter gällande 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2012) klargörs att all personal skall 

ingå i kvalitetsarbete, inneha rätt kompetens för arbetet och att det i verksamhetens drift 

skall planeras för att personal skall kunna ingå i kvalitetsarbete. Detta kan beröra såväl 

tid som kompetensutveckling.  

 

Förutom den aktiva närvaron i kvalitetsarbete så är en annan relevant faktor personalens 

upplevelse av delaktighet i kvalitetsarbete. Närmare berör detta sjukhuspersonalens 

upplevelse av delaktighet både i sin organisation och med dess ledarskap. Delaktighet 

och en hierarkisk ordning kan dock ibland upplevas som oförenliga. Hierarkiskt styrda 

organisationer kan upplevas som om de fostrar en separation av tanke och handling. Det 

kan tyckas ålderdomligt och sällan i linje med en modern syn på arbetsordning, likväl 

regerar den alltjämt i någon grad i de flesta större och komplexa sammanhang. I alla 

större organisationer råder alltså av natur någon form av indirekt ledarskap där en 

översta, ibland ganska abstrakt (läs: politisk) nivå fattar beslut som de lägre skall sätta i 

verk. I de flesta fall existerar då en länk (Larsson 2008, s. 18) mellan dessa nivåer som 

har till uppgift att initiera och följa upp verkställandet. I en sjukhusmiljö kan dessa 

länkar benämnas med samlingsbegreppet ”mellanchef”.  
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Sjukhuspersonalens funktion verkar under ett flertal förutsättningar. Utöver strukturella 

faktorer råder allmän konsensus kring vikten av en positiv kultur och stödjande miljö på 

arbetsplatsen som avgörande för personalens resultat. Detta resultat, eller i effekt: 

kvaliteten på vården, bedöms oftast antingen ur patientens perspektiv eller ur ett 

samhällsperspektiv med avseende på ekonomi och infrastrukturell funktion. Grund till 

detta finns också lagstadgat enligt Hälso- och sjukvårdslagen som exempelvis slår fast 

att vården skall: 2 a §, 3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen, 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 

(SFS 1982:763). För de sjuksköterskor och läkare som administrerar denna vård 

fungerar Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) som den trygghet de kan luta sig mot för att 

kunna agera i en säker och utvecklande miljö. Precis som att den vårdande personalen är 

de som agerar enligt HSL och därmed förverkligar den så måste arbetsgivare och ledare 

göra verklighet av de lagstadgade krav i AML på tillfredsställande arbetsmiljö och att 

”arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”.  

 

För oss tycks det som om den ledare som står närmast den kliniska verksamheten också 

då naturligt är den som blir ålagd en stor del av det praktiska ansvaret att försöka styra 

arbetsmiljön att fungera enligt lagen. Kravet om medverkan vid förändringsarbete är 

något vi i våra erfarenheter från sjukhusmiljön inte upplevt efterlevs och den frustration 

över bristande delaktighet som vi sett och hört tyder på att forskning till dess orsaker 

och åtgärder behövs. För att förstå hur det kan gå till behövs insyn i mellanchefers 

agerande, vad som styr detta samt hur det kan utvecklas. En återkommande benämning 

är exempelvis första linjens chef (eng. Front-line manager), men vi har medvetet valt att 

låta begreppet stå öppet pga att det finns allt för många olika benämningar på de chefer 

och ledare som står närmast personalen och samtidigt bär ett betydande ansvar för 

exempelvis budget och planering. Vi har heller inte begränsat oss till en profession utan 

låter sjukhuset som kontext stå för den närmaste avgränsningen efter hierarkisk 

ställning. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Begreppet mellanchef och vad det innebär 

Ett sjukhus hierarkiska ordning är sällan av absolut struktur. I respektive ytterände av 

stab- linjeorganisationen står sjukhusdirektör och undersköterskor. Alla de som verkar 

där emellan befinner sig på varierande nivåer med omväxlande titlar. Vi har valt att 

använda begreppet mellanchef med utgångspunkt ur Larsson´s (2008, s. 18) och 

Socialstyrelsens (2003, s. 12) definitioner som också grundar sig i Mintzberg´s (se 

Svenningsson & Alvehus 2012, ss. 162-163) klassiska kategorisering av de som står 

direkt ansvariga för personalen närmast brukare och som samtidigt fungerar som den 

personalens koppling till verksamhetschef och i förlängningen organisationens styrelse. 

Dessa personer har till uppgift att styra verksamheten från en utpräglad mellannivå efter 

direktiv ovanifrån som framförallt berör underställda. För 20 år sedan förknippades 

rollen som exempelvis avdelningschef som en position den bäst lämpade förtjänat, ofta 

den mest kompetenta sjuksköterskan. Anknytningen till den profession som skulle 
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styras var således stark och fokus låg främst på vårdarbetet och patienter. Idag ser det 

inte längre ut så då rollen som avdelningschef främst inbegriper administrativt arbete 

och uppgifter som förutsätter annan kompetens än den direkt kliniska (Ericsson & 

Augustinsson 2015, ss. 282-283). Arbetsmiljöverket påbörjade 2015 ett projekt för 

inspektion av första linjens chefers organisatoriska förutsättningar inom vård och 

omsorg med målet att förbättra dessa (Arbetsmiljöverket 2015). Detta markerar en ökad 

medvetenhet kring den komplicerade mångfald av uppgifter mellanchefer handhar och 

vikten av kontinuerligt arbete till deras stöd. Verktyg för att skapa engagemang, ett gott 

medarbetarskap och delaktighet hos sin personal torde således vara avgörande för både 

vårdens kvalitet och viktig hjälp i mellanchefernas arbetsvardag. 

  

 

Karakteristiskt för dessa chefers arbete är att de behöver hantera steglös skiftning 

mellan olika kontexter och inte bara lära sig förstå dess unika kulturer, men även att 

tolka dem sinsemellan åt varandra. Arbetsrollen är den av en ekvilibrist, nödvändigt 

mångfacetterad med stort fokus på kommunikativa egenskaper. Detta utvecklas av 

Ericsson (2010, s. 129) där första linjens chefer såg sig själva som de ansvariga för att 

medla vid organisationsförändringar. Att det låg på deras axlar att tolka vad som 

föranlett förändringarna och hur de skulle implementeras med den operativa personalen. 

Med denna roll följer en potentiell lojalitetskonflikt mellan personalen närmast 

patienten och ledningen som kräver medveten finess för att balansera. Sims (2003, s. 

1199) uttrycker det som att rollen som mellanchef är att underifrån bli sedd som 

priviligerad, men ovanifrån bli sedd som antingen en framtida konkurrent eller partner, 

men ultimat utbytbar. Klart är att denna diplomatiska kamp tycks ingå naturligt i rollen 

som mellanchef oavsett kontext. Särskilt för de som står nära sina underställda. Ju 

längre upp i hierarkin en chef befinner sig desto starkare växer sig också lojaliteten till 

de ovanför (Wenglén 2012, s. 391) och därmed försvagas lojaliteten till de längre ner.  

 

Rollen som medlare för mellanchefer kan upplevas som särskilt besvärligt i ljuset av 

den professionsmakt som läkarkåren alltjämt besitter. Det kan ha sin grund i att läkare 

skolas både akademiskt och kulturellt att främst värna patienten och den egna 

professionen och därmed inte nödvändigtvis ser till organisationens och 

administrationens bästa. I de intervjuer med mellanchefer i vården som Larsson utfört 

(2008, s. 103) framkom det problem med att läkare inte ansåg sig behöva delta i 

utvecklingsarbete rörande administration, men att de ändå ansåg att mellanchefen gärna 

skulle ansvara för det rent medicinska utvecklingsarbetet och inte behöva driva det 

själva.  

 

Sådana symptom kan ha sitt ursprung i 90-talets fokus på platta organisationer där 

mellanchefer gavs större ansvar och samtidigt förflyttades från sin vanliga operativa 

verksamhet till att fastna bakom skrivbord med administrativa uppgifter (Tengblad 

2010, s. 9). Därmed skänktes ännu högre grad av självstyre åt läkarna som kunde agera 

efter egen devis i större utsträckning. Detta kan uttryckas som det Mintzberg kallade för 

professionsbyråkratin. I den äger professionerna en stor del av den styrande makten 

eftersom de kommer in i organisationen redan fostrade i sitt yrke och enligt detta byggs 

också ordningen upp. Tanken är att professionen styr sig själv och fungerar bäst inte allt 

för hårt hållen eftersom den ändå arbetar efter officiella rutiner och regler (se 

Svenningsson & Alvehus 2012, ss. 162-163). 
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Mellanchefen befinner sig alltså i en position av att både behöva medla mellan 

hierarkiska skikt, men samtidigt hålla professionsmakten i styr för att verksamheten inte 

skall falla in i ett låt-gå ledarskap där mellanchefen blir fråntagen en del av 

möjligheterna att styra verksamheten, eller om man så vill: sin makt. Nödvändigt blir då 

att försöka skapa en konstruktiv samverkan med läkarkåren och samtidigt fastställa 

ansvars- och beslutsordning. Detta kan dock visa sig skapa konflikter och etisk stress 

för mellanchefer. Särskilt om konflikter tillåts stärka det informella ledarskapet hos 

exempelvis läkare. En metod för att begränsa risken för det är att implementera 

stödprogram för chefer där både stress kan ventileras och avhjälpas via stärkning av 

informella ledarskapsstrategier hos den formella ledaren samt strukturerat stöd och 

utvecklingsmöjligheter till detta ändamål (Dellve & Wikström 2009, s. 940). 

 

2.2 Vikten av medbestämmande och medarbetarskap 

Centralt för att både styra och leda sin personal står förmågan att nära ett engagemang 

för uppgiften. Förståelse för ett sammanhang och den egna platsen i det. 

Medbestämmande löper parallellt med självbestämmande och de båda är nära 

besläktade. Autonomi är syster till demokrati och de fungerar bäst i tandem. Att uppleva 

sig inkluderad i det som styr arbetsprocessen är således även att uppleva kontroll och 

samverkan. Om arbetsplatsen är något som sjukhuspersonal kan relatera till tack vare att 

de själva är med och skapar den blir den i förlängningen också något de värnar om. 

Svedberg (2012, s. 180) illustrerar förutsättningarna för arbetsgruppens funktion som en 

process mellan tre dimensioner: vad, varför och hur. Samverkan mellan dessa 

dimensioner formar gruppens identitet. Uppgiften och dess syfte måste förmedlas och 

upprätthållas. Det arbetet måste följas av nödvändiga verktyg till ändamålet. I denna 

process byggs identitet, känsla av sammanhang och förstärker känslan av att utföra 

någonting meningsfullt. Om uppgiften kan utföras kontrollerat och med en känsla av 

nödvändigt stöd från överordnade så kan det också bygga tillfredsställelse hos 

personalen. Om den närmaste chefen kan understödja effektivitet så att arbetet kan 

utföras lättare så skapar det tillfredsställelse i sig.  

 

Det är alltså i arbetsgruppens uppgift som den också berättigar sin existens. Med sitt 

vad, varför och hur formuleras också arbetsgruppens mål. Vad den söker att uppnå 

behöver tydliggöras, företrädelsevis i samverkan med gruppen. Att alla inkluderas i ett 

gemensamt syfte, trots att den föranleds av en toppdriven regelstyrning, är vad som 

driver arbetet framåt. Att de som utför arbetet upplever kontroll i dess momentum 

skapar en upplevelse av medbestämmande (Svedberg 2012, s. 183). Idag upplevs tanken 

om medbestämmande som någonting normalt och eftersträvansvärt, men det har 

naturligtvis inte alltid varit så. Lagen om medbestämmande i arbetslivet (SFS 1976:580) 

tillkom för att säkerställa denna rätt och är nu såpass implementerad i arbetslivet att den 

sällan diskuteras (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 64). Att belysa vikten av 

medbestämmande blir dock inte mindre betydande bara för att en lag till dess ändamål 

anses allmänt accepterad. Särskilt vid förändringsarbete betonas delaktighet och därmed 

medbestämmande som en nyckelfaktor för lyckade resultat (Thor 2002, ss. 3312-3313).  

 

Tengblad (2010, s. 6) uttrycker begreppet ”medarbetarskap” som en slags 

systemrelation till allt som innefattas i arbetet. Det handlar inte bara om att nära en 
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relation till sin överordnade, medarbetare eller underställda utan även med uppgifterna 

och organisationen de innefattas i. En gemenskap skapas och utvecklas i ansvarstagande 

som berör alla. Att som underställd inkluderas i processer som traditionellt setts som 

exklusivt ledningsstyrda, exempelvis förändringsarbete, skapar alltså den viktiga 

symbiosen mellan autonomi och demokrati som stödjer känslan av delaktighet. Då 

skapas ett medarbetarskap som kommer alla till gagn (Tengblad 2010, ss. 10-11).  

 

2.3 New Public Management 

För att förstå inom vilka ramar mellanchefer och ledare inom sjukhusmiljön står att 

skapa delaktighet och främja ett medarbetarskap är det av vikt att förstå enligt vilken 

organisationsmodell sjukhus fungerar idag. En betydande förändring av vården till hur 

den fungerar som samhällsfunktion idag påbörjades efter andra världskriget. Då startade 

implementeringen av tanken om ett samhälle där basala humana rättigheter som 

exempelvis sjukvård skulle vara tillgängligt hela befolkningen. Under de efterföljande 

decennierna har olika styrmedel och organisationsmodeller avlöst varandra i jakt på den 

bäst balanserade formen av kontroll och effektivitet (Berlin & Kastberg 2011, ss. 18-

19). I efterdyningarna av de byråkratiska traditionerna efter Weber och Fayol där regler, 

hierarkier och rationella beslut helt dominerade styrningen uppstod ett vakuum när 

planering och uppföljning av vården inte fungerade som tänkt och allmänt upplevdes 

som ineffektiv snarare än det önskade motsatta. I detta självförvållade tillstånd av en 

metaforiskt halvförlamad styrningsform skapades så plats för managementteorier och 

dess galjonsfigurer som predikade om vision och kundkraft som ledljus. Dessa idéer var 

dock tunt empiriskt förankrade och byggde mest på intervjumaterial med högt uppsatta 

chefer utan någon betydande mängd forskning som grund (Larsson 2008, ss. 29-30). 

Med hjälp av nyliberala vindar anammades tanken om kundkvalitet av den offentliga 

sektorn i ett försök att införliva ny energi i den svårlösta styrningen och fokusera på 

effektivitet och valfrihet istället för upplevt stelbent regelverk och långsamma 

beslutsvägar.  

 

Så kom New public Management att förankra idéerna om att sjukvård kan fungera efter 

marknadsregler om konkurrens, målstyrning och decentralisering och med det även 

styras mer rationellt efter resultat. När det som anses fungera i en sektor importeras till 

en annan i hopp om att vinna samma fördelar ingår dock även många av de effekter och 

ideologier som kan anses mindre åtråvärda (Svedberg 2012, ss. 266-268).  

 

Återkommande del i kritiken mot NPM handlar om effekten av fokus på mätbara 

resultat där vården då väljer bort det som inte är enkelt mätbart och innebär ett kvickt 

resultat. Det ökade kravet på exempelvis dokumentation resulterade i ökad administrativ 

börda vilket snarare ansågs hindra effektivitet än förbättra den (Sundström 2016, s. 146 

och Socialdemokraterna 2014, ss. 2-4). För Dagens Nyheter (2013) författade Zaremba 

en omtalad artikelserie vid titel: ”Hur mycket är en patient värd?” om vårdens haveri 

under NPM där en rad missförhållanden och missnöjen, uttryckta av såväl profession 

som brukare, avslöjades och klargjordes. Artiklarna talade om en decentraliserad vård 

som inte bar ansvar för något annat än resultatet. Patienter är antingen förluster eller 

vinster och behandlas därefter, inte beroende på deras åkommor eller behov. Detta kan 

inte antas varit förhoppningen med skiftet till NPM, men likväl uttrycker framförallt 
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läkarkåren (Engström 2014) sådan syn och en vilja att låta professionen och behoven 

styra vården istället för marknadsteorier.  

 

En förnyad autonomi och tillit till vårdprofessionerna borde isåfall inte bara beröra 

läkarkåren utan i allra högsta grad även sjuksköterskor. Särskilt med tanke på den 

uppfattning som Larsson (2008, ss. 100-101) redogör för, att det patientnära 

omvårdnadsarbetet bär en lika stor, om inte större, arbetsmängd som det rent 

medicinska. Denna uppfattning stärks i en ytterligare dimension av ICN´s etiska kod 

som under rubriken: ”Sjuksköterskan och professionen” uttrycker att: Sjuksköterskan 

har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, 

ledning, forskning och utbildning inom yrkesområdet (Svensk sjuksköterskeförening 

2014, s. 5).  

 

2.4 Tidigare forskning 

Vad som karaktäriserar goda arbetsförhållanden har ägnats betydande mängd forskning 

och det finns ofta en allmän uppfattning om dessa, men de processer och faktorer som 

ligger bakom är inte lika tydligt klarlagda (Waldenström & Härenstam 2006, s. 5). 

Exempelvis vad gäller hälsa i arbetslivet har tidigare forskning ofta fokuserat på 

antingen individen direkt eller organisationen indirekt, däremot inte lika tydligt den 

närmaste arbetsledningens påverkan (Ahlberg et. al. 2008, ss. 11-12). Dellve och 

Wikström (2009, s. ) bidrar dock med kunskap kring hur chefer kan hantera 

legitimitetskonflikter och stress med fokus på förslag om förbättrad kommunikation 

från ledning och vikten av både formella och informella stödstrukturer. Forskning kring 

chefers arbetssituation och deras beteende betonar ofta hur de också påverkar sina 

underställda och då vårdkvaliteten i sig.  

 

Att den närmaste överordnade har markant påverkan på uppskattningen av arbetet, men 

även livet i stort (Grant, Christianson & Price, 2007) finns det också ett gediget 

forskningsunderlag för. Om den närmaste chefen skall ha en chans att styra personalens 

välmående föreslås aktiva insatser som att reflektera över den systematiska påverkan 

ens ledarskap har. Hur ett visst agerande yttrar sig flera led bortom sitt epicentrum (i 

detta fall: mellanchefen). Om en exempelvis ser till förändringsarbete som 

forskningsområde så betonas ofta delaktighet som en positiv faktor till långsiktigt lyckat 

resultat. Att reflektera kring detta kan börja med tanken om att en högst relevant 

huvudfaktor för att främja delaktighet är att faktiskt möjliggöra för just det (Proenca 

2007, s. 377). Mellanchefer står i position att påverka den miljö där den patientnära 

personalen arbetar och det är av vikt att såväl styra den som att notera hur den fungerar 

utanför sin direkta styrning. Kan en arbetsledare dessutom förstå de underställdas 

arbetsplatskultur blir det också enklare att formulera tydliga mål, se till nödvändig 

kompetens för dessa och genomföra dem. Detta lyckas bäst enligt Proenca genom att 

nära ett öppet klimat med gemensam problemlösning präglad av transparens och 

ömsesidigt stöd.  

 

Avsevärd mängd forskning har ägnats åt anställdas, t.ex sjuksköterskors, uppskattning 

av arbete i sjukhusmiljö (Hayes, Bonner & Pryor 2010, s. 805), men sådan forskning är 

inte alltid knuten till mellanchefers handlande och påverkan. För sjukhusorganisationer 

har mycket av arbetet till bättre hälsa och välmående på arbetsplatsen för personalen 
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samtidigt förbättrad prestation uttryckt som önskat resultat av dessa insatser snarare än 

fokus på hälsa i sig (Grant, Christianson & Price 2007, s. 51). Forskning kring 

mellanchefers uppgifter och ansvarsområden finns av betydande mängd, men den har 

svårt att isolera och klargöra dessa uppgifter med konstruktiva riktlinjer (Crow, 

Hartmann & Henson 2006, s. 150). Även Larsson (2008, s. 30) talar om den omfattande 

forskning kring mellanchefers agerande som fokuserar mer på karaktärsdrag än hur 

mellanchefen kan användas som resurs i exempelvis utvecklingsarbete.  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Mellanchefen står inför flera utmaningar då denna svarar mot olika intressegrupper och 

förväntas balansera flera olika intressen jämbördigt, men det ekonomiska ansvaret kan 

överskugga interaktionen med de sjuksköterskor och läkare vars arbetsmiljö och 

organisationsengagemang mellanchefen bär ett stort ansvar för.  

 

Det finns ett behov av strategier för hur mellanchefer skulle kunna främja delaktigheten 

med övrig personal på ett konstruktivt sätt. Kunskap om de sociala processer som 

påverkar och hur dessa kan implementeras i verksamheten behöver konkretiseras. Det 

råder brist på tydliga åtgärder för hur mellanchefer kan förbättra personalrelationer och 

kommunikation i dessa. Kunskap kring de organisatoriska faktorer som påverkar 

mellanchefers möjligheter till att främja delaktighet och medarbetarskap behöver 

sammanställas och förtydligas så att insatser till dessa ändamål blir enklare att 

genomföra.     

 

4. SYFTE 

Att beskriva hur mellanchefer inom sjukhusorganisationer kan agera för att främja 

delaktighet för sjuksköterskor och läkare, vad det innebär för det kliniska arbetet samt 

hur mellanchefers agerande och åtgärder påverkar personalomsättning och arbetsmiljö.  

 

5. METOD 

5.1 Systematisk litteraturstudie 

Att utföra en kvalitativ studie i vårdsektorn inom ramen för denna uppsats skulle tvinga 

oss att begränsa oss till att studera en liten grupp, och resultaten av studien skulle endast 

representera en mycket liten del av vårdsfären. Vi valde istället att utföra en systematisk 

litteraturstudie för att kunna få en mer övergripande bild av de vetenskapliga resultat 

som framkommit under studier som gjorts de senaste tio åren. Vi tror även att arbetet 

med en litteraturstudie är ett bra sätt för oss att söka och värdera ny kunskap, något vi 

kommer ha nytta av i vårt arbetsliv.  

 

En systematisk litteraturstudie innebär en studie vars data baseras på primära källor som 

t.ex. vetenskapliga artiklar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008. s. 178). En systematisk 

litteraturstudie definieras på olika sätt; när texter väljs till studien ska detta göras 

systematiskt, den metod man väljer att använda sig utav ska vara preciserad, 

frågeställningen som studien baseras på ska vara tydlig, man ska redogöra för den 



 

 8 

sökstrategi som använts för att urskilja användbara artiklar, anledningarna till att artiklar 

valts in eller valts bort ska förklaras och slutligen ska en analys genomföras av de 

inkluderade artiklarnas resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008. s. 174). I en 

systematisk litteraturstudie kan både kvantitativa och kvalitativa primära källor 

användas. Om personen som genomfört undersökningen eller studien också har skrivit 

den vetenskapliga artikeln räknas den som en primärkälla (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008. s. 178). Vid en systematisk sökstrategi börjar man att identifiera vilken 

slags litteratur det är man letar efter, därefter måste  söktermer klargöras som utgår från 

frågeställningen och på så sätt är relevanta för din studie. Med hjälp av söktermer letar 

man sedan igenom de olika databaserna och utefter de inkluderade krav man har, väljs  

den litteratur man ska använda sig av ut (Aveyard, 2010. s. 69). Ofta börjar man med en 

”pilotsökning” vilket innebär att sökningen är gränslös och man använder sig av fritext, 

på så sätt får man snabbt reda på om det överhuvudtaget finns vetenskapliga artiklar 

skrivna inom det område hen valt att undersöka närmare. Utifrån den initiala 

pilotsökningen kan det sedan avgöras om man behöver precisiera sig bättre för att få en 

mer lyckad och relevant sökträff (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008. s. 177).  

 

Inledningsvis gjordes pilotsökningar för att prova olika ämnesord som vi hittat i 

Medical Subject Headings (MeSH) vilken databasen PubMed använder för att indexera 

artikelreferenser, och Cinahl Headings vilka vi tyckte överensstämde väl med vår 

frågeställning. Tidigt insåg vi att vi blev tvugna att prioritera bland de sökord vi skulle 

välja, eftersom sökningar på för många söktermer samtidigt gav för få sökresultat. Vi 

beslutade oss att påbörja sökningar med ämnesord som fanns i både PubMed och 

Cinahl. De  utvalda söktermerna var Personell Management, Job Satisfaction 

och Interprofessional Relations. Vid behov användes de rekommenderade ämnesord 

som andra databaser ersatte våra sötktermer med, då dettta var lämpligt. Till exempel 

heter ämnesordet Personell Management från MeSH, Management, personell i 

PsycInfo.  

  

Vi inledde sökningarna i Cinahl, eftersom det är en mindre databas som indexerar 

tidskrifter som fokuserar på vårdfrågor. Vi breddade sökningen genom att använda 

samma söktermer i PubMed och sedan i Scopus. Pubmed är en större databas som 

indexerar tidskrifter inom medicinområdet. Scopus är en ämnesövergripande databas 

som indexerar en stor mängd tidskrifter och där vi hoppades få resultat från tidskrifter 

som de tidigare databaserna inte indexerade. Scopus har ingen egen ämnesordslista 

eftersom den indexerar material från en mängd olika ämnen. Vi valde då att söka inom 

ämnesordsfältet med de ämnesord som valts till de tidigare databaserna. 

  

Vårt initiala urval bestod av de artiklar som verkade intressanta utifrån analys av 

ämnesord knutna till artikeln, titel och läsning av abstract. Utifrån detta valdes sedan 20 

artiklar ut, som lästes och som sedan inkluderades eller exkluderades utifrån relevans 

för vår studie. 

  

Vi insåg snart att de sökträffar vi fått inte var tillräckligt många och att vi skulle bli 

tvungna att utöka våra sökningar. Vi valde då att söka med samma ämnesord i PsycInfo 

som är en databas som indexerar tidskrifter inom Psykologi och relaterade ämnen och 

sedan databasen Proquest Health Management som är en mindre databas vilken 

indexerar ca 800 tidskrifter inom vårdadministration. För databasen Proquest Health 
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Management valdes ett annat sökord (Human resource management), då databasen har 

en egen ämnesordslista som är mer specifik för vårdadministration och som har 

ämnesord som ej finns i de andra databaserna. På så sätt kunde vi få ett sökresultat som 

bestod av artikelreferenser med tydlig koppling till vårt intresseområde.  

  

När vi nu hade en större mängd artiklar (12 st nya utöver de tidigare 20 insamlade 

artiklarna) som överensstämde med våra inklusions och exklusionskriterier kunde vi 

påbörja vårt analysarbete av artiklarna. Våra inklusionskriterier var artiklar skrivna på 

engelska eller svenska inom åren 2005 - 2015 och som var studier som gjorts i en 

sjukhusmiljö. Vi exkluderade artiklar som inte var orginalstudier, eller inte genomgått 

en granskningsprocess, en så kallad Peer review.  

  

I samband med analysen blev det ett bortfall av 21 artiklar, vilket ledde till att vi tyckte 

oss ha en för liten mängd artiklar att analysera (11 st).  Anledningar till att dessa artiklar 

valdes bort kunde till exempel bero på att de i för liten utsträckning berörde en 

sjukhusmiljö, något som inte framgått i den initiala utgallringen. Då valde vi att göra en 

sökning med några av våra söktermer kombinerat med nya söktermer för att få andra 

sökresultat (Job Satisfaction, Personell management, Hospitals och Motivation). Vi 

valde att söka i Scopus som var den databas som hade gett flest relevanta träffar i våra 

tidigare sökningar. Denna nya sökning gav såpass många artiklar (15 st, 9 som 

inkluderades i vår studie) att vi ansåg oss ha en tillräcklig mängd artiklar att analysera 

inom ramen för denna kandidatuppsats. 

  

Detta innebär att ytterligare sökningar i fler databaser med de nya sökorden hade kunnat 

ge fler artiklar och ett mer komplett resultat, men denna studie har inte intentionen att 

vara en heltäckande systematisk översikt av all forskning inom ämnet. Den begränsade 

omfattningen har hela tiden varit en förutsättning för att studien ska rymmas inom 

ramen för en c-uppsats. Vi hade till exempel kunnat lägga till fler sökningar med de 

ämnesord som vi valde bort i ett tidigare skede såsom Employee attitudes och 

Multidisciplinary care team i Cinahl eller Patient care team i PubMed. Det skall vara 

möjligt att upprepa sökningarna vi gjort och få samma resultat, förutsatt att databaserna 

fortsätter indexera samma tidskrifter. Om nya tidskrifter adderas till i databaserna efter 

tidpunkten för våra sökningar kan nya artiklar som skulle kunna användas i studien 

upptäckas. 

 

De artiklar som inkluderades i vår studie skulle vara relevanta för det syfte vi valt att 

beskriva och upplysa, mellanchefers agerande för främjandet av delaktighet hos sin 

personal och vad det innebär för det kliniska arbetet, studierna skulle vara gjorda i 

sjukhusmiljö och artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska (se bilaga 1). 

Den systematiska sökning vi utfört i olika databaser ledde till att vi granskade 33 

artiklar och valde ut 20 av dessa artiklar att ta med i vår studie (se bilaga 2). 

 

5.2 Analys 

Artiklarna lästes igenom noggrant och anteckningar gjordes kontinuerligt. Därefter 

utförde vi en sammanställning av de syften som framkom av artiklarna och vilken 

metod författarna använt. Vi började sedan bygga upp en struktur utifrån de viktigaste 

teman i de artiklar vi valt och genom att gå igenom artiklarna samt våra egna 



 

 10 

anteckningar igen linkade vi de olika teman från artiklarna till en sammanhängande 

struktur (Axelsson, 2012, ss. 212-213). 

 

6. RESULTAT 

Resultaten sammanfattas enligt fem centrala teman för mellanchefer att fokusera på i 

skapandet av delaktighet för den underställda personalen. Enligt dessa teman 

sammanställs därefter i slutsatserna de förslag till åtgärder och verktyg som 

mellanchefer och ledning kan använda sig av för att få den vårdande personalen att 

uppleva sig delaktig i sjukhusorganisationers uppgift och utveckling.     

 

6.1 Arbetstillfredsställelse 

En studie av Lambrou, Kontodimopoulos och Niaka (2010, ss. 31-32) visade att upplevt 

dålig lön och besvärliga arbetsförhållanden angavs som främsta avskräckande faktorer 

till arbetet, men det motsatta angavs inte som nyckelfaktorer till arbetstillfredsställelse. 

Till det uttryckte personalen istället den egna prestationen och erkännande för den som 

högsta motivationsfaktorer. För att uppmärksamma detta måste ledningen inkludera 

befodringsmöjligheter och erkännande av personalarbete. Även Luboga, Hagopian, 

Ndiku, Bancroft och McQuide (2011, s. 13) fann i sin studie av sjukhus i Uganda att 

läkare angav dålig lön som störst anledning till missnöje, men även att brist på rent 

praktiska förutsättningar som tillgång till utrustning , mediciner, rent vatten etc. ansågs 

vara av betydande relevans till missnöje. Vissa studier har funnit lön som främsta källa 

till arbetstillfredsställelse. Detta betyder inte att den fungerar motiverande, men i 

Archibald´s studie (2006, ss. 178-179) uttryckte sjuksköterskor ändå att lönen var en 

betydande källa till arbetstillfredsställelse i kombination med socialt stöd från kollegor 

och ledare. Det lyckade vårdarbetet var även det en återkommande nämnd positiv faktor 

i upplevelsen av arbetet.  

 

I Shore, Sy och Strauss´ (2006, s. 234) studie som bygger på antagandet att upplevelse 

av rättvisa är subjektiv och att det kan påverka attityd och motivation till arbete på olika 

sätt, undersöker författarna hur chefer uppfyller anställdas önskningar och vad för 

påverkan det har. Där finner forskarna att respons från mellanchefer vid uttryckta 

önskningar har en direkt påverkan på anställdas attityd till- och beteende i sin 

organisation. Det viktigaste för att underställda skall vara tillfredsställda är inte att 

varenda önskning i sig upplevs, men att den emottages på ett respektfullt och öppet vis. 

Om chefen inte kan uppfylla en uttryckt önskan, men åtminstone uttrycker sig ärligt och 

hänsynsfullt så upplever underställda det som en positiv och rättvis respons. Att öppet 

väga alternativ och föra en rättfram dialog skapar alltså en tillfredsställelse  i sig även 

om det resulterar i ett avslag på begäran.  

 

Meyer et. al. (2011, ss. 619-620) undersöker korrelationen mellan en transformativ 

ledarstil, tid i personalkontakt, personalmängd samt distribution av arbetstid och vad 

dessa faktorer har för effekt på exempelvis arbetstillfredsställelse. De fann att en ledares 

arbetstid och hur den distribueras, vilket påverkar hur mycket av arbetstiden som 

innebär personalkontakt, fungerar som en betydande faktor för mellanchefens möjlighet 

att påverka hur tillfredsställda personalen är i arbetet. Om chefens operativa veckotid är 

utspridd över många korta skift innebär det kontakt med färre antal anställda och 
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därmed chans för längre tid i varje enskilt möte. Då fungerar den transformativa 

ledarstilen bäst eftersom interaktionen kan tillåtas bli djupare. Personalen upplever den 

då som mer meningsfull och vinner större arbetstillfredsställelse av det. Däremot 

arbetstid i färre men längre skift innebär kontakt med procentuellt större andel anställda 

i kortare möten och därmed risk för ytligare interaktion då en transformativ ledarstil inte 

får tid att verka. Dessa möten upplevs då som mindre värda och kan innebära en lägre 

grad av uppskattning för arbetet. Om dessa kortare möten istället grundas på en mindre 

utpräglat transformativ ledarstil kan fokus läggas på aktiva, konstruktiva åtgärder och 

därmed ändå upplevas som en givande interaktion. Även Top, Tarcan, Tekingündüz och 

Hikmet (2013, s. 329) påtalar vikten av personalens förtroende till organisationen och 

att detta bäst kan uppnås genom ett transformativt ledarskap. De betonar att denna 

ledarstil naturligt ingår i rollen som ledare i sjukhusmiljö och att mellanchefer därför 

bör ägna den fokus och engagemang. 

 

Det råder en tydlig korrelation mellan tillfredsställelse i arbetet och personalomsättning. 

Återigen med betoning på motivatoriska faktorer. Efter en utvärdering av ett 

kvalitetsförbättringsprogram för att minska personalomsättning gjord av Hinson och 

Spatz (2011, s. 107) konstaterades att konstruktiva åtgärder med fokus på ett långsiktigt 

introduktionsprogram för nyanställda och flertalet stöd- och socialiseringsåtgärder hade 

markant minskande effekt på personalomsättningen. Där till visades en hög grad av 

arbetstillfredsställelse hos både de nyanställda som kunde starta på en trygg grund, men 

likaväl hos de tidigare anställda som involverades i de olika programmen och därmed 

upplevde ett ökat medbestämmande och ansvarsförtroende som stärkte deras 

uppskattning för arbetet.  

 

En förutsättning för tillfredsställelse i arbetet är känslan av att ha tillräckliga förmågor 

att hantera den. Sjukhus är utmanande på många nivåer och detta färgar naturligt av sig 

på personalen och deras relationer. Därmed blir exempelvis konflikthantering en 

värdefull kompetens att besitta för att kunna styra över relationsaspekterna i 

arbetsvardagen och för att använda konflikter som utvecklingsmöjligheter snarare än 

hinder. Den undersökning som Kaitelidou et. al. (2012, ss. 576-577) har utfört visar 

förutom det att konflikthantering även upplevs av personalen som ett verktyg till större 

tillfredsställelse och känsla av auktoritet. Än mer tydligt var hur stort missnöje som 

genererades för den personal som inte hade någon form av utbildning i 

konflikthantering. Merparten av dessa antog en undvikande strategi för att hantera 

konflikter vilket kan vara tillämpligt som kortsiktig lösning, men mycket sällan 

långsiktigt sunt. 

 

Kompetensutveckling är ett viktigt verktyg för att skapa tillfredsställelse och minska 

personalomsättning på sjukhus. Inom den moderna decentraliserade sjukvården 

förväntas sjuksköterskor bära ett allt större ansvar och mellanchefer likaså. Arbete 

utanför sin kärnkompetens förutsätter verktyg där till. Dock yttrar sig uppskattningen 

för organisations- kontra professionsbunden kunskap olika vad gäller attityd till arbetet. 

För att stödja den positivt visade sig coachande former av utbildning generera störst 

grad av tillfredsställelse tack vare ökad trygghet. Utveckling av kliniska färdigheter 

bidrog till en ökad flexibilitet i yrket och med det en ökad självkänsla till den egna 

kompetensen. Att kunna anta en flexibel yrkesroll visade sig vara en statistiskt 

signifikant faktor till uppskattning av yrket samt engagemang i det. Slutsatsen Johnson, 
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Hong, Groth och Parker (2010, ss. 609-611) når är att balans mellan dessa två 

utbildningsformer är att föredra, men att all form av vidareutveckling står god chans att 

fostra mer tillfredsställd sjukhuspersonal.  

 

Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005, ss. 222-224) uttrycker att den ansenliga stress 

sjuksköterskor utsätts för och hur tillfreds de är också påverkar kvaliteten på vården. 

Dessutom skapar ett missnöje i arbetet en distansering till yrkesrollen och i relationen 

till patienter. Autonomi och god självkänsla i yrkesrollen är bärande för att hantera det 

ofta psykiskt påfrestande engagemanget till patienter och vårdarbetet. Även 

Kontodimopoulos, Paleologou och Niakas (2009, s. 164) nämner liknande inre 

motivationsfaktorer som möjlighet till beslutstagande och egen prestation som särskilt 

viktiga för arbetstillfredsställelse. För att stärka sin egen tillit i professionen kan 

handledning fungera både som vardagligt psykosocialt stöd och bidra till 

utvecklingsmöjligheter i professionen. Särskilt i processer som reflektion kring både sig 

själv och vården, problemlösning och ett långsiktigt perspektiv kring sin egen roll i 

organisationen. Om dessa verktyg kan göras mer tillgängliga via handledning resulterar 

det i minskad stress, förbättras klinisk kunskap, högre vårdkvalitet och större 

uppskattning för arbetet. Risken med handledning kan dock vara att den upplevs som 

övervakning. Viktigt är då att den struktureras gemensamt och tydligt i förväg och gärna 

reflekteras kring innan den initieras. Görs det så stärks självförtroendet i yrkesrollen, 

rollen i sig tydliggörs och därmed sjuksköterskornas egna uppfattade värde i 

organisationen. 

 

Med fokus på öppna och nära relationer mellan ledare och underställda hävdar Failla 

och Stichler (2008, ss. 480-481) i likhet med Top et. al. (2013, s. 329) att den 

transformativa ledarstilen vinner fler nöjda anställda än transaktionella och låt-gå 

ledarstilar. Till viss del beror dock detta på kontext och uppgift. Författarna försökte 

utreda om underställda uppfattade ledarstilen på samma sätt som ledaren själv gjorde. 

De fann att ledarstilen uppfattades lika, men inte nödvändigtvis alla de enskilda 

elementen som karakteriserar den. Särskilt inte vad gällde de mest utpräglat 

transformativa egenskaperna som intellektuell stimulans och individuell hänsyn i 

exempelvis mentorskap. Ledarna ansåg sig konsekvent mer delaktiga än hur de 

underställda faktiskt uppfattade dem. Trots denna diskrepans visade undersökningen en 

tydlig koppling mellan transformativt ledarskap och uppskattning för yrket, känsla av 

autonomi och delad värdegrund hos sjuksköterskor. En positiv relation mellan chef och 

underställd finner också Han och Jekel (2011, ss. 46-47) som betydande för 

arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar på sin arbetsplats. De påtalar vikten för 

ledare att kombinera fokus på de relationella aspekterna i ledarskapet med 

kompetensutveckling inom mångfaldsförståelse för att kunna tillgodose alla 

underställdas behov i nära kontakt. 

 

6.2 Delaktighet 

Begreppet delaktighet i detta arbete syftar på känslan av inkludering i organisationen. 

Det kan innebära en känsla av gemenskap i en arbetsgrupp som ser sin identitet 

återspeglas i organisationens uppgift. Alltså att individerna i en personalgrupp på en 

avdelning kan känna delaktighet i gruppen och att den i sin tur upplever en delaktighet i 

sjukhusets övergripande uppgift och gemenskap. För att nå en känsla av inkludering 
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utöver att formellt tillhöra en arbetsgrupp och en organisation förutsätts mer aktiva 

inslag. Det krävs ett engagemang från ledare och organisation att involvera sina 

medlemmar och göra de delaktiga i hur arbetet fungerar och utvecklas. Ett sådant aktivt 

inslag för att få sin personal att känna sig inkluderad kan enligt Lambrou, 

Kontodimopoulos och Niakas (2009, s. 32) vara regelbundna möten, som är viktiga för 

att kunna identifiera och lösa arbetsrelaterade problem. Ömsesidigt förtroende, 

villkorliga belöningar och kommunikation får personalen att känna delaktighet 

engagemang i organisationen enligt Top et. al. (2013, s. 234). Denna delaktighet kan 

uttryckas i frågor om autonomi och medbestämmande. Alltså att organisationen både 

tillhandahåller frihet under ansvar och samtidigt förutsätter ett medbestämmande som 

involverar alla hierarkiska led. Dessa två element måste ha strukturerat stöd för att 

fungera. Utöver att begränsad autonomi och medbestämmande verkar negativt på 

känslan av delaktighet kan även yttre faktorer spela roll. I den studie som Luboga et. al. 

utförde redovisar de att i Uganda är det vanligt att lokala politiker lägger sig i 

beslutstagandet på kliniker och sjukhus och t.om hotat personal vilket leder till att 

anställda får rätta sig efter beslut som redan tagits utan en chans att påverka dem (2011, 

s. 12).  

 

Shore, Sy och Strauss (2006, ss. 237-239) diskuterar delaktighet utifrån relationen 

mellan anställd och närmaste mellanchef och mer specifikt hur bemötandet av uttryckta 

önskningar påverkar arbetsrelationen. Effekten av detta påverkar också känslan av 

delaktighet. Det primära är inte att varje uttryckt önskan uppfylls, men att mellanchefer 

förhåller sig mottagliga och ger väl avvägd respons till dem. Att öppet väga alternativ 

och föra en rättfram dialog kring önskningar är lika viktigt som att inse hur olika 

individer kan uppfatta rättvisa eller brist därav kring önskningar och uttrycka en 

medvetenhet kring det. Om underställda upplever sig hörda och förstådda så stärks 

också deras organisationstillhörighet i det. 

 

Viljan att stanna kvar i en organisation förutsätter även det en känsla av delaktighet och 

i avseendet att minska personalbortfall kan denna delaktighet med fördel byggas tidigt. I 

ett försök att minska personalomsättningen på ett sjukhus i Philadelphia 

implementerades ett antal strategier för att öka känsla av autonomi och 

medbestämmande. Detta genom att involvera personal vid nyanställningar genom 

introduktionsprogram, mentorskap och sociala aktiviteter som utformades gemensamt 

av anställda och mellanchefer. Effekten visade sig dubbelt positiv då både nyanställda 

upplevde en större trygghet och tillhörighet tack vare insatserna, men även tidigare 

anställda kände sig mer delaktiga i organisationen med det ökade ansvaret. Samarbetet 

visade sig minska personalomsättningen med totalt 44% för de åtta avdelningar på 

sjukhuset som deltog i projektet (Hinson & Spatz 2011, ss. 104-106).  

 

Ett utökat ansvar för sjuksköterskor förutsätter dock ett strukturerat stöd både från 

ledning och i form av kompetensutveckling. Utöver att minska problem som exempelvis 

hög personalomsättning så har ett ökat ansvar för sjuksköterskor redan uppstått i och 

med den decentralisering som skett inom sjukhusorganisationer som också fokuserar än 

mer på patientnära vård. Efter studien gjord av Johnson et. al. (2010, ss. 609-610) på 

frågan hur kunskapsutveckling påverkar attityd och arbetsprestation fann de en positiv 

koppling mellan dessa med grund i ökat förtroende till sin egen kompetens. Ett ökat 

självförtroende i arbetet tack vare ökad kunskap i exempelvis förbättringsarbeten inom 
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organisationen skapar också en starkare känsla av delaktighet i den när personal får 

aktivt delta utanför det som ingår det direkta vårdarbetet. Liknande fynd visar studien av 

Toode, Routasalo, Helminen och Suominen (2014, s. 366) där sjuksköterskor i Estland 

visade sig värdera inre motivatoriska faktorer, som t.ex ökat ansvar och 

kompetensutveckling högre än yttre sådana även om de yttre faktorerna ofta upplevdes 

styra arbetet. Toode et. al. (2014, s. 368) diskuterar att hygienfaktorer som anledningar 

till de problem som Estland upplevt med att vårdande personal flyttar till andra länder, 

alltså löften om exempelvis bättre lön, men att sådana faktorer kan föregås av 

prioritering av inre motivatoriska faktorer. Om mellanchefer och ledning alltså 

fokuserar på utökat ansvar, kompetensutveckling och transparent kommunikation med 

sin underställda personal så kan detta i sin tur leda till minskad personalomsättning och 

i processen också nära deras delaktighet i sjukhusorganisationen. 

 

6.3 Medarbetarskap 

Arbetstillfredsställelse är förknippat med medarbetarskap och för att uppnå det enligt 

Atefi, Abdullah, Wong och Mazlom (2014, s. 355, 359) måste kollegor samarbeta och 

stötta varandra. Detta förutsätter i sin tur att ledning verkar till arbetsförhållanden som 

möjliggör samverkan och ömsesidigt stöd. Archibalds studie visar också att lagandan 

sjuksköterskorna känner med sina kollegor i samverkan med stöd från läkare bidrog till 

att de kände en större arbetstillfredsställelse (2006, s. 178). 

 

Kan mellanchefer visa mottaglighet och ge konstruktiv respons vid interaktion med 

underställda fungerar detta som föregående faktorer till ett positivt medarbetarskap 

(Shore, Sy och Strauss 2006, s. 228). I studien av Bégat, Ellefsen och Severinsson 

(2005, s. 221) konstaterades att sjuksköterskors uppskattning av sin psykosociala 

arbetsmiljö bero på sex faktorer, varav ”kollegiala relationer” och ”samarbete och god 

kommunikation” var två framträdande av dessa. Studien visade också en korrelation 

mellan god kommunikation och moralisk sensitivitet, vilket berör områden som 

exempelvis etiska konflikter (Bégat, Ellefsen & Severinsson 2005, s. 229). 

 

Att medarbetarskap innebär en systemisk process framgår i ett arbetet som granskat vad 

som gör åldersvarierade team effektiva. Där fann Wegge et. al. (2012, ss. 5148-5150) en 

rad faktorer som kan utgöra positiva element i ett framtida arbetsklimat där äldre 

generationer kanske måste kunna ingå i fler typer av verksamheter på arbetsmarknaden 

för att täcka generationsglapp i arbetsför befolkning. Författarna har identifierat en rad 

positiva effekter av åldersvariation vid problemlösning tack vare ett ökat antal 

perspektiv. Att varierade åldrar i arbetsgrupper skall fungera effektivt förutsätter ibland 

ergonomisk anpassning av uppgifter, men även en implementerad förståelse för hur 

denna alternativa arbetskraft kan bidra positivt. Författarna noterade att många av de 

åtgärder till förståelse och acceptans inom åldersvarierade team även hade positiva 

bieffekter som en generellt ökad uppskattning för arbetet via ett mer tolerant 

arbetsklimat. 

 

Precis som alla psykosociala processer så är även medarbetarskap beroende av ett 

engagemang till det och engagemang i sin tur förutsätter tid och vilja. Forskningen som 

Meyer et. al. (2011, ss. 618-619) gjort konkretiserar operativ tid som en faktor 

mellanchefer måste vara medveten om och handskas med lika mycket som exempelvis 
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personalmängd. Toode et. al. (2014, s. 369) betonar vikten av en holistisk syn på 

sjukhusorganisationen där den vårdande personalens värde måste tydliggöras och öppet 

delas på alla hierarkiska nivåer. Detta kräver då också utökad tid för relationella 

aspekter för mellanchefer och den underställda personalen. Särskilt fokus bör avsättas 

för just medarbetarskap, men även arbetsmiljön som två utmärkande faktorer för att 

minska personalomsättning.  

 

6.4 Arbetsmiljö 

Ett sjukhus arbetsmiljö präglas av intensitet i flöde av patienter och organisatoriska 

händelser på flera fronter. Personalen behöver lära sig att handskas med såväl yttre- som 

inre påverkan i det dagliga arbetet som i sig kan innebära hög belastning av olika 

varianter. Arbetsmiljöbegreppet kan inbegripa ett stort antal olika områden, men vårt 

fokus är främst på de psykosociala faktorerna även om de strukturella faktorerna 

naturligtvis spelar roll och inte får glömmas bort. De tycks dock inte främst styra 

relationella aspekter och upplevelser av delaktighet. 

 

De påverkansfaktorer som berör vår problemformulering kan naturligt variera mellan 

olika arbetsmiljöer, men de sex stycken som Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005, s. 

224) funnit uttrycker områden som är relevanta på de flesta sjukhus: arbetsstress och 

ångest, kollegiala relationer, samarbete och god kommunikation, arbetsmotivation, 

arbetskrav samt kompetensutveckling. För att möjliggöra delaktighet, 

arbetstillfredsställelse och medarbetarskap behöver alltså arbetsmiljön, som allt detta 

utgår ur och skall fungera i, vara lika mottaglig den till de ändamålen.  

 

Detta understryker Barden och Distrito (2005, s. 17) när de, med hjälp av Association of 

Critical-Care Nurses´s (AACN´s) riktlinjer, påpekar vikten av ett relationellt perspektiv 

i personalhantering. Dessa riktlinjer berör områden som exempelvis kommunikation, 

samarbete och meningsfyllt uppmärksammande av underställda som nödvändiga 

verkningsfaktorer till en positiv arbetsmiljö. Att klimatet är öppet och icke-dömande 

fungerar i högre grad för konstruktiv kommunikation och innebär därmed lägre risk för 

fel pga bristande sådan.  

 

När det gäller arbetsmiljön visar Lambrou, Kontodimopoulos och Niakas resultat att 

denna behöver präglas av att personalen känner sig motiverad, på så sätt förmedlas 

kunskap kollegor emellan och resurser kan användas mer konstruktivt (2009, ss. 31, 

33). Enligt Atefi, Abdullah, Wong och Mazloms studie kände sjuksköterskor att 

motivationen inför sitt arbete påverkades av att inte ha tid till att utföra sina 

arbetsuppgifter (2014, s. 357)-358). I Uganda där Luboga et. al. utförde sin studie 

visade det sig att arbetsmiljön som t.ex låg tillgång till mediciner, rent vatten och andra 

resurser var en stor anledning till att läkare kände sig missnöjda. De beskrev också hur 

läkarna hade en väldigt hög arbetsbörda som de ansåg inte var hanterbar. Författarna 

menar att beslutsfattarna måste införa förbättringar i infrastrukturen så utrustning och 

medicin blir lättare tillgängligt (2011, ss. 7, 11, 14).   
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6.5 Ledarskapsstil 

Failla och Stichler (2012, s. 182) har i sin studie valt att fokusera på mellanchefers 

ledarstil och hur de påverkar anställda och andra ledare. Författarna ägnar störst energi 

åt det transformella ledarskapet som det att föredra inom vården med det transaktionella 

och låt-gå ledarskapen som motvikt och referensram. Ansatsen är att det transformativa 

ledarskapet leder till mer nöjda anställda än för transaktionellt och laissez-faire och 

syftet är att undersöka om de anställda uppfattar ett transformativt ledarskap så som 

ledaren själv gör det och hur påverkar detta den anställdas uppskattning för arbetet. I 

Failla och Stichler´s arbete fastställs att en balans av tranformativ och transaktionell 

ledarskapsstil är att föredra då vision och sporrande engagemang kombineras med 

konstruktiva krav och belöningar till uttryckt mål. Failla och Stichler (2012, s. 486) 

skänker dock tydlig fördel till det transformella ledarskapet. Efter sina undersökningar 

baserade på frågeformulär till både mellanchefer och sjuksköterskor från olika 

avdelningar på samma sjukhus framkom följande: Uppfattningen av det rådande 

ledarskapet skiljde sig delvis åt mellan chefer och underställda. Inte ur helhetssyn på 

ledarskapsstil, även om ledarna ansåg sig något mer utpräglat transformativa än hur de 

underställda uppfattade dem, men däremot i de individuella faktorer som utgör den 

transformativa stilen. Framförallt intellektuell stimulans och individuell hänsyn i 

exempelvis mentorskap, vilka anmärkningsvärt nog är två mycket viktiga 

karakteristiska tillhörande ett transformativt ledarskap som båda förutsätter en 

närvarande och interagerande ledare. Även vad gällde associationer mellan ledares och 

underställdas uppfattning av ledarskapsstilen fann författarna inte någon tydlig koppling 

totalt, men däremot i enstaka faktorer som bilden av den organisationsidealistiska 

visionären där båda läger uppfattade det som att ledaren kommunicerade en gemensam 

vision för organisationen i stort och tydligt anammade dess värderingar och mål. 

Sambandet mellan ledarskapsstil och graden av uppskattning för yrket hos 

sjuksköterskor visade på tydlig koppling mellan transformativt ledarskap och 

sjuksköterskornas upplevelser av autonomi, status i profession och anammande av 

riktlinjer i organsationen. Det sistnämnda området associeras oftare till ett 

transaktionellt ledarskap, men kopplingen var ändå starkare till det transformativa 

ledarskapet vilket påvisar dess förmåga att även kommunicera organisationens vilja och 

skapa en uppskattning för denna hos underställda. Korrelationen mellan de 

underställdas uppfattning av graden av transformativt ledarskap och deras egen 

uppskattning av yrket var som väntat markant. Att ledare ser sig själva som mer 

transformativa än vad de underställda gör kan vara symtomatiskt för en 

vårdorganisation som inofficiellt skänker fördel till ett transaktionellt ledarskap även 

om ett transformativt ofta uppmuntras officiellt. Det kan också vara så att 

vårdorganisationen misslyckas med att uppmuntra transformativt ledarskap lika väl som 

den belönar ett transaktionellt som fokuserar på exempelvis organisationsvärderingar 

och utgiftshantering.  

 

Enligt Top et. al. leder ett transformativt ledarskap till starka känslomässiga band 

mellan chef och personal som innebär att personalen känner ett större organisatoriskt 

engagemang (2013, s. e234). Brunetto et. al. styrker detta med sin studie som visar att 

den största anledningen till att sjuksköterskor lämnar sin arbetsplats är beroende på hur 

bra arbetsrelationerna är. Författarna menar att det inte bara är relationen mellan chef 

och anställd som är viktig utan också relationerna kollegor emellan och ett aktivt sätt att 

pröva genomförandet av förbättring dessa på är om det införs en resultatindikator för 
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chefer för att främja positiva arbetsrelationer (2013, ss. 834-835). Cummings, Hayduk 

och Estabrooks (2005, ss. 7, 9) menar att det inte bara är personalen som mår sämre om 

arbetsrelationerna inte fungerar utan också patienterna då deras studie visar att om man 

arbetar under ett icke-lyhört ledarskap rapporterades om fler patienter vars behov inte 

blivit mötta. De anser att mer tid och kraft behöver läggas på att förbättra 

arbetsrelationer för personalens och patienternas välmående, detta styrks av Han och 

Jekels studie som kommit fram till liknande resultat, att chefsrollen betyder oerhört 

mycket för att personalen ska känna motivation inför sitt arbete (2011, s. 46).  

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

I flera utav de artiklar vi valt att använda oss utav i vår litteraturstudie har forskningen 

utförts i andra länder än i Sverige och det innebär att kulturella och politiska skillnader 

spelar in på resultaten. Oavsett vilken världsdel som forskningen utgått ifrån så framstår 

ändå flertalet gemensamma nämnare som tycks beröra alla sjukhus. Upplevelse av 

bristande delaktighet i sjukhusorganisationen, försvagad autonomi, problem i 

samverkan och oklart ledarskap berör alla. Skillnader uttrycks främst antingen genom 

infrastrukturella förutsättningar eller religiöst betingade sociokulturella skillnader. 

Dessa påverkar naturligtvis resultaten och graden av generaliserbarhet i vissa aspekter, 

som missnöje p.g.a. av strukturell påverkan, men de gemensamma beröringspunkterna 

för respektive land och sjukhus tycks  ändå  överväga skillnaderna. I exempelvis den 

studie som Luboga et al (2011) genomförde i Uganda visade att infrastrukturen spelade 

stor roll när det kom till läkares arbetstillfredsställelse. Dålig infrastruktur innebär att 

sådant som vi tar för givet i de flesta delar av Europa som t. ex. rent vatten och 

tillräckligt med mediciner inte finns tillgängligt i den delen av världen och gör det 

oerhört svårt för all sjukhuspersonal i det området att utföra sitt arbete. Trots denna 

tydliga samhällsbetingade skillnad delade läkare och sjuksköterskor i Uganda samma 

behov av delaktighet, autonomi och positivt arbetsklimat som de på sjukhusen i 

exempelvis Europa och USA. Skillnader i upplevelse av arbetsmiljön som eventuellt 

kan spåras till religiös övertygelse eller kulturell tillhörighet kan anas i jämförelsen 

mellan sjukhus i Malaysia och England (Ahmad och Oranye 2010, s. 590) där 

författarna påtalar flertalet skillnader i värdering av olika faktorer i organisation och 

ledarskap. De Malaysiska sjuksköterskorna upplevde t.ex ett större missnöje med sitt 

yrkesval pga av dess lägre sociala status än i England vilket antas ha koppling till 

landets kultur och religion.  

Här uttrycktes dock samma organisations- och ledarskapsbundna faktorer som viktiga 

för delaktighet och god arbetsmiljö som i andra länder. Andra demografiska skillnader 

och begränsade urval som påverkar generaliserbarhet existerar. Som t.ex i Cynthia 

Archibalds kvalitativa studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor som arbetar 

inom neonatal vård, där resultaten inte kan generaliseras då enbart åtta sjuksköterskor 

medverkade i studien, men resultaten kan trots det ge en indikation på de gemensamma 

beröringspunkter till vår problemformulering för alla dessa sjukhus och därmed bidra 

till ett värdefullt underlag. Vi har valt att använda oss utav både kvantitativa och 

kvalitativa studier, artiklar vars forskning är utförd i olika delar av världen med olika 

antal medverkande och vi ser denna diversitet som något positivt. Mångfalden i de 

artiklar vi valt ger vårt arbete en vidgad styrka och resultaten från dessa visar att mer 
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forskning behövs utföras inom området för mellanchefers roll i skapandet av delaktighet 

i sjukhusorganisationer.  

 

7.2 Resultat 

De teman som resultaten baserats på framstår alla som nödvändiga förutsättningar för 

effektivt arbete och en god vårdkvalitet. Framförallt visar sig just delaktighet och 

arbetstillfredsställelse vara avgörande för att skapa engagemang och 

organisationstillhörighet. Därmed är det framförallt dessa områden som chefer bör 

fokusera på och ledning ansätta resurser till.  

 

Det handlar inte bara om resurser i form av tid utan också om åtgärder för en öppnare 

arbetsmiljö och klimat. I frågan om att skapa engagemang förknippas det ofta med 

personliga egenskaper hos ledaren ifråga. Länge har debatten kring ledarskap fokuserat 

på karismatiska visionärer (Alvesson & Svenningsson 2012, s. 297). Karismatiska 

ledare lyckas ofta fånga uppmärksamhet och skapa engagemang, men 

vårdorganisationer förändras inte enkom av ytliga attribut. Karisma är alltjämnt en 

beståndsdel i den transformativa ledarstilen och i den granskade forskningen refereras 

det återkommande till denna ledarstil, eller dess typiska attribut, som norm och 

föredöme inom sjukvården (Meyer et. al. 2011, s. 619; Hinson & Spatz 2011, s. 103; 

Barden & Distrito 2005, s. 18).  

 

Failla och Stichler (2008, s. 486) konstaterar att mellanchefers ledarskapsstil påverkar 

sjuksköterskors uppskattning för yrket, men också att ledare ofta missbedömer graden 

av transformativa egenskaper i ledarskapet och därmed finns ett behov av att tydliggöra 

verkligheten. Att skapa medvetenhet för uppfattningar av ledarskap via forum präglade 

av närvaro från ledare och öppen interaktion med underställda. Tid måste ges för 

reflektion och diskussion och ledare kan behöva utpräglat stöd från organisationen för 

att kunna utveckla och befästa sina transformativa egenskaper. Det behövs också tid och 

utvecklingsmöjligheter för att kunna identifiera vilka egenskaper i ledarens stil som 

uppfattas som transformativa och vidareutveckling av dessa. Författarna uppmanar till 

vidare forskning i hur transformativt- och transaktionellt ledarskap kan kombineras och 

hur en konstruktiv balans kan uppnås där såväl underställda känner sig nöjda och 

organisationens intressen tas tillvara på. Kullén-Engström påtalar vikten av ledare med 

utpräglad kommunikativ kompetens som viktiga för att hålla ett öppet klimat och tydlig 

vidarebefordran av information. Sådant ledarskap uppfattas då som inspirerande och 

föredömligt engagerat (2009, s. 47). Även Ericsson och Augustinsson (2010, s. 289) 

finner att mellanchefers kommunikation med den vårdande personalen är avgörande för 

hur information mottas och om bara forum och tid ges för detta så förbättras kollegiala 

relationer och möjligheter till utveckling av en positiv arbetsmiljö och fungerande 

medarbetarskap växer med det.  

 

Påverkan sker på många nivåer och en helhetssyn på organisationen och arbetsmiljön är 

nödvändig. Arbetstillfredsställelse och delaktighet ingår i det kretslopp som kultur och 

styrning råder över. De långsiktiga strategierna för sjukvården behöver vara det som 

ägnas störst fokus. Alltså är det bara genom hängiven målmedveten styrning till ett 

hållbart ledarskap som prioriterar delaktighet och arbetstillfredsställelse som dessa 

också kan befästas. Även om forskningen kring arbetsmiljö på sjukhus betonar ledning 
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och upplevelse av inkludering som betydande faktorer så behövs mer forskning med 

fokus på mellanchefer och deras möjligheter att främja inkludering i såväl 

arbetsprocesser som organisationen i stort. Framförallt tycks det råda brist på 

konstruktiva verktyg för dessa chefer att använda. Konkreta riktlinjer och förslag på 

strategier för att bättra på känslan av inkludering hos sina underställda kan lätta på 

mellanchefernas belastning då delegering och förändringsarbete samt kommunikationen 

därtill förenklas. Liknande utgångspunkter tar Arbetsmiljöverket (2015) i sina 

inspektioner av mellanchefers arbete där ett krav är att chefer skall ges möjligheter och 

resurser att ge kontinuerligt stöd åt sina underställda till minskad ohälsa på arbetsplatsen 

samt en allmänt förbättrad arbetsmiljö. Mellanchefer skall tillgodoses hjälpmedel för att 

lätta den administrativa bördan vilket i sin tur skänker mer tid till övriga uppgifter 

såsom interaktion med underställd personal.   

 

Crow, Hartman och Henson (2006, s. 143) varnar för vikten av att fokusera på 

incitament och belöningar snarare än att eliminera upplevda bestraffningar och problem. 

De menar att utan hinder och avskräckande faktorer i arbetet kommer det innebära 

större uppskattning för arbetet och den egna insatsen kommer därför vinna på det. Även 

Grant, Christianson och Price (2007, s. 57) tar en liknande ansats, men istället för att 

avskräcka från belöning och fokusera på avlägsnande av hinder så förespråkar de en 

medvetenhet från chefens sida där exempelvis systematisk reflektion kring ens agerande 

blir ett viktigt verktyg. Oavsett var tyngdpunkten anges kommer upplevelsen av att 

arbetsuppgifterna är mindre besvärliga att utföra och en mellanchef som öppet resonerar 

kring sitt eget agerande i längden också leda till en arbetsstyrka som upplever en större 

känsla av delaktighet i uppgifterna och organisationen i stort. Enligt Herzberg´s 

tvåfaktorsteori skall inte hygienfaktorer som lön påverka inre motivation, men i fallet 

med läkarna i Uganda (Luboga et. al. 2011) är möjligtvis graden av missnöje med den 

dåliga lönen såpass grav att den fungerar icke-motiverande och skapar en ovilja till 

fortsatt arbete och vilja att lämna det eller att utföra det mindre engagerat.  

 

Det understryker alltså att alla berörda områden indirekt påverkar vårdkvalitet. I en 

studie av Aiken, Clarke, Sloane, Lake och Cheney (2008, s. 228) påvisas direkt 

samband mellan sjukhusens positiva arbetsmiljö och vårdkvalitet uttryckt i form av 

minskat antal dödsfall. Trots att strukturella faktorer som exempelvis bemanning ännu 

anses mer avgörande väger allt mer forskning in till vikten av den psykosociala miljön, 

kompetensutveckling och stödstrukturer. Faktorer som påverkar både uppfattning av 

vårdkvalitet (tid, bemötande, resultat) och samhällseffekter av den (effektivitet, 

kostnader, resultat) berörs alltså alla av de psykosociala förutsättningar under vilka 

personal måste fungera. Om anställda inte känner arbetstillfredsställelse, delaktighet och 

medarbetarskap blir engagemang för uppgiften och organisationen betydligt svårare att 

uppnå.  

 

Det EU-finansierade forskningsprojektet RN4CAST - Registered Nurse Forecasting in 

Europe omfattade 300 sjukhus i nio olika länder i syfte att undersöka hur 

vårdorganisationen påverkar säkerheten och hälsa hos såväl patienter som personal. 

Projektet har påtalat samband mellan sjukhus arbetsmiljö, sjuksköterskors 

utbildningsnivå, antal patienter per sjuksköterska och patientdödlighet (Vårdförbundet 

2014, s. 1). I ett symposium kring resultaten för den omfattande RN4CAST-studien 

berörs flera av de punkter som också visar en möjlig väg för utveckling av såväl 
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sjukhusorganisationen som den roll mellanchefer och ledare spelar där i. Aiken (2014, s. 

2) betonar igen att arbetsmiljö bör prioriteras för den effekt den har på vårdkvalitet. 

Detta rekommenderas att kombineras med adekvat antal patienter-per-anställd ratio och 

enligt Svenska riktlinjer: kandidatexamen som utbildningskrav för sjuksköterskor. Även 

Smed Alenius (2014, ss. 4-5) påtalar vikten av en positiv arbetsmiljö och att framförallt 

sjuksköterskor ägnas kommunikationsfokus och att deras upplevelser och intryck 

gällande exempelvis patientsäkerhet tas tillvara för utveckling. Med hänsyn till vårt 

syfte kan och bör mellanchefer alltså tillåtas och stödjas agera som den länk Larsson 

(2008, s. 58) och Wenglén (2012, s.391) påtalar att de är, men utan de upplevda hinder 

av att omtolka information uppåt för att passa andra prioritetsområden som ekonomi 

och måluppfyllelse. Mellanchefer på sjukhus bör tilldelas tid för aktiva åtgärder till 

arbetstillfredsställelse, delaktighet och arbetsmiljö. Dessa åtgärder inbegriper 

strukturerat stöd till den vårdande personalen, utökad strukturerad tid för 

personalkontakt utöver exempelvis APT:n,  

 

Kommunikation är även centralt i det ansvar dessa chefer bär för hur benägen den 

närmaste personalen är att byta arbetsplats. Vikten av att bygga och vårda dessa 

relationer är alltså kritisk i rollen och upplevelsen av direkt stöd från den närmaste 

chefen är ofta avgörande för hur anställda uppfattar miljön (Schmalenberg & Kramer 

2009, s. 62). Detta kombinerat med målmedveten kompetensutveckling av den närmaste 

personalen bidrar markant till ökad uppskattning för arbetsplatsen, större benägenhet att 

stanna där och i förlängningen en högre kvalitet av vård (Hinson & Spatz 2011, s. 103). 

Dessa chefer förväntas även se till att personal är kontinuerligt sysselsatt samtidigt som 

de även accepterar oattraktiva aspekter av arbetet och kan finna ett totalt värde i 

utförandet av sina uppgifter (Crow, Hartmann & Henson 2006, s. 149). Alla dessa 

uppgifter innebär dock en risk för att den dagliga driften tar resurser i anspråk som även 

skall räcka till utvecklingsarbete. Balansen för mellanchefer mellan dessa 

ansvarsområden vilar ytterst på ledning och tydliga direktiv i samband med genomtänkt 

stöd till mellanchefer är en nödvändig förutsättning om alla delar av arbetet skall lyckas 

(Larsson 2008, s. 233).  

 

Ytterligare forskning kan med fördel söka alternativ till utveckling av 

sjukhusorganisationen under de ramar som råder inom New Public Management så 

länge denna styrform råder. De faktorer som upptar tid i form av dokumentation och de 

effekter som berör arbete med priskoder och målstyrning behöver förenklas och 

implementeras i arbetsvardagen på ett bättre och mindre betungande sätt för 

mellanchefer. En möjlig utveckling av sjukhusorganisationer vore utökad forskning på- 

och test av implementering av magnetsjukhus i Sverige. Aiken et. al. (2008, s. 229) 

påtalar de positiva implikationerna av faktorer som är inherenta till magnetsjukhus som 

bekräftas av vår studie som betydande för ledning och mellanchefer att utveckla. 

Exempelvis kompetensutveckling och goda relationer med den vårdande personalen står 

som gemensamma nämnare till högre vårdkvalitet och högre grad av 

arbetstillfredsställelse.  

 

Att sjuksköterskor och läkare är tillfredsställda i yrket, upplever delaktighet i 

sjukhusorganisationen och verkar i ett positivt medarbetarskap är alltså generellt och 

direkt av yttersta vikt för vårdkvalitet, minskad personalomsättning och förtroende till 

ledare. Enligt en rapport av Wiskow, Albreht och de Pietro (2010, s. 1) är det växande 
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problemet med svårigheter vid rekrytering samt ökad personalomsättning alltså inte 

enbart grundat i hygieniska faktorer som lön utan ofta även i motivatoriska faktorer som 

bristande självtillit i yrket, begränsad autonomi och kontroll samt missnöje med 

arbetsförhållanden generellt. Rapporten fann att den vårdande personalens delaktighet i 

beslutsfattande, kontinuerliga kompetensutveckling och att få öppen uppskattning från 

ledare direkt påverkade deras arbetstillfredsställelse (Wiskow, Albreht & de Pietro 

2010, s. 2).  

 
 

8. SLUTSATSER 

Efter genomgång av forskningen framkommer så en rad olika verktyg som ledning kan 

planera för och mellanchefer implementera i verksamheten på sjukhus för att skapa en 

större grad av delaktighet, medarbetarskap och förbättrad social interaktion. Avgörande 

för lyckade resultat är att alla åtgärder kan bli en naturlig del i arbetsvardagen och något 

som hör yrket och uppgiften till. Nedan följer de förslag till de åtgärder och insatser 

som forskningen vi tagit del av framhåller som konstruktiva enligt syftet.  

 

• För att skapa en känsla av inkludering hos personal bör mellanchefer och organisation 

tilldela resurser och kompetensutveckling för utveckling av motivatoriska faktorer 

som engagemang och fokus på ledare att uppmärksamma och berömma god prestation 

hos den underställda personalen. 

 

• Transformativt ledarskap är att föredra och värt för ledning att fostra och möjliggöra 

för de indirekta positiva effekter det har på såväl ökad patientsäkerhet som minskad 

personalomsättning.  

 

• Mellanchefer bör planera sin operativa tid för längsta möjliga personalkontakt med 

lägst antal underställda för att stärka relationer i det transformativa ledarskapet. 

 

• Resurser till konstruktiva åtgärder för personal som kompetensutveckling samt 

gemensamt strukturerat socialt stöd ökar känslan av autonomi och medbestämmande 

hos framförallt sjuksköterskor och kan med fördel utgå från mellanchefens initiativ 

och ledarskap för att stärka såväl relationer som självtillit i yrkesrollerna.  

 

• Gemensamt planerade och förankrade introduktionsprogram för nyanställda skapar 

organisationstillhörighet för tidigare anställda via ansvar i mentorskap och för 

nyanställda en trygg start i yrket och stabil grund att utvecklas från. 

 

• Organisationens ledning behöver anamma en systemisk syn på relationella faktorer 

och hur de påverkar vårdarbetet. Detta perspektiv bör förankras i alla hierarkiska led 

och vidhålla ett salutogent förhållningssätt.  
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• En helhetsförståelse för sjukhusorganisationen och allas del i den kan förstärkas av 

regelbunden gemensam reflektion kring roller, funktion och samverkan med 

mellanchefen som moderator och med roll att hålla diskussionen levande. 

 

• Handledning och coachning i form av såväl socialt stöd i arbetsmiljön som 

trygghetsskapande och utvecklande av det kliniska arbetet bör utgå från mellanchefer, 

men inbegripa mer erfaren personal och kommer därmed samtidigt stärka deras 

organisationstillhörighet. 

 

• Mångfaldsförståelse och strukturerad diskussion kring hur skillnader i ålder, kön och 

kultur kan bidra till effektivare problemlösning och bredare perspektiv på yrkesrollen 

bidrar till fördjupad hänsyn till skillnader och ett öppnare socialt klimat. 

 

• Kunskap i konflikthantering för såväl ledare som underställda tillhandahåller fler 

verktyg att hantera konflikter med och begränsar mängden som uppstår.  
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Artikelöversikt 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Ahmad, N. & Oranye, N O.  

2010 

Empowerment, job satisfaction and 

organizational commitment: a 

comparative analysis of nurses 

working in Malaysia and England 

Journal of Nursing Management 

 

Att undersöka samband 

mellan egenmakt, 

arbetstillfredsställelse 

och 

organisationshängivenhet 

i två olika samhällen och 

kulturer. 

Beskrivande korrelations 

enkätundersökning av 556 sjuksköterskor 

på två olika sjukhus i Malaysia respektive 

England. 

De Malaysiska 

sjuksköterskorna upplevde 

större grad av egenmakt och 

hängivenhet till sin 

organisation, men de 

Engelska sjuksköterskorna 

var mer tillfredsställda i sitt 

yrke.   

Archibald, C. 

2006 

Job Satisfaction Among Neonatal 

Nurses 

Pediatric nursing 

 

Att förstå den 

arbetstillfredsställelse 

som neonatal 

sjuksköterskor har. 

En kvalitativ studie där 8 sjuksköterskor 

med minst 5 års erfarenhet i USA 

intervjuades. Collaizzis tolkningsmetod 

användes för att tolka och analysera data. 

Sjuksköterskorna 

identifierade tillräckligt 

med tillfredställande 

situationer för att vilja 

fortsätta sitt arbete inom 

neonatal vården som t.ex. 

lön, teamwork,patientfall 

och lärdomar relaterade till 

arbetet. 



30 

 

 

 

 

Atefi, N., Abdullah, K.L., Wong, 

L.P. & Mazlom, R. 

2014 

Factors influencing registered 

nurses perception of their overall 

job satisfaction: a qualitative study: 

Factors influencing nurses job 

satisfaction.   

International Nursing Review 

Utforska faktorer 

relaterade till 

sjuksköterskor som 

arbetar inom intensivvård 

och kirurgi och deras 

arbetstillfredsställelse. 

En kvalitativ beskrivande studie utförd i 

Iran. 85 sjuksköterskor medverkade i 10 

fokusgrupper baserade på 

semistrukturerade intervjuer som spelades 

in, transkriberades och sedan 

analyserades med ett tematiskt arbetssätt. 

Resultaten identifierade 3 

olika teman som påverkade 

sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse och 

missnöje; andlig känsla, 

faktorer berörande 

arbetsmiljön och 

motivation. 

Barden, C. & Distrito, C.  

2005 

Toward a Healthy Work 

Environment 

Health Progress 

 

Redogörelse och 

diskussion av data från 

olika undersökningar 

kring avvikelser, 

kollegiala relationer och 

arbetsmiljö ställda mot 

riktlinjer från 

Association of Critical 

Care Nurses. 

Enkätundersökning av korrelation mellan 

arbetsmiljöfaktorer, dess påverkan för 

patientsäkerhet och personalomsättning 

samt vilken roll ledare kan spela i att 

skapa en förändringsbenägen miljö. 

 

Sjukvårdsorganisationer 

behöver ett kulturskifte för 

att högre värdera 

relationella faktorer och 

denna förändring behöver 

starta i ledningen. Fokus 

behöver ligga på öppen och 

förbättrad kommunikation 

och förbättring av 

arbetsmiljö, ex. via 

tillräcklig bemanning, 

strategier mot bristande 

respekt i arbetsrelationer 

och gemensam 

kompetensutveckling. 



31 

 

 

 

 

Bégat, I., Ellefsen, B. & 

Severinsson, E.  

2005 

Nurses´ satisfaction with their 

work environment and the 

outcomes of clinical nursing 

supervision on nurses´ experiences 

of well-being - a Norwegian study 

Journal of Nursing Management 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

tillfredsställelse med 

deras psykosociala 

arbetsmiljö, deras 

moraliska känslighet och 

skillnader i effekter på 

välmående av 

sjuksköterskors 

handledning mot de som 

inte handletts.   

Data efter enkätundersökning 

analyserades med beskrivande och 

signifikanstestande statistik. Urvalet 

bestod av 71 sjuksköterskor från två 

sjukhus. 

Etiska konflikter har sin 

grund i arbetsrelaterad 

stress och psykisk 

påfrestning. Handledning i 

det kliniska arbetet kan ha 

positiv effekt på 

sjuksköterskors 

psykosociala välmående 

och stärka deras känsla av 

kontroll. 

Brunetto, Y., Shriberg, A., 

Farr‐Wharton, R., Shacklock, K., 

Newman, S. & Dienger, J.  

2013 

The importance of supervisor–

nurse relationships, teamwork, 

wellbeing, affective commitment 

and retention of North American 

nurses 

Journal of Nursing Management 

Utforska länkar mellan 

handledare och 

sjuksköterskor, 

teamwork, psykologiskt 

välmående och avsikter 

för omsättning. 

En tvärsnitts studie. 1815 sjuksköterskor 

på 2 sjukhus bjöds in att medverka i en 

enkät undersökning på nätet i Nord 

Amerika. Enkät datan analyserades med 

hjälp av programvaran SPSS. 

Nästa hälften av 

sjuksköterskors 

engagemang till sjukhuset 

kan förklaras och motiveras 

av förhållanden till 

handledare, välbefinnande 

och teamwork. 

Cummings, G., Hayduk, L. & 

Estabrooks, C. 

2005 

Mitigating the Impact of Hospital 

Restructuring on Nurses: The 

Responsibility of Emotionally 

Intelligent Leadership 

Nursing Research 

Utveckla en teoretisk 

modell av hur 

omstrukturering på 

sjukhus har följder på 

sjuksköterskor och 

huruvida en 

känslomässig ledning 

kan mildra dessa. 

13 frågor som reflekterar känslomässigt 

ledarskap valdes ut från en tidigare enkät 

undersökning på sjukhus i Kanada och en 

ny studie utfördes på dessa. 

Resultaten visade att 

sjuksköterskor som arbetade 

med förstående chefer 

upplevde mindre 

känslomässig trötthet, de 

hade ett bättre samarbete 

med sina kollegor och fler 

patientbehov möttes. 
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Failla, K R. & Stichler, J F.  

2008 

Manager and Staff Perceptions of 

the Manager´s Leadership Style 

The Journal of Nursing 

Administration 

 

Att undersöka ledares 

och underställdas 

uppfattning av 

ledarskapsstil och avgöra 

hur transformativt 

ledarskap påvekar 

arbetstillfredsställelse. 

Data efter enkätundersökning 

analyserades enligt beskrivande 

korrelations- och jämförelsedesign på ett 

bekvämlighetsurval av 76 sjuksköterskor 

och 14 mellanchefer från ett sjukhus. 

Bekräftande av positiv 

koppling mellan 

transformativt ledarskap 

och underställdas 

arbetstillfredsställelse samt 

påverkan av transaktionellt 

ledarskap på 

arbetstillfredsställelse.     

Han, G.H. & Jkel, M. 

2011 

The mediating role of job 

satisfaction between leader-

member exchange and turnover 

intentions 

Journal of Nursing Management 

Att utforska huruvida 

arbetstillfredsställelse 

medlar utbytet mellan 

handledare och personal 

och om detta har någon 

påverkan på personalens 

omsättning. 

En tvärsnitts studie vars data samlades in 

på ett sjukhus i USA. Data analyserades 

med hjälp av en gratis programvara för 

statistisk analys. 

Ett högre utbyte mellan chef 

och personal visade sig 

påverka personal 

omsättningen positivt. 

Hinson, T D. & Spatz, D L.  

2011 

Improving Nurse Retention in a 

Large Tertiary Acute-Care Hospital 

the Journal of Nursing 

Administration 

 

Redogörelse av- och 

diskussion kring data 

efter ett gemensamt 1-års 

projekt för att minska 

personalomsättning på ett 

barnsjukhus åtta 

avdelningar. Artikeln 

fokuserar på en 

avdelning. 

Redogörelse av kvantitativ data efter att 

projektet löpt under ett år på en fristående 

vårdorganisation med inriktning mot 

pediatrik med nästan 3000 sjuksköterskor 

och 10000 anställda. 

Frivillig personalomsättning 

minskade med 91% på 

avdelningen och med 44% 

på sjukhuset totalt under en 

1-års period vilket innebar 

$655.949 i minskade 

utgifter.   
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Johnson, A., Hong, H., Groth, M. 

& Parker, S K.  

2010 

Learning and development: 

promoting nurses´ performance and 

work attitudes 

Journal of Advanced Nursing 

 

Redogörelse av 

resultaten efter en studie 

om påverkan av 

handledning och 

utveckling av kliniskt 

arbete på sjuksköterskors 

attityd på arbetsplatsen 

och självupplevd 

prestation, såsom de 

medlats via egen tillit till 

arbetsrollens bredd och 

flexibilitet. 

Enkätundersökning som besvarats av 404 

sjuksköterskor på ett Australiensiskt 

sjukhus. 

Undersökningen visar 

tydliga samband mellan 

lärande och 

utvecklingsaktiviteter och 

arbetsplatsattityd och 

prestation. Utveckling av 

kliniska färdigheter 

förbättrade självförtroendet 

och handledning förbättrade 

attityderna hos de anställda.   

 

Kaitelidou, D., Kontogianni, A., 

Galanis, P., Siskou, O., Mallidou, 

A., Pavlakis, A., Kostagiolas, P., 

Theodorou, M. & Liaropoulos, L.  

2012 

Conflict management and job 

satisfaction in paediatric hospitals 

in Greece 

Journal of Nursing Management 

 

Att utvärdera 

framträdande orsaker till 

personalkonflikter på 

sjukhus samt val av 

strategier för att 

motverka dessa. 

Enkät i fem delar besvarades av 286 

läkare och sjuksköterskor efter en 

femgradig Likertskala med efterföljande 

resultatanalys. 

Undvikande framkom som 

främsta 

konflikthanteringsstrategi 

och främsta orsaksfaktorer 

till konflikter var 

organisationsbundna såsom 

olika direktiv från flera 

ledare samt skillnader i 

utbildningsnivå och 

kommunikationsproblem 

mellan anställda.  
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Kontodimopoulos, N., Paleologou, 

V. & Niakas, D. 

2009 

Identifying important motivational 

factors for professionals in Greek 

hospitals 

BMC health services research 

Att identifiera viktiga 

faktorer som motiverar 

sjukhuspersonal i 

Grekland och huruvida 

dessa motivationsfaktorer 

skiljer sig mellan privata 

och offentliga sektorer. 

En enkätstudie utfördes på 13 offentliga 

sjukhus och 5 privata med 19 faktorer 

som valdes ut från en sökning i Medline 

och PubMed. 1353 individer från den 

anställda sjukhuspersonalen medverkade. 

Bedrifter visade sig vara 

den högsta 

motivationsfaktorn. 

Lambrou, P., Kontodimopoulos, N. 

& Niakas, D. 

2010 

Motivation and job satisfaction 

among medical and nursing staff in 

a Cyprus public general hospital 

Human resources for health 

Att undersöka  

förbindelsen mellan 

arbetstillfredsställelse 

och motivation. 

En kvantitativ enkätundersökning 

utfördes på ett sjukhus på Cypern. 67 

doktorer och 219 sjuksköterskor 

medverkade. Data analyserades som en 

helhet och betygsattes mellan 1-5. 

Resultaten visade att 

bedrifter rankades högst 

utav de 4 huvud 

motivationsfaktorerna, följt 

utav ersättning, 

arbetskollegor och 

arbetsegenskaper. 

Luboga, S., Hagopian, A., Ndiku, 

J., Bancroft, E. & McQuide, P. 

2011 

Satisfaction, motivation, and intent 

to stay among Ugandan physicians: 

a survey from 18 national hospitals 

The International Journal of 

Health Planning and Management 

Att rapportera om vad 

som skulle kunna få 

läkare i Uganda att 

stanna på sin arbetsplats, 

vara tillfreds med sitt 

arbete och deras framtida 

karriär avsikter. 

Både en kvalitativ och kvantitativ 

studie,sjukhuspersonal  besvarade en 

enkät och medverkade i fokusgrupper. 63 

läkare medverkade och utgjorde 10 % av 

de insamlade enkäterna. 

Dålig ersättning var den 

största anledningen till 

missnöje hos läkarna men 

även kvalitén på ledningen, 

tillgänglighet till utrustning, 

dålig infrastruktur och liten 

eller ingen möjlighet till 

utveckling spelade stor roll.  
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Meyer, R M., O´Brien-Pallas, L., 

Doran, D., Streiner, D., Ferguson-

Paré, M. & Duffield, C.  

2011 

Front-line managers as boundary 

spanners: effects of span and time 

on nurse supervision satisfaction 

Journal of Nursing Management 

 

Att undersöka påverkan 

av sjuksköterskeledares 

personalmängd, deras tid 

i personalkontakt, 

transformativt ledarskap 

samt sjuksköterskornas 

uppskattning av mängden 

tid för deras handledning. 

Beskrivande, korrelativ design användes 

för insamling av tvärsnitts-studie, 

arbetstidslogg och administrativ data. 

Bekvämlighetsurval av 558 

sjuksköterskor från 51 olika kliniska 

områden och 31 första-linjens chefer från 

fyra akutsjukhus.   

Transformativt ledarskap 

fungerar bäst i fler, men 

kortare skift av operativ tid 

för en större mängd 

anställda. Denna effekt bör 

tas med i utformningen av 

tjänster som mellanchef.   

 

Shore, T., Sy, T. & Strauss, J.  

2006 

Leader Responsiveness, Equity 

Sensitivity and Employee Attitudes 

and Behavior 

Journal of Business and 

Psychology 

 

Undersökning av 

eventuella samband 

mellan ledares respons 

till anställdas önskningar 

samt anställdas attityd 

och beteende till detta. 

Empirisk studie efter två frågeformulär, 

ett till anställda och ett till ledare.  

231 ledare och 339 av deras underställda 

från ett multinationellt transportföretag.  

 

Ledarrespons har ett 

betydande samband till 

anställdas uppskattning av 

arbete och hängivenhet till- 

och beteende i 

organisationen. 

Toode, K., Routasalo, P., 

Helminen, M. & Suominen, T. 

2014 

Hospital nurses' individual 

priorities, internal psychological 

states and work motivation 

International Nursing Review 

Beskriva relationerna 

mellan sjuksköterskors 

enskilda prioriteringar, 

inre psykologiska 

tillstånd och vad som 

motiverar dem. 

En empirisk tvärsnitts studie som 201 

sjuksköterskor i Estland medverkade 

igenom att besvara en enkät på nätet. 

Resultaten visade att 

sjuksköterskors individuella 

prioriteringar stod i 

samband med deras 

motivation för sitt arbete 

och deras inre psykologiska 

tillstånd stod i samband 

med deras medfödda 

arbetsmotivation.  
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Top, M., Tarcan, M., Tekingündüz, 

S. & Hikmet, N. 

2013 

An analysis of relationships among 

transformational leadership, job 

satisfaction, organizational 

commitment and organizational 

trust in two Turkish hospitals 

The International Journal of 

Health Planning and Management 

Utforska relationerna 

mellan anställdas 

engagemang gentemot 

organisationen, 

förtroende till 

organisationen, 

arbetstillfredsställelse 

och de anställdas 

uppfattning om sina 

chefers transformativa 

ledarskap. 

En kvantitativ tvärsnitts metod användes. 

804 anställda på 2 offentliga sjukhus i 

Turkiet medverkade genom att svara på 

en enkätundersökning som analyserades 

med programvaran SPSS. 

Analysen visade att 

belöningar och 

kommunikation var viktiga 

för att personalen skulle 

känna engagemang för 

organisationen och ett 

transformativt ledarskap 

skapar känslomässiga band 

som styrker detta. 

Wegge, J., Jungmann, F., 

Liebermann, S., Shemla, M., Ries 

B C., Diestel, S. & Schmidt, K-H. 

2012 

What makes age diverse teams 

effective? Results from a six-year 

research program 

IOS Press 

 

Resultat efter ett 6-år 

långt forskningsprogram 

om en ny modell för 

produktivitet i 

åldersvarierade team och 

slutsatser efter detta har 

testats i 

enkätundersökning. 

Forskningsprogrammet använde enkäter 

med flertal olika skalor och variabler som 

kombinerades med data kring arbetstid, 

måluppfyllelse och avvikelser. 

Identifikation av vilka 

förutsättningar som gör ett 

åldersvarierat team 

effektivt, ex. svårlösta 

problem, mindre påtaglig, 

men hög uppskattning för 

åldersvariation, positiva 

teamklimat, låg grad av 

ageism, ergonomiskt 

anpassade arbetsplatser 

samt differentierat 

ledarskap. Med denna 

vetskap utformades 

handledning för ledare i 

syfte att hantera och bejaka 

dessa förutsättningar. 
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Söktabell 

 
 

Datum Databas Sökord Begränsningar (Limits) Antal 
träffar 

Relevanta 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

 
2016 
0225 

Cinahl (MH "Personnel Management") AND 
(MH "Job Satisfaction") AND 
(MH "Interprofessional Relations")  

Publiceringsdatum: 20050101-
20151231 

9 1 1 1 

2016 
0225 

PubMed "personnel management"[MeSH Major 
Topic] AND "job satisfaction"[MeSH 
Major Topic]) AND "interprofessional 
relations"[MeSH Major Topic]  

(English[lang] OR Swedish[lang]) 
AND ("2005/01/01"[PDAT] : 
"2015/12/31"[PDAT]) 

28 3 3 2 
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Datum Databas Sökord Begränsningar (Limits) Antal 
träffar 

Relevanta 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

2016 
0225 

Scopus ( KEY ( "Personnel Management" ) )  
AND  ( KEY ( "job satisfaction" ) )  AND  
( KEY ( "interprofessional relations" ) ) 

  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2015 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2012 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2009 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2006 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2005 ) )  AND  
( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  
"English" ) ) AND  ( LIMIT-
TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) ) 

207 16 10 5 
 

2016 
0306 

PsycInfo (MJSUB.EXACT("Job Satisfaction") AND 
MJSUB.EXACT("Management 
Personnel"))  

ANDpeer(yes) AND 
la.exact("ENG") AND 
pd(20050101-20151231) 

112 5 5 2 
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Datum Databas Sökord Begränsningar (Limits) Antal 
träffar 

Relevanta 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

2016 
0307 

Proquest 
Health 
Management 

(SU.EXACT("Human resource 
management") AND SU.EXACT("Job 
satisfaction")) 

AND peer(yes) AND 
pd(20050101-20151231) 

112 7 3 1 

2016 
0418 

Scopus ( KEY ( hospitals ) )  AND  ( ( KEY ( job  
satisfaction )  AND  KEY ( personnel  
management )  AND  KEY ( motivation ) 
) ) 
 

AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2007 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2006 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2005 ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  
"English" ) ) 

92 15 11 9 

 

 


