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Ledarskapet är en del av sjuksköterskans arbete och ingår i sjuksköterskans profession. 
Sjuksköterskestudenterna behöver vara förberedda för rollen som arbetsledare. Syftet med 
studien är att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin framtida yrkesroll som 
arbetsledare. Datamaterialet består av intervjuer med tio sjuksköterskestudenter som 
studerar på en högskola i Västsverige.  Åldern på sjuksköterskestudenterna varierar mellan 
22 och 38 år. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. En kvalitativ 
analysmetod valdes för att analysera insamlad data. Efter genomförd analys kunde fyra 
huvudkategorier urskiljas. Huvudkategorierna är sjuksköterskans ansvar, samarbeta, 
förberedelse och personlig lämplighet. Under dessa huvudkategorier framkom åtta 
underkategorier. Resultatet visar att sjuksköterskestudenterna upplever att de inte är 
tillräckligt förberedda för rollen som arbetsledare. Sjuksköterskestudenterna anser att 
sjuksköterskans ansvar innebär att ge information och undervisning till patienter, studenter 
och kollegor samt att leda och fördela arbetet. Sjuksköterskestudenterna upplever att 
samarbete innebär att arbeta tillsammans med alla yrkeskategorier, vara flexibel samt att 
verka för en god kommunikation i arbetslaget. De upplever att de saknar 
ledarskapsutbildning och pedagogiska kunskaper. Sjuksköterskestudenterna anser att 
personlig lämplighet påverkar ledarskapsrollen. 
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Leadership is part of the nurse's work and included in the nurse profession. Nursing 
students need to be prepared for the role as a leader. The aim of the study is to describe 
nursing students’ perceptions of their future professional role as a leader. The data material 
consists of interviews with ten nursing students studying at a college in western Sweden. 
The age of nursing students varies between 22 and 38 years. The interviews were recorded 
and transcribed. A qualitative analysis method was chosen to analyze the data gathered. 
After the analysis were four main categories identified. The main categories are the nurse's 
responsibility, cooperate, preparation and personal quality. Under these main categories 
emerged eight subcategories. The result shows that nursing students perceive that they are 
inadequately prepared for the role as a leader. Nursing students believe that the nurse's 
responsibility to provide information and education to patients, students and colleagues and 
to lead and share the work. Nursing students felt that collaboration involves working 
together with all professions, be flexible and to promote good communication in the team. 
They feel that they lack management training and educational skills. Nursing students 
think that personal quality affect leadership role. 
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INLEDNING 

Kraven på den professionella sjuksköterskan har ökat betydligt den senaste tiden då 
ledarskapet har hamnat mer i fokus. Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) menar att tidigare 
har ledarskapet inom vårdsektorn ofta blivit associerat med en sträng hierarkisk 
lydnadsstruktur. Det finns en tydlig stark historisk tradition om hur samarbetet inom 
vården ska organiseras och om skillnad i status mellan olika yrkeskategorier. Ledarskapet 
inom omvårdnaden har på senare tid satt medarbetare och patienter i centrum dagens 
ledarskap fokuserar på att hjälpa varandra att inrikta sig på det viktiga i arbetet. En ledare 
bör kunna skilja på vad som har med en person att göra och vad som har med strukturen på 
arbetsplatsen att göra. Socialstyrelsen (2005) anger i kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska att ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att leda patienter, 
närstående och personal på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt. Samtidigt ska 
sjuksköterskan tillgodose basala och specifika omvårdnadsbehov och tillämpa kunskaper 
inom omvårdad, medicin och rehabilitering. I Hälso- och sjukvårdslagen framgår det att 
vården ska främja goda kontakter mellan patienter och sjukvårdspersonal (SFS, 1982:763). 
Genom ett väl utvecklat ledarskap kan relationen och kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och patienten främjas. Denna studie fokuserar på att bidra med kunskap om 
sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin framtida yrkesroll som arbetsledare.        

BAKGRUND 

Ledare och chef 
En ledare är en individ som fått förtroende av sina medarbetare och därmed blivit ledare 
(Kihlgren, Johansson, Engström, & Ekman, 2000). Ledarens auktoritet baseras på 
personligheten medan chefens auktoritet baseras på befattningen. Nilsson (2005) menar att 
en ledare får medarbetaren att sträva, följa och att nå gemensamma mål. En chefsposition 
är en formell position, chefen är vald och tillsatt av en organisation. I Laurents studie 
(2000) beskrivs en chef som en person som gör saker på rätt sätt medan en ledare gör de 
rätta sakerna. En chef har ansvar för att verksamhetens mål uppnås samt att fördela 
resurser (Kihlgren et. al., 2000). Nilsson (2005) menar att chefens arbete bidrar till 
verksamhetens utveckling och fortlevnad. Chefens ansvar är att använda medarbetarnas 
resurser så resurssnålt som möjligt, så att det ändå påverkar deras yrkesmässiga och 
personliga utveckling på ett positivt sätt. 

Ledarskapsteorier 

Caritativa ledarskapet 

Bondas (2003) menar att inom det caritativa ledarskapet är det viktigt att vårdkulturen 
präglas av ett etiskt förhållningssätt. Ledaren är inte enbart en förebild för sina medarbetare 
ur ett administrativt perspektiv. Ledaren ska sammanfoga administration med 
omvårdnaden vilket innebär att ledaren ska främja hälsa, minska lidande samt bevara etisk 
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medvetenhet hos både patienter och medarbetare. Bondas (2003) beskriver det caritativa 
ledarskapet ur olika perspektiv. Människan upplever en helhet, bestående av ande, kropp 
och själ och har en strävan att känna sig holistisk. Människan dras emellan olika dilemman 
som handlar om ensamhet, gemenskap och sårbarhet i förhållande till andra individer. 
Strävan efter att utvecklas och känna sig fullständig som individ kan hindras av 
värderingar som leder in människan på negativa spår. Ledaren ska präglas av ett icke-
egoistiskt motiv. Bondas (2003) menar att den etiska livssynen bygger på människans 
vision om att vara till hjälp för andra.  Det caritativa ledarskapet framhäver kärlek och 
barmhärtighet samt vikten av en inre önskan om att få ta ansvar och att hjälpa sina 
medmänniskor. Den etiska livssynen speglas i hur ledaren och medarbetaren uttrycker sig i 
ord samt i de omvårdnadshandlingar som de utför. Ledaren ska respektera och se det unika 
i varje medarbetare och ta tillvara deras potential och unika kompetens. Alla anställda har 
ett ansvar för hur arbetsplatsen utformas. Ledaren framställs som en förebild på 
arbetsplatsen och har därför ett stort ansvar för hur arbetsklimatet konstrueras. Värden som 
hälsa, omvårdnad, lidande och värdighet är svårt att mäta. Det är viktigt att ta tillvara på 
anhörigas och medarbetarnas erfarenheter för att organisera och planera organisationen. 
Viktiga beståndsdelar i en organisation är planering, budgetering, utveckling och 
beslutsfattande. Ledaren och medarbetaren har ett och samma mål och detta är att ha 
patienten i fokus.  

Det pedagogiska ledarskapet 

Maltén (2000) menar att det är viktigt att det finns ett klart och tydligt mål, att 
medarbetarna vet vad som skall uppnås. Their (2001) anger att målinriktade ledare har 
möjlighet att delegera olika uppgifter, befogenheter och ansvar. På detta vis upplever 
kollegorna att de har medbestämmanderätt vilket leder till att motivationen och 
engagemanget hos medarbetarna ökar. En god dialog och kommunikation mellan ledaren 
och medarbetarna är betydelsefullt. Their menar att den pedagogiska ledaren är bra på att 
lyssna, lära, förklara och argumentera för sina beslut. Människan behöver veta och känna 
sig behövd på arbetsplatsen. Människan har också ett stort behov att känna frihet och att ha 
valmöjligheter. Det är viktigt att alla medarbetare delges all information på arbetsplatsen, 
för att de ska kunna ta ansvar. Vidare är det viktigt att behandla alla medarbetare 
individuellt, för att tillgodose individens behov samt att känna sig unik. Organisationen 
måste ledas så att den blir utvecklande och inte bara kostnadseffektiv. Lärandet innebär att 
medarbetarna ska utveckla, förnya och ompröva sin kompetens. Förnyelse i ledarskapet 
innebär att skapa mål som gynnar organisationen. För att förnyelsen ska främja 
organisationen så behöver medarbetarna känna engagemang och inlevelse. Their menar att 
det finns grundläggande behov för medarbetarna inom organisationen. Dessa behov är att 
känna mening med tillvaron, att få uppskattning samt att ha kontroll över sin tillvaro. 
Ledarskapet är mer deltagande, de som berörs av beslut involveras (Their, 2001). Maltén 
(2000) anger att ledaren bör kunna påvisa meningsfullhet med medarbetarens arbete och 
dennes funktion på arbetsplatsen. Det är betydelsefullt att situationsanpassa ledarstilen. Det 
som styr valet av ledarstil är, medarbetarnas kompetens och mognad samt 
utvecklingsbenägenhet. Det som också styr är vilken uppgift det är samt vilken 
svårighetsgrad arbetet har. Ledaren ska kunna känna medkänsla, bekräfta medarbetaren 
samt förmedla trygghet och omsorg. För att kunna göra detta är det viktigt att som ledare 
ha god förmåga att lyssna och kommunicera med olika individer (Maltén, 2000). 
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Sjuksköterskans ledarskap 
Nilsson (2005) menar att ledarskap är en social relation. I denna relation är ledaren och de 
ledda beroende av varandra i förhållande till varandra. Hur människor påverkar varandra 
speglar hur ledarskapet fungerar. Kihlgren et al. (2000) menar att ledarskapet utvecklas och 
växer fram underifrån genom de relationer som skapas mellan ledaren och medarbetarna. 
Nilsson (2005) beskriver ledarskapet som en gruppdynamisk process, där ledaren har fått 
medarbetarnas förtroende att påverka beslut i gruppen. Ledarskapsrollens viktigaste 
egenskaper är att vara lyhörd, omtänksam, kompetent och tydlig. Medans Jooste (2004) 
och Wards (2002) menar att sjuksköterskor i ledarroll strävar efter att vara självständiga, 
intelligenta, frågvisa och att ha hög arbetsmoral, de menar också att integritet är en 
väsentlig del i sjuksköterskans ledarskapsfunktion. Christian och Norman (1998) menar att 
egenskaper som att vara målinriktad, engagerad och inspirerande är centrala delar i en 
ledares roll och karakteristiska drag. Egenskaperna utgör centrum i ledarens ledarskap och 
är applicerbara över klinikgränser samt specialiteter. Ledarens ställning i organisationens 
hierarki är avgörande för ledarens förmåga att agera och att ta ledaransvar. Farag (2009) 
menar att vilken ledarskapsstil som ledande sjuksköterskor väljer att använda sig av bygger 
på tidigare erfarenheter inom yrket. 
 
Apker (2006) menar att professionella ledande sjuksköterskor visar medkänsla för både 
sina patienter och medarbetare. Sjuksköterskan utbildar och företräder sina medarbetare 
samt ger positiv och negativ feedback. En kompetent ledare är en inspirationskälla för sina 
medarbetare för att uppnå organisationens mål. Rosengren (2007) menar att ledaren bör 
arbeta för en positiv atmosfär för medarbetarna på arbetsplatsen. Medarbetarna behöver 
uppleva att de blir bekräftade i det vardagliga arbetet. Ledaren bör vara synlig och delaktig 
i det dagliga arbetet i vården tillsammans med sina kolleger. Enligt McCallin (2007) blir 
sjuksköterskor kompetenta ledare när de kan vägleda sina kolleger inom tekniska, sociala 
och kliniska arbetsmoment för patienten, arbetsgruppen och organisationen. Eriksen (2001) 
menar att en god kommunikation i ledarskapet förstärker ledarens roll och auktoritet samt 
underlättar ledarskapet. En ledares arbete handlar inte enbart om att instruera och forma 
andra utan även sig själv. I dag är det nödvändigt för ledaren att grunda sina val och att 
kunna argumentera för dem, för att få medarbetarnas förtroende.  

Sjuksköterskans funktion och ansvar/ Sjuksköterskans profession 
Socialstyrelsen (2005) anger i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att 
sjuksköterskan ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån 
patienter och anhörigas behov. Vid patientrelaterat omvårdnadsarbete bör sjuksköterskan 
arbeta på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet samt ett etiskt arbetssätt. I sjuksköterskans 
ledarskap ingår att planera, informera, konsultera och samverka med andra som medverkar 
i vårdkedjan. I sjuksköterskans profession ingår att utbilda sjuksköterskestudenter. 
Sjuksköterskans kompetens består inte enbart av förmågan att utföra vissa arbetsuppgifter 
korrekt, utan även av att i alla situationer kunna bedöma och besluta när en åtgärd är 
relevant. Enligt Socialstyrelsen kommer det att ställas högre krav på administrativt 
kunnande och ledningskompetens hos sjuksköterskor i ledande ställning (Socialstyrelsen, 
2005). Funktionen som sjuksköterska i ledande ställning vid en avdelning/enhet kräver 
särskild kompetens inom arbetsledning och administration inklusive budgetarbete och 
insikt i hälsoekonomi samt förmåga att påbörja och leda utveckling och forskningsarbete 
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inom verksamheten. I ledningsarbetet ingår även att följa upp hur personalen utför sina 
delar av kvalitetssäkringsarbetet (SOSFS, 1995:15).  

Sjuksköterskestudenters förväntningar och farhågor 
Holmström och Larssons (2005) studie visar att sjuksköterskestudenter anser att teamwork 
och samarbete är två viktiga komponenter, som bidrar till ett väl fungerande arbete. 
Studien visar också att sjuksköterskestudenter upplever olust inför att deras kommande 
yrkesroll kommer innebära att de ska ha ett stort ledaransvar över kollegor samt att inneha 
många administrativa uppgifter. De är också oroliga för att detta kommer att innebära att 
de får mindre tid och engagemang till den dagliga omvårdnaden.  Fagerberg (1997) menar 
att sjuksköterskestudenter förväntar sig att ha en ledarskapsroll, att assistera läkaren, att ha 
medicinskt ansvar, medicinsktekniska uppgifter samt att sköta finanserna på avdelningen 
som kommande huvudsakliga arbetsuppgifter. Sjuksköterskestudenterna antar att deras 
ledarskapsroll kommer att påverka patientens upplevelse av vårdtiden. 

Undervisning i ledning och organisation inom hälso- och sjukvård 
Högskolorna och universiteten i Sverige erbjuder olika mycket undervisning inom ledning 
och organisation inom hälso- och sjukvård för sjuksköterskestudenter. Flera utav 
sjuksköterskeutbildningarna i Sverige innehåller en eller flera kurser i ledning och 
organisation inom hälso- och sjukvård. Undervisningen bidrar till att 
sjuksköterskestudenterna erhåller grundläggande kunskap i planering, ledning och 
samordning av vård- och hälsoarbetet. De får kunskap i att informera och undervisa olika 
grupper samt att genomföra handledande uppgifter. Sjuksköterskestudenterna ska inhämta 
kunskap om de bestämmelser som styr hälso- och sjukvården. De får lära sig att hantera 
olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov. 
Undervisningen omfattar kunskap i att visa självkännedom och empatisk förmåga. 
Sjuksköterskestudenterna får kunskap inom lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper. Undervisningen behandlar grunderna i etik, pedagogik, prioriteringar i 
vårdarbete, författningskunskap inom hälso- och sjukvård, kvalitetsarbete och utvärdering 
av vårdarbete (SFS, 1993:100).  

Problemformulering 
Inom sjuksköterskans profession ingår ledarskap som en del i yrket. Ledarskapet i 
yrkesprofessionen innebär för sjuksköterskan att leda, prioritera, fördela och samordna 
omvårdnadsarbetet samt att inspirera till ett etiskt arbetssätt. Sjuksköterskans profession 
innebär också att utbilda, leda och ta hand om patienter, anhöriga och 
sjuksköterskestudenter. Utifrån detta upplever då sjuksköterskestudenter som studerar 
termin sex sig redo att arbeta som arbetsledare? Hur uppfattar sjuksköterskestudenter sin 
blivande yrkesroll som arbetsledare? Hur väl förberedda är de inför rollen? Utifrån dessa 
frågor är det av intresse att undersöka sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin 
framtida yrkesroll som arbetsledare. Resultatet av denna studie ska förhoppningsvis kunna 
användas vid uppbyggnad och utformning av sjuksköterskeutbildningarna samt inom det 
vardagliga arbetet inom sjukvården. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin 
framtida yrkesroll som arbetsledare. 

METOD 

Kvalitativ ansatts 
För att få en ökad förståelse för hur sjuksköterskestudenter uppfattar sin framtida yrkesroll 
som arbetsledare väljs en kvalitativ metod. Olsson och Sörensen (2007) anser att den 
kvalitativa forskningen beskriver människans situation och hennes relation till den. Med 
den kvalitativa metoden är avsikten att förstå och beskriva de centrala budskapen som den 
intervjuade förmedlar. Polit och Beck (2008) menar att den kvalitativa metoden syftar till 
att skapa förståelse utifrån den självupplevda situationen. Den kvalitativa metoden syftar 
till att se hela individen och utgår från ett visst samband, där individen beskriver 
upplevelsen av sin verklighet. 

 Kvalitativ intervju  
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuerna bestod av fyra öppna 
huvudfrågor samt följdfrågor (Bilaga 1). Det viktigaste i en kvalitativ intervju är enligt 
Olsson och Sörensen (2007) att få en bild av vad informanten vill berätta. Olsson och 
Sörensen (2007) menar att en kvalitativ metod avser att karaktärisera ett specifikt ämne. 
Denna känsliga och kraftfulla metod förutsätter en empatisk dialog för att fånga 
erfarenheter och innebörden i människors vardagliga liv. Det innebär ett möte med 
människan och hennes situation och att den intervjuade börjar reflektera. För ett 
framgångsrikt resultat ställs det krav på intervjuarens tillvägagångssätt. Intervjuaren och 
informanten bör ha delat intresse av att fördjupa sig i ämnet. Intervjuaren hjälper 
informanten att rikta sin uppmärksamhet inom rätt ämnesområde. Intervjuaren ska ställa 
frågor och kommentera på ett sådant sätt att informanten berättar mer (Dahlberg, 1997: 
Kvale, 1997).  

Urval 
När valet av informanter gjordes, beslutade författarna att vända sig till tio 
sjuksköterskestudenter, fem män och fem kvinnor som studerar termin sex på en högskola i 
Västsverige. Val av deltagare bestämdes utifrån geografisk tillgänglighet. Ett 
informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien skickades via e-post till samtliga 
utvalda studenter. I brevet beskrevs studiens syfte och tillvägagångssätt samt etiska 
aspekter (Bilaga 2). De utvalda sjuksköterskestudenterna fick möjlighet att tacka ja 
respektive nej till att delta i studien, via informationsbrevet. Då två studenter valde att inte 
medverka i studien, gjordes förfrågan till ytterligare två studenter för att fylla kvoten av tio 
deltagare, tolv studenter tillfrågades allt som allt. Sjuksköterskestudenterna som valde att 
delta i studien kontaktades av författarna via telefon för att planera tid och plats för 
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genomförandet av intervjun. De tio informanterna som valdes ut hade en ålder mellan 22 
och 38 år. Val av deltagare ska ej negligera eller diskriminera individer (Medicinska 
forskningsrådet 2003).  

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på en högskola i Västsverige. Författarna 
genomförde enskilt fem intervjuer var. Innan intervjun inleddes samtalade författarna med 
sjuksköterskestudenterna för att skapa en avslappnad och god stämning. För att 
sjuksköterskestudenterna skulle hinna reflektera och tänka efter i lugn och ro, tillät 
författarna längre tystnader innan de ställde en ny fråga.  Intervjuerna var mellan 15 och 24 
minuter långa. Innan intervjuerna startade fick informanterna muntlig information som 
innehöll studiens syfte, tillvägagångssätt samt etiska aspekter som innebar att deltagandet 
var naturligtvis frivilligt och informanten kan välja att avbryta intervjun när som helst. Allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte kommer att framgå 
vem som har sagt vad. Banden kommer att förstöras så snart studien är avslutad och 
examensarbetet är godkänt. Initialt kontaktades en person och det gjordes en provintervju 
för att testa intervjuteknik, teknisk utrustning och intervjuguide. Intervjun skrevs ut och 
den bedömdes vara tillräckligt bra och används i studiens resultat. Inga ändringar gjordes i 
intervjuguiden. Intervjuerna spelades in på band i sin helhet och transkriberades ordagrant 
direkt efter varje intervjutillfälle. Att använda en bandspelare vid intervjuerna minskar 
risken att gå miste om någon viktig del av informationen som informanten delger (Olsson 
och Sörensen 2007). Intervjuerna behandlas konfidentiellt, enskilda individer kan inte 
identifieras. Endast författarna och deras handledare har tillgång till materialet. När 
examensarbetet är godkänt kommer materialet att förstöras.  

Analys  
Författarna valde att använda Burnards (1996) analysmetod som stöd vid analysen av 
insamlat material. Burnads (1996) metod beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som 
består av fyra steg. Båda författarna deltog under transkriberingen då en författare skrev 
ner den delgivna informationen på en dator och en författare hanterade bandspelaren. Den 
delgivna informationen sparades på två datorer samt på två usb-minnen, för att minska 
risken av förlust av materialet.   Då författarna inte uppfattade vad informanten sa på 
inspelningen spolades bandet tillbaka och författarna lyssnade en gång till. Det 
transkriberade materialet blev totalt 31 sidor med enkelt radavstånd.  
 
Steg ett innebar att lära känna datamaterialet. Författarna läste igenom det transkriberade 
materialet flera gånger var för sig för att få en känsla för helheten samt noterade enstaka 
ord eller korta fraser, som sammanfattade innehållet i materialet.  
 
Steg två innebar att författarna arbetade igenom det transkriberade materialet återigen för 
att försäkra sig om att de ord och fraser som hade noterats stämde överens med innehållet. 
Orden och fraserna som noterats låg till grund för utformningen av de olika kategorierna. 
De ord och fraser som liknade varandra eller hade liknande innebörd grupperades och 
bildade en kategori. Eventuella upprepningar och synonymer togs bort i respektive 
kategori. Varje kategori fick ett provisoriskt namn som omfattade innehållet i gruppen. De 
olika kategorierna diskuterades av författarna vilket resulterade i att sju huvudkategorier 
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skapades. Dessa kategorier minimerades sedan till fyra huvudkategorier då materialet 
lästes igenom ytterligare en gång. Burnard (1996) menar att det inte bör finnas mer än 12 
huvudkategorier.  
 
Steg tre innebar att de urskilda kategorierna färgades med olika färger. Materialet lästes 
igenom ytterligare en gång för att konstatera att texten stämde överens med kategorierna. 
När materialet lästes igenom färgades texten med samma färg som den huvudkategori som 
den stämde överens med. Färgmarkeringarna användes för att särskilja och åskådliggöra de 
olika kategorierna. Text som inte var relevant till de olika kategorierna klipptes ut och 
sorterades om. Materialet under de olika huvudkategorierna koncentrerades nu till åtta 
underkategorier. 
 
Steg fyra innebar att författarna läste igenom kategorierna ytterligare en gång, för att 
bekräfta att samtliga kategorier stämde överrens med det insamlade materialet. På så vis 
skapades en helhetsbild av materialet. Det sammanställda materialet resulterade i fyra 
huvudkategorier samt åtta underkategorier.     

Etiska överväganden 
Enligt Medicinska forskningsrådet (2003) är det etiskt korrekt att inhämta informanternas 
samtycke till att delta i studien och att säkra sekretessen. Informanterna ska vara medvetna 
om att de kan avbryta intervjun när de vill utan förklaring till avbrottet. Individen ska alltid 
informeras om sitt deltagande i ett forskningsprojekt för att skydda integriteten hos denna 
individ. Informanterna i denna studie har fått noggrann precisering om vad medverkan i 
denna studie innebär för att tydliggöra vad deltagandet innebar (SFS, 2003:460). 
Informationen till informanterna var både skriftlig och muntlig. Författarna reflekterade 
över de eventuella konsekvenser som kan uppstå för informanten då denne deltar i studien. 
Författarna tog ställning till de olika faktorerna som kan påverka informanterna vid 
intervjun, så som stress samt vilken miljö intervjun sker i. Intervjuerna behandlas 
konfidentiellt på så vis att identiteter och citat av respektive sjuksköterskestudent inte går 
att spåra. Numreringen av citaten togs bort efter granskning och opponering av studien för 
att minska risken för att informanterna ska kunna identifieras. Utskriften av intervjuerna 
bevaras konfidentiellt (Medicinska forskningsrådet, 2003). Ingen obehörig ska kunna 
komma åt den information som informanterna angivit (SFS, 1998:204). Vid utskriften 
riktades medvetenheten till att utskriften blev tillförlitlig gentemot intervjuerna. Vid 
analysen av materialet var det etiskt korrekt att reflektera över hur djupt och kritiskt 
intervjuerna skulle analyseras. Moraliska handlingar är handlingar som ska leva upp till 
principer om respekt, ärlighet och rättvisa för andra individer (Medicinska forskningsrådet, 
2003).  
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RESULTAT 

Resultatet bygger på en sammanställning av samtliga intervjuer. Resultatet framställs i fyra 
huvudkategorier och åtta underkategorier som redovisas i tabellen enligt nedan. 
Huvudkategorierna presenteras enskilt med tillhörande underkategori. Underkategorierna 
styrks med beskrivande citat i texten. 

Tabell: 1 Huvudkategorier och underkategorier som beskriver resultatet. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Sjuksköterskans ansvar 
 

 
• Information/undervisning till 

patient, student och kollega 
• Leda och fördela arbetet 

 

Samarbeta 
 

• Samarbeta med alla 
yrkeskategorier 

• God kommunikation 

  

Förberedelse 
• Brist på utbildning 
• Osäkerhet inför ledarskapsrollen 

  
  

Personlig lämplighet 
• Tidigare erfarenheter 
• Personliga egenskaper 

  

Sjuksköterskans ansvar 
Informanterna anser att sjuksköterskans ansvar är att delge patienter, studenter och 
kollegor information och undervisning samt att vägleda dem. Det innebär att de som 
sjuksköterska bör vara uppdaterade på aktuell forskning De menar också att 
sjuksköterskans ansvar innebär att leda, delegera och fördela arbetet till övrig personal. Det 
är sjuksköterskans ansvar att hantera de konflikter som uppkommer inom arbetsgruppen. 

Information/undervisning till patient, student och kollega  

Informanterna upplever att deras kommande yrkesansvar innebär att informera och vägleda 
patienter, anhöriga, studenter och kolleger. De anser att det är en stor och viktig del i deras 
kommande yrkesroll. De beskriver vikten av en väl fungerande informationshantering 



9 
 

inom personalgruppen för ett optimalt arbete. Vidare belyser de vikten av att rätt 
information delges vilket ses som en kvalitetssäkring i vården. De menar också att om en 
ledare delar med sig av information till sina kollegor så leder det till att kollegorna gör 
likadant tillbaka.  
 

Om man själv får reda på mer information, då blir det lättare att dela med sig 
av arbetsuppgifter och roligare att gå till jobbet kanske. 

 
Informanterna anser att de kommer att vägleda och undervisa patienter, studenter och 
kollegor, genom att undervisa andra håller de sig själva uppdaterade. De menar att 
sjuksköterskor bör uppdatera sig inom forskning och utbilda sina kollegor i den nya 
kunskapen. Vidare menar de att det är av stor vikt att undervisa patienten och att patienten 
kan förstå och ta till sig informationen. Information och undervisning till patienten anses 
bidra till ett bättre liv och snabbare tillfrisknande för patienten.  
 

Jag har fått undervisa patienter och undersköterskestudenter och det är också 
en ledarroll. 

Leda och fördela arbetet 

Informanterna anser att de kommer att ha ett stort ledaransvar för både patienter och 
medarbetare. De ser sin kommande yrkesroll som arbetsledare som en ofrånkomlig del i 
det dagliga arbetet. Och belyser vikten av att inte släppa ansvar till personal som inte har 
utbildning för uppgiften.  Rollen som arbetsledare innebär också att hantera de konflikter 
som kan uppkomma i arbetsgruppen. De menar att konflikter uppkommer någon gång i alla 
grupper. Informanterna anser att då det inte går att lösa konflikten i gruppen är det 
arbetsledarens ansvar att lyfta konflikten till en övergripande chef. En del av ledaransvaret 
innebär att fånga upp kollegor som har missbruksproblem. Informanterna anser att 
ledarrollen innebär att ta större ansvar inom vissa områden på arbetsplatsen till exempel 
inom nutrition och hygien. De menar att ett driftigt ledarskap har en positiv inverkan på 
kollegor. Informanterna anser att huvuduppgifterna i yrkesrollen är att delegera, 
arbetsfördela, organisera, styra och planera arbetsuppgifter. De lägger också vikt vid att 
kollegor bör känna trygghet för ledarens sätt att arbeta. 
 

Om man lär sig att vara en god ledare så tror jag att man får tillbaka mycket 
själv också. 

Samarbeta 
Informanterna beskriver att det är meningsfullt att samarbeta med de olika 
yrkesprofessionerna samt att respektera varandra. De beskriver att en ledare bör vara 
flexibel och lyssna på kollegor. Och att en god kommunikation leder till ett väl fungerande 
samarbete inom arbetsgruppen. 

Samarbeta med alla yrkeskategorier 

Informanterna menar att sjuksköterskans roll som arbetsledare innebär att vara en 
mellanhand mellan olika yrkeskategorier. De anser att det är viktigt att samordna, 
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organisera och planera arbetet utifrån alla yrkeskategoriers arbetsuppgifter. De menar 
vidare att det är meningsfullt att samarbeta över de olika yrkesprofessionerna inom 
sjukvården och att hjälpa varandra oavsett yrkestitel. Informanterna beskriver att det är 
viktigt att respektera varandra och inte inkräkta på varandras kompetensområde. De 
uppgav att personalen bör arbeta i ett team för patientens välmående och vårdens kvalité. 
Informanterna upplever det obekvämt att delegera arbetsuppgifter till kollegor i andra 
yrkeskategorier som har många års arbetslivserfarenhet. De menar att en arbetsledare ska 
kunna säga till sina kollegor att de får ta ställning och ansvar själva i en fråga, och att det 
också är en form av ledarskap. 
 

Självklart det skulle ju inte jag heller tycka om någon bara satt och 
arbetsfördelade och inte gjorde något själv, utan att man jobbar att man ser till 
att alla jobbar som ett lag. 

 
Vad det innebär för mig det är att kunna leda och styra arbetet, 
omvårdnadsarbetet men som jag sa tidigare att bara kunna lyssna och vara 
bara en medarbetare och kunna lägga undan yrkestitlarna att man ska befinna 
sig på samma plan men kunna gå upp ett plan om man säger så och kunna ta 
besluten.  

 
Informanterna beskriver att det är betydelsefullt att ta till vara på kollegers erfarenhet och 
kompetens. De beskriver vikten av att anpassa sitt ledarskap efter situation och person. 
Och menar att ledarskapet anpassas beroende på hur mycket ansvar övriga kollegor tar i 
arbetet. En ledare behöver vara flexibel och kunna lyssna på kollegors synpunkter. 
Flexibilitet anges som en av sjuksköterskans mest centrala egenskaper eftersom rollen som 
arbetsledare är mångsidig. 
 

 Sen ska man kompromissa med de andra givetvis och inte bara köra sitt eget 
hela tiden men det gäller att vara flexibel och inte enkelspårig 

God kommunikation 

Informanterna framhäver att lyssna, ett gott bemötande samt att ge varandra feedback är 
komponenter som behövs för en god kommunikation i arbetsgruppen. Fungerar 
kommunikationen väl bidrar detta till en god informationshantering mellan kollegorna. De 
menar att som arbetsledare är det viktigt att tänka på sitt kroppsspråk vid till exempel 
delegering av arbetsuppgifter till kollegor. Informanterna har betonat vikten av att inte 
komma in i gruppen och domdera utan att använda sig av ett ödmjukt förhållningssätt i sin 
ledarskapsroll. De känner sig dåligt förberedda inför att bemöta kollegor och patienter och 
menar att det är något som kräver erfarenhet. De menar också att en av ledarskapet innebär 
att föra god dialog med kollegor. Informanterna anser att den goda kommunikationen 
kommer att falla sig naturligt i den kommande yrkesrollen. De anser att god 
kommunikation bidrar till en positiv känsla i gruppen vilket leder till ökad kvalité på 
gruppens arbete och samarbetet mellan kollegorna. 
 

Ja det beror ju mycket på hur man bemöter varandra och så vidare. Tror ju jag 
då, så att inte bara gå in och bara med rak arm slänger på andra uppgifter 
utan att man pratar med varandra och kollar av så, ja ett gott bemötande mot 
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varandra ge varandra lite feedback och så blir det nog bra. Men ja, jag tror att 
det handlar om ett gott bemötande oftast, hur man är mot varandra. 

 

 Förberedelse 
Informanterna beskriver att de känner sig dåligt förberedda för sin kommande yrkesroll 
som arbetsledare då de anser att de saknar tillräckliga kunskaper inom ledarskap och 
pedagogik. De upplever osäkerhet över vad som förväntas av dem i sin ledarskapsroll. 

Brist på utbildning 

Informanterna upplever en brist på ledarskapsutbildning i sjuksköterskeutbildningen. De 
beskriver att det har ingått en kurs i ledarskap och organisation. De menar att kursen var 
relevant och meningsfull att läsa men att de också upplevde att kursen var mer riktad mot 
chefsarbete. Informanterna upplever brist på ledarskapsutbildning i sin 
sjuksköterskeutbildning. Och de saknar praktisk utbildning inom ledarskap under de 
kliniska placeringarna. Informanter menar att deras kommande arbetsplats ställer krav på 
att nyexaminerade sjuksköterskors ska ha kunskap inom ledarskap. 
 

Ja det gör jag verkligen, det har varit alldeles för lite och det är någonting som 
kanske borde tas upp i alla kurser i alla fall i omvårdnadskurserna och kanske 
mer tas upp vilket ansvar vi faktisk har som ledare då. 
 

Behovet av pedagogisk kunskap för sjuksköterskor betonas. Enligt informanterna innebär 
pedagogiskt kunskap att på ett professionellt sätt leda och undervisa kollegor, patienter, 
studenter och anhöriga. De menar att sjuksköterskestudenterna ska få möjlighet att 
utveckla de pedagogiska kunskaperna under de kliniska placeringarna. De beskriver bristen 
på pedagogisk kunskap tillexempel i en situation då en patient med ett annat modersmål 
ska få information. Informanterna menar att kunskap inom pedagogik hade varit till hjälp i 
denna situation 
 

Ja om det är så att det är en stor del i vårt arbete alltså om det faktiskt är så, 
så tycker jag att det saknas för att då tycker inte jag att vi har fått utbildning 
tillräckligt för att leda, vi har inte fått någon pedagogisk utbildning över 
huvudtaget och att vara ledare tycker jag innebär att vara pedagogisk mot dem 
man ska leda och sen så har vi ju ingen pedagogik i princip över huvudtaget 
och det lyfts ju inte fram på våra praktikplatser heller på det sättet. 

 
Informanterna beskriver en osäkerhet över vad som förväntas av dem i sin ledarskapsroll 
och de känner en oklarhet i vad som förväntas av dem från blivande kollegor. 
Informanterna menar att övrig personal eventuellt kommer att ifrågasätta deras kunskap, 
erfarenhet och beslutsfattande roll då de kommer ut i arbetslivet som nyexaminerade 
sjuksköterskor. 

 
Dom säger ju att man är omvårdnadsansvarig men vad som förväntas av mig 
som arbetsledare det har jag ingen aning om. 
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Osäkerhet inför ledarskapsrollen 

Informanterna upplever att de känner sig osäkra i yrkesrollen som arbetsledare eftersom de 
inte har den erfarenheten sen tidigare. De upplever att det kommer att vara svårt att ta en 
ledande roll omedelbart eftersom arbetsmiljön och kollegorna är nya. De upplever en 
osäkerhet inför att delegera uppgifter till kollegor. De hade inte tänkt på sjuksköterskeyrket 
som ett yrke med ledaransvar och ledarfunktion. Informanterna känner sig inte som en 
arbetsledare utan ser rollen mer som en nödvändig del i sitt kommande yrke. De anser att 
nyexaminerade sjuksköterskor i början kommer att vara uppgiftscentrerade vilket bidrar till 
mindre engagemang i sin ledarskapsroll.  
 

Jag tror att det är utvecklande att vara ledare, det är liksom mycket beslut och 
man kanske är osäker på sig själv i början, om man tar rätt beslut, om man tar 
på sig för mycket ansvar, om man blir utsedd till ledare exempelvis och det 
behöver ju inte vara att man är formell ledare utan det kan vara att man är 
ledare i en grupp.   

Personlig lämplighet  
Informanterna beskriver att individens personliga egenskaper och erfarenheter påverkar 
hur ledarskapet gestaltas. Personliga egenskaper och erfarenheter har betydelse för hur 
sjuksköterskan utformar sin ledarskapsroll och hur lämplig individen är att arbeta som 
ledare. Informanterna menar att god självkännedom är sjuksköterskans betydelsefullaste 
egenskap vid arbete som arbetsledare. 

Tidigare erfarenheter 

Informanterna beskriver att ledarskapet påverkas av individens personliga egenskaper och 
erfarenheter. Ledarskapsrollen formas av tidigare erfarenheter inom tidigare yrken, 
engagemang i idrotter, grundskolan, gymnasieutbildningen, andra utbildningar samt 
livserfarenheter och ålder. Informanterna anser att personliga egenskaper har stor betydelse 
för hur sjuksköterskan bygger upp sin ledarskapsroll och dess lämplighet att arbeta som 
ledare. De anser att personligt engagemang och vidareutbildning inom ledarskap bidrar till 
ökad ledarskapskompetens.  
 

Sen tror jag mycket handlar om erfarenhet och hur man är som person och så 
där man måste ha varit med ett tag också man kan inte läsa sig till ett 
ledarskap utan det måste man förtjäna så att man måste få upp en kompetens i 
sin yrkesroll först för att kunna bli en ledargestalt.  

 

Personliga egenskaper 

Informanterna menar att god självkännedom är lämpligt att ha då man arbetar som 
arbetsledare för att själv förstå hur man uppfattas av andra. De menar att en del människor 
har ledarskapsrollen naturligt i sig samtidigt som det finns individer som är direkt 
olämpliga som arbetsledare. De säger att ledarskapsrollen efterhand kommer växa fram.  
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Alla är inte födda till ledare, en del passar till att vara ledare och andra inte, 
exempel på det är i pressade situationer eller det behöver inte vara pressade 
situationer utan att man står och funderar när det egentligen inte finns så jätte 
mycket att fundera på.  

Resultatsammanfattning 
I resultatet framkom fyra huvudkategorier och elva underkategorier. Resultatet från studien 
visar att studenterna inte känner sig förberedda inför sin kommande yrkesroll som 
arbetsledare. Informanterna ser de största arbetsuppgifterna inom sin ledarskapsroll som att 
delegera, planera, organisera och fördela arbetet till kollegor. Informanterna poängterar 
vikten av ett väl fungerande samarbete mellan samtliga yrkeskategorier, vilket främjar 
arbetet och bidrar till en god omvårdnad. De poängterar att en god kommunikation med 
kollegorna är en viktig beståndsdel i ledarskapsrollen. De beskriver en brist på pedagogiskt 
kunskap behövs vid till exempel informationsgivning och rådgivning till patienter. Enligt 
informanterna anpassas ledarskapet efter person och situation. Informanterna beskriver att 
tidigare erfarenheter, personlig lämplighet, god självkännedom samt personlig mognad är 
komponenter som leder till ett väl fungerande ledarskap. De vet inte vilka förväntningar 
deras kommande kollegor har på dem Och de vet inte vad som förväntas av dem som 
arbetsledare. De upplever brister i ledarskapsutbildningen och de upplever att de hade 
behövt mer förberedelser.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa intervjun valdes till 
studien eftersom den fokuserar på samtalet mellan två individer. Olsson och Sörensen 
(2007) menar att en intervju innebär ett möte med människan och hennes situation och att 
den intervjuade börjar reflektera. För att få en djupare inblick i sjuksköterskestudenters 
upplevelser av hur de uppfattar och om de är förberedda inför sin kommande yrkesroll som 
arbetsledare skulle inte en kvantitativ forskningsmetod, tillexempel en enkätundersökning 
vara tillräcklig. En enkätundersökning begränsar svarsalternativen och möjligheten att 
ställa följdfrågor elimineras. Studien skulle möjligen inkluderat fler sjuksköterskestudenter 
vid val av annan metod, men med den valda intervjumetoden läggs fokus på kärnan av 
informanternas uppfattningar. Vid samtliga intervjutillfällen användes samma 
intervjuguide som bestod av fyra öppna huvudfrågor samt följdfrågor (Bilaga 1). Under 
intervjuerna fanns möjligheten att ifrågasätta och be sjuksköterskestudenterna att utveckla 
reflektionerna. En nackdel med intervjuerna är att intervjuaren omedvetet kan ställa 
ledande frågor, styra samtalet och tolka resultatet utefter egen åsikt. Ingen av författarna 
hade några förkunskaper inom intervjuteknik. Intervjuerna resulterade i en stor mängd 
data. 
 
Författarna tog kontakt med informanterna via telefon för att boka intervjutillfälle. 
Sjuksköterskestudenterna fick själva bestämma dag och tid för intervjutillfället vilket 
upplevdes positivt av informanterna. Författarna valde att genomföra intervjuerna på den 
högskola i Västsverige där informanterna studerar för att lokalen skulle vara en neutral och 
välkänd miljö för informanterna. Intervjuerna ägde rum i ett enskilt rum. Informanterna var 
kända som personer för författarna. Det kan ha påverkat att större delen av informanterna 
valde att delta i studien. Informanterna och författarna kände till varandra till person vilket 
ledde till att informanterna upplevde trygghet samt att en god stämning skapades vid 
intervjutillfällena. Författarna har förförståelse för informanternas situation eftersom de 
studerar till sjuksköterskor. Detta kan ha påverkat att författarna inte har varit helt neutrala 
i sin tolkning av resultatet. Författarna har reflekterat över detta under studiens 
genomförande och strävat efter att tolka svaren objektivt. Hur författarna skulle tolka 
resultatet objektivt och hur de påverkade intervjusituationen diskuterades med handledaren 
som var med och bedömde detta. Endast en författare deltog vid varje intervjutillfälle, 
avsikten med det var att informanten inte skulle känna sig underlägsen, främja samtalet 
mellan individerna samt skapa en avslappnad stämning. Innan intervjun påbörjades 
samtalade författarna med informanterna om vardagliga ting för att skapa en avslappnad 
och god stämning. Vid samtliga intervjutillfällen lyckades författarna tillsammans med 
informanterna skapa en god stämning.  
 
Valet av informanter gjordes utifrån en klasslista med studenter som studerar termin sex på 
en högskola i Västsverige. Sjuksköterskestudenterna valdes ut efter deras geografiska 
tillgänglighet med tanke på tidsramen för examensarbetet. Författarna valde tio studenter 
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varav fem stycken var kvinnor och fem stycken var män. Detta val gjordes för att inte 
skapa någon genusskillnad. I den klass som informanterna valdes ur studerar fler kvinnor 
än män och urvalet speglar inte könsfördelningen bland sjuksköterskestuderande. 
Spridningen i ålder för informanterna var mellan 22 och 38 år. Tidigare och personliga 
erfarenheter skiljer sig åt beroende på sjuksköterskestudenternas olika åldrar. Hälften av 
informanterna hade genomfört sin sista kliniska placering på sjukhus medans hälften skulle 
påbörja den. Det kan ha påverkat deras upplevelse av sjuksköterskans yrkesroll som 
arbetsledare eftersom sjuksköterskestudenterna har mer ledaransvar under den sista 
kliniska placeringen. Resultatet kan inte anses som generaliserbart eftersom det enbart 
visar sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin kommande yrkesroll som arbetsledare 
på en högskola i Västsverige. 
 
Transkriberingen komplicerades av att ljudupptagningen var svag samt att vissa 
informanter talade med låg ljudnivå. Vid en del intervjutillfällen försvårades 
ljudupptagningen på grund av hög ljudnivå utanför rummet där intervjun ägde rum.  För en 
korrekt transkribering och för att minska risken att feltolka materialet spolades bandet fram 
och tillbaka flera gånger. Vid samtliga transkriberingarna deltog båda författarna även 
detta gjordes för att minska risken att feltolka materialet. Innehållsanalysen var 
tidskrävande. Intervjuerna var innehållsrika och svaren informanterna gav påminde om 
varandra. Svårigheten var inte att tolka datamaterialet utan att finna huvudkategorier som 
stämde överens med innehållet på ett övergripligt sätt. Med hjälp av flera redovisade citat 
ökar trovärdigheten i resultatet. Tillförlitligheten i resultatet kan anses hög då flera 
studenter svarat på liknande sätt samt att författarna genomfört analysarbetet med stor 
noggrannhet. 

Resultatdiskussion  
McCallin (2007) och Apker (2006) menar att sjuksköterskor blir kompetenta ledare då de 
vägleder sina kollegor och patienter. I resultatet från den genomförda studien på en 
högskola i Västsverige framkom det att även sjuksköterskestudenterna upplever att en del 
utav deras kommande yrkesansvar är att vägleda och utbilda kollegor, patienter, studenter 
och anhöriga. Their (2001) menar att då alla på arbetsplatsen ska kunna ta ansvar är det 
viktigt att alla delges all information på arbetsplatsen. Vårt resultat visar att 
sjuksköterskestudenterna anser att det är viktigt att ha en god informationsöverföring 
mellan varandra inom arbetsgruppen. Författarna ser det som positivt att informanterna 
anser att informationshantering är viktigt eftersom fel och misstag inom sjukvården delvis 
kan bero på brist i informationshanteringen. I tidigare forskning framkommer det att en 
ledare bör arbeta för en positiv atmosfär för medarbetarna på arbetsplatsen (Rosengren, 
2007). Informanterna som deltog i vår studie menar att ett driftigt och engagerat ledarskap 
leder till en ökad positiv känsla inom arbetsgruppen. Författarna delar informanternas åsikt 
om att en positiv känsla är en viktig del i arbetsklimatet för att alla ska trivas och utföra sitt 
arbete med engagemang. Their (2001) och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) 
menar att en sjuksköterska ska kunna leda, prioritera, fördela, samorda och delegera olika 
uppgifter, befogenheter och ansvar. I vår genomförda studie framkom det att informanterna 
anser att inom ledarskaparbetet ingår det att delegera, fördela, planera och samordna 
arbetet. Författarna anser att det är dessa arbetsuppgifter som är de största uppgifterna som 
blivande sjuksköterskor bör vara förberedda inför.   
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Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), Nilsson 
(2005) och Holmström och Larsson(2005) menar att samarbete bidrar till ett väl 
fungerande arbete. Tidigare forskning visar även att ledaren och medarbetarna är beroende 
av varandra inom gruppen. Hur kollegorna i gruppen påverkar varandra speglar hur 
ledarskapet fungerar. Resultatet från vår studie visar att informanterna anser att det är 
viktigt med ett bra samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Nilsson (2005) menar att det 
är viktigt att vara lyhörd, omtänksam, kompetent och tydlig i rollen som ledare. Eriksen 
(2001), Their (2001) och Maltén (2000) menar också att en god kommunikation i 
ledarskapet samt en god dialog mellan kollegorna bidrar till att ledarens roll och auktoritet 
förstärks och det underlättar ledarskapet. Informanterna i vår studie upplever att en god 
kommunikation bidrar till väl fungerande informationshantering mellan arbetskollegor. 
Sjuksköterskestudenterna som deltog i vår studie beskriver också at en god kommunikation 
innebär att lyssna, bemöta varandra på ett professionellt sätt i arbetsgruppen samt att tänka 
på kroppsspråket, det är också en stor del i kommunikationen. Bondas (2003) att ledaren 
ska ta tillvara på kollegernas erfarenheter för att planera och organisera verksamheten. 
Sjuksköterskestudenterna som deltog i vår genomförda studie belyser vikten av att vara 
flexibel som arbetsledare utifrån vem som är din kollega och vilken erfarenhet och 
kunskap denna innehar. Författarna delar informanternas åsikt om att i arbetet tillsammans 
med andra människor är bemötande, samarbete, en väl fungerande kommunikation samt att 
en god människosyn är viktiga delar för att arbetet ska fungera bra och att individen ska 
trivas med sitt arbete.  
 
Holström och Larssons (2005) studie visar att sjuksköterskestudenter upplever olust inför 
vad deras kommande yrkesroll kommer att innebära och att de ska ha ledaransvar över 
kollegor. Vår genomförda studie visar att samtliga informanter upplever en osäkerhet och 
okunskap inför vad som förväntas av dem från kollegor, då de börjar arbeta som 
arbetsledare.  
 
Farag (2009) menar att vilken ledarskapsstil som ledande sjuksköterskor väljer att använda 
sig av bygger på sjuksköterskans ålder och tidigare erfarenheter inom yrket. Informanterna 
som medverkade i vår studie upplever att tidigare erfarenheter inom andra yrken, 
idrottsengagemang, andra utbildningar samt livserfarenhet påverkar sjuksköterskans 
ledarskap. Informanterna i vår studie anser att sjuksköterskans ålder påverkar hur 
ledarskapet utformas. Åldern kan återspegla hur mycket livserfarenhet individen har och 
detta kan påverka ledarskapet. Bondas (2003) menar att ledaren ska respektera och se det 
unika i varje medarbetare och ta tillvara deras potential och unika kompetens. 
Informanterna menar också att personliga egenskaper är av stor vikt då sjuksköterskan 
bygger upp sin yrkesroll som arbetsledare. Detta påverkar även sjuksköterskans lämplighet 
att arbeta som arbetsledare. 
 
Vi finner ingen tidigare forskning där det har framkommit att konflikthantering är en stor 
del i sjuksköterskans yrkesroll. Informanterna som deltog i vår studie upplever att 
konflikthantering är en stor del i deras kommande yrke. Maltén (1998) menar att konflikter 
i grupper beror på motsägelser mellan människor. Konflikter i en grupp orsakas ofta av en 
maktfråga om vem som ska bestämma. Informanterna betonar att de önskar mer kunskap 
och utbildning inom detta område.  
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Vi finner att informanternas syn på ledarskapsrollen skiljer sig åt. Det syns en skillnad på 
informanternas uppfattningar om vad yrkesrollen som arbetsledare innebär. Detta kan bero 
på åldersskillnaden mellan informanterna och därmed deras livserfarenhet. Resultatet 
påvisar ingen skillnad mellan genusen i denna genomförda studie eftersom författarna inte 
lämnade utrymme att studera detta. En genusskillnad hade eventuellt kunnat påvisa 
skillnader i resultatet. Resultatet som visar sjuksköterskestudenternas uppfattningar om vad 
ledarskapsansvaret innebär stämmer väl överens med författarnas förväntningar innan 
studien genomfördes. 

Konklusion 
Resultatet i denna studie överrensstämmer med ett flertal tidigare studier om vad en 
ledarskapsroll innebär. Vår studie visar att sjuksköterskestudenterna inte är förberedda 
inför sin kommande yrkesroll som arbetsledare. Sjuksköterskestudenterna saknar 
pedagogisk kunskap om hur man leder och informerar kollegor, patienter och studenter. 
Sjuksköterskestudenterna i vår studie upplever en osäkerhet inför vilka förväntningar som 
finns på dem från blivande kollegor samt inför rollen som arbetsledare. 
Sjuksköterskestudenterna anser att en viktig del i deras kommande yrkesroll som 
arbetsledare är att hantera konflikter. 

Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att studera ledarskapsrollen ur ett genusperspektiv och att 
undersöka om det finns skillnader mellan kvinnlig och manlig syn på ledarskapet och om 
det skiljer sig åt hur väl förberedda de upplever att de är inför ledarskapsrollen. Det kan 
också vara intressant att jämföra olika utbildningsplatser om upplevelsen av att vara 
förberedd inför sin kommande yrkesroll som arbetsledare skiljer sig åt. Vidare forskning 
om hur sjuksköterskor upplever sin ledarskapsroll, vilket stöd och utbildning som behövs 
är önskvärt. 

Implikationer 
Denna studie kan vara relevant för de skolor som utbildar sjuksköterskor att ta del av då 
sjuksköterskeutbildningens uppbyggnad av utbildningsprogrammet utformas. Mer vikt bör 
läggas vid ledarskapsutbildning samt pedagogisk kunskap. Sjuksköterskestudenterna anser 
att de behöver mer praktisk övning i ledarskap.  Denna studie kan då även presenteras för 
de olika kliniska utbildningsplatserna och handledare till sjuksköterskestudenter.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Hur gammal är du? 
Man/kvinna? 
Var har du gjort dina kliniska studier? 
 

Vad innebär ledarskapsrollen för dig inom sjuksköterskearbetet? 
 Hur väl förberedd tycker du att du är inför din ledarskapsroll? 
• På vilket sätt är du förberedd inför din ledarskapsroll? 
• Vilka olika situationer tror du att du behöver vara förberedd på? 
• Saknar du något inom ledarskap i din utbildning? 

 
Kan du beskriva en situation på dina kliniska placeringar där du har agerat som 
arbetsledare, Vad hände? Vad kände du? Kunde du ha gjort på något annat sätt? Vad 
påverkade att du gjorde som du gjorde? 
Vad tror du att ditt ledaransvar innebär? 



 
 

Bilaga 2 

Högskolan i Skövde 090406 
 
Till sjuksköterskestudenter, en förfrågan om deltagande i en studie. 
Vi är två sjuksköterskestudenter på Högskolan i Skövde som har påbörjat vårt 
examensarbete i omvårdnad på 15 högskolepoäng. Vi avser att studera om nyutbildade 
sjuksköterskestudenter känner sig förberedda inför rollen som arbetsledare då de kommer 
ut i arbetslivet. Vi avser att intervjua tio sjuksköterskestudenter som går sin sista termin 
(termin sex) på en högskola i Västsverige. Målet med studien är att beskriva hur väl 
förberedda nyutbildade sjuksköterskor är inför sin roll som arbetsledare inom sin 
yrkesprofession. 
Vår förhoppning är att Du vill delta i vår intervjustudie. Vi ber Dig att avsätta tid till en 
intervju. Intervjun beräknas ta 30 min och vi kommer att använda oss av bandspelare för 
att kunna analysera materialet så noggrant som möjligt.  
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och Du kan välja att avbryta intervjun när som helst. 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte kommer att 
framgå vem som har sagt vad. Banden kommer att förstöras så snart studien är avslutad 
och examensarbetet är godkänt.   
Härmed önskar vi göra en förfrågan om intresse att delta i studien finns. Om någon dag 
kontaktar vi Dig för en eventuell bekräftelse. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Josefina Söderström   Emma Mattsson  
Tel: XXXX                           Tel: XXXX 
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