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Abstract 
Clinical leaders are wanted as leaders and are looked upon as a way to improve the hospital 

performance. It is also hard to find clinicians willing to take leader positions and when they 

do, the encounter problems. What does the youngest of our doctors think about leadership? 

The aim of this research is to explore medical students’ reflections about, and motivation 

towards leadership. Qualitative method was chosen to better understand the students’ own 

thoughts. I conducted semi-structured interviews with six students in their final third part of 

the medical school in Oslo. The results were clear that the students had not been thinking that 

much about leadership before and most of the reflections were done as the interview went 

along. Despite this, four main themes emerged; motivation, education, the doctor as a leader 

and how a leader should be/what he should do in the health services. The students seemed to 

have a general view, that leadership is somehow incorporated in the role of a doctor, but few 

of them had thought of a more official management role. The main motivator towards 

leadership among the students seemed to be, to know that you would do a good job; 

leadership self-efficacy.  
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Förord 
 

Att jag skulle göra ett projekt om ledarskap kändes egentligen ganska självklart. Efter två år 

på organisationspsykologi och hälsoledarskap som valbart ämne under medicinstudierna, var 

det tydligt att detta var temat för mig. Att hitta en specifik frågeställning var en utmaning, då 

jag tycker allt är intressant och antalet möjligheter var oändliga. Till slut landade jag på det 

som står mig närmast; medicinstudenterna. Mitt intryck har nog varit att andra 

medicinstudenter inte tycker detta är lika intressant som jag och det är sällan något vi pratar 

om. Det är därför extra spännande att ta reda på mer om andra medicinstudenters tankar och 

reflektioner omkring ledarskap. Jag vill självklart tacka min handledare Ivan Spehar för bra 

stöd och hjälp genom gropar i vägen. Utöver det vill jag rikta ett tack till de studenter som 

satte av tid till att låta mig intervjua de, och till min mamma som vänligt men bestämt talar 

om för mig att jag inte skriver på svenska.  
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1 Inledning 
 

Hur ser medicinstudenter på läkarrollen som de kommer att träda in i? I en sjukvård där 

effektivitet och kostnadsbesparingar blir en allt större del av vardagen får också ledarskap 

och organisation mer uppmärksamhet. Ledarskap inom hälso- och sjukvården får mer fokus 

och idén om att läkare också bör ha någon form av formell ledarutbildning får mer utrymme. 

Debattartiklar som ”Dagens studenter er fremtidens helseledere” (1) lyfter fram hur unga 

läkare och medicinstudenter borde satsas på tidigt som potentiella ledare inom sjukvården. 

Även artikeln ”Leadership development for early career doctors” (2) lyfter fram värdet av en 

klinisk stab som är kunniga om bland annat kvalitetsförbättring, strategi och 

förändringsledarskap.  

 

Medicinstudenter; framtidens läkare, drillas dagligen i de kliniska kunskaperna som är 

viktiga i professionen, men på schemat finns det även rum för en del undervisning som inte 

passar in i de kliniska ämnena. Syfte med detta är möjligen att förbereda studenterna på det 

som möter de i jobbet som läkare i en större organisation och samhälle i stort. Vad tänker 

medicinstudenter om icke-kliniska ämnen? Ser de värdet och vikten av dessa för sin egen 

karriär? Är ledarskap något som medicinstudenter tänker på som en del av sin vidare karriär? 

Hur ser medicinstudenter generellt på ledarskap inom hälso- och sjukvården?  

 

1.1 Problemställning 
 

Problemställningen är att utforska medicinstudenters reflektioner runt, och motivation för, 

ledarskap.  

De mest formbara läkarna hittar man bland medicinstudenterna, men hur ska man gå till väga 

för att nå de på bästa möjliga sätt? Detta är intressant för att vidareutveckla synen på 

ledarskap inom sjukvården. 

 

Många av de tidigare studierna som blivit gjorda angående medicinstudenters attityder 

gentemot ledarskap är kvantitativa och från utlandet. Därför tänker jag att en mer kvalitativ 

förståelse av studenternas syn på både ledarskap och undervisning kan vara av värde i 

kunskapsfältet. En kvalitativ studie är bättre lämpad för att fånga upp de teman som 

studenterna själv är intresserade av och har tänkt på. 
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1.2 Ledarskap i Hälso- och sjukvården 
 

Det finns fördelar med att ha kliniker som ledare inom sjukvården. Faktorer som ökad 

kvalitet på vården, större trovärdighet hos de man leder och bättre beslutsfattande, är bara 

några som nämns i den systematiska översikten ”Clinical leadership and hospital 

performance: assessing the evidence base” (3). Generellt ser det ut som att kliniker i 

ledarpositioner påverkar många mätbara parametrar positivt. En annan studie visar att kliniskt 

ledarskap är uteslutande positivt (4), men att det finns flera barriärer som måste brytas för att 

det ska fungera optimalt. Dålig förberedelse på rollen som ledare, dålig kommunikation och 

dåligt självförtroende är bara några av problemen som belyses.  

 

De problem läkare som blivit ledare upplever, tas också upp i en norsk kvalitativ studie.  (5). 

Där såg man att det var få av de tillfrågade som hade tänkt sig en karriär som ledare eller chef 

och när de ändå hamnat i en sådan position, kände de sig inte förberedda. Allmänpraktiker 

upplever också problem med ledarskap i form av rollkonflikter och känslan av att vara 

oförberedd. (6).  

 

1.3 Ledarskap 
 

Ledarskap kan definieras som speciellt beteende som människor uppvisar i syfte att påverka 

andra människors tänkande, värderingar och beteende (7) Inom hälso- och sjukvården kan det 

vara nyttigt att göra en skillnad mellan administration och ledarskap, termer som lätt går i 

varandra och som påverkas av varandra. I Jacobsen & Thorsvik (7, s. 418) definieras det på 

följande sätt: 

  
Tabell 1 Administration och ledarskap 

Administration lägger vikt på: Ledarskap lägger vikt på: 

Planering Vision 

Fördelning av ansvar Kommunicera vision 

Kontroll/problemlösning Motivation/inspiration 

Skapa balans Innovation/förändring 

Maktkoncentration Maktspridning 
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Skapa disciplin Skapa engagemang 

Kontrakt Extra arbetsinsats 

Rationalitet Intuition 

Avstånd till andra Empati/inlevelse 

 

De kan alltså skiljas åt, men de är samtidigt två sidor av samma sak. En god ledare bör 

behärska bägge delar. Ledning är mer än administration, där man också tillämpar riktlinjer 

och rutiner i organisationen, på ett så effektivt sätt som möjligt.  

  

1.3.1 Mintzbergs ledarroller 
Jacobsen & Thorsvik (7) omtalar Henry Minztbergs typologi om klassificering av ledarroller. 

Dessa består av tre interpersonella roller, tre informationsroller och fyra beslutanderoller, 

som alla handlar om olika delar av att vara ledare.  

De interpersonella rollerna handlar om kontakten ledaren har med andra människor i och 

utanför organisationen, informationsrollerna om insamling och distribuering av information 

och beslutsrollerna om de olika beslutsprocesser som ledarna är involverade i.  

Alla roller bildar tillsammans en integrerad helhet och de olika rollerna är också olika viktiga 

beroende av på vilken nivå i en organisation ledarskapet utövas.  

 

1.3.2 Formellt och informellt ledarskap  
Inom ledarskapslitteraturen skiljer man på formellt och informell ledning. Det formella 

ledarskapet är en ledarroll som baserats på officiella specifikationer, då är man ledare ur den 

juridiska synpunkten (8).  

 

1.4 Motivation för ledarskap  
 

Chan och Drasgow (9) har kommit med en teori om motivation för ledarskap. De definierar 

Motivation to lead – MTL som följande:  

”individual-differences construct that affects a leader’s or leader-to-be’s decisions to assume 

leadership training, roles, and responsibilities and that affect his or her intensity of effort at 

leading and persistance as a leader.” (9, s. 482) 

Den baserar sig på antagandet att ingen är född med motivation för ledarskap, men att 

ledarkunskaper och ledarstil är inlärda och att MTL kan förändras. De tänker sig att fyra 

faktorer påverkar motivationen för ledarskap; personlighet, sociokulturella värderingar, 
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ledarskapserfarenhet, mästringstro (self-efficacy)(9) Begreppet mästringstro kommer från 

Banduras teori om self efficacy. (10) Han definierar upplevd self-efficacy som den 

bedömning man gör av hur väl man kommer kunna utföra de handlingar som krävs i 

specifika situationer.  Dessa faktorer varierar från person till person och mellan situationer 

och kan därför ge olika motivation för ledarskap.  

Chan och Drasgow (9) gör en hypotes om tre typer av MTL, med olika relation till de 

underliggande faktorerna. Affective-identity MTL innebär en motivation för ledarskap som 

baserar sig på att man tycker om att leda och ser på sig själv som någon med 

ledarskapsförmågor. Personer med denna typ MTL visade sig vara mer extroverta, har mer 

mästringstro, mer ledarskapserfarenhet och är mer prestations- och individualistiskt 

orienterade. Social-normativ MTL kommer från social plikt och ansvar tillsammans med 

sociala hierarkier. Personer med denna typ av MTL är ofta starka på personlighetsdragen på 

öppenhet och samvetsgrannhet samtidigt som de också har mästringstro och ledarerfarenhet.  

Noncalculative MTL handlar om huruvida man kan se fördelar och nackdelar med att vara 

ledare. Här tänker man att det alltid kommer föra med sig vissa nackdelar att vara ledare 

vilket gör att de med icke-kalkulerande motivation är mer sannolika att ta ledarroller. 

Kollektiva värderingar och styrka på personlighetsdragen emotionell stabilitet och vänlighet 

(agreeableness) tenderar att vara egenskaper hos dessa personer. Ledarskapserfarenhet och 

mästringstro verkar inte öka denna typ av MTL. (9)  

 

1.5 Ledarskapsutbildning 
 

Ledarskapsutveckling definieras som en kontinuerlig lärandeprocess som sträcker sig en hel 

livstid, där kunskaper och erfarenheter bygger och lägger grund för mer avancerat lärande 

och växt. Inkluderat i detta är ledarskapsutbildning som innebär alla de interventioner man 

utför för att förbättra ledarskapsförmågor (11).  

Ledarskapsförmågor är viktig hos alla kliniker och gör att alla unga läkare bör läras upp i 

ledarskap. Istället för att utveckla enskilda personer tar man då ett mer holistiskt synsätt och 

utvecklar ledarskapsförmågor hos unga läkare som grupp (2). Inom fältet 

ledarskapsutbildning tänker man att det som gör en ledare framgångsrik, kan läras in. 

Egenskaper som kommunikation, problemlösning, beslutsfattande och så vidare är beteende 

man kan lära sig. (11) 
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1.5.1 KLoK 
På medicinutbildningen i Oslo idag undervisas i ämnet KLoK -  Kunnskapshåndtering, 

ledelse og kvalitetsforbedring. I denne ingår ledarskap på schemat vid tre olika tillfällen. 

Ämnet blev infört permanent på studieplanen från 2011 efter att ha körts som provprojekt 

under några år. Totalt genom under studierna undervisas det 11 timmar med 

ledarskap/hälsoekonomi (12). 

Modul 3: Föreläsningar om ledarskap och patientsäkerhet  

Modul 7: Föreläsningar/seminarier om kunskapshantering, kvalitetsförbättring och ledarskap 

Modul 8: Föreläsningar om alla KLoK-ämnen och träning på ledarskap i simulering av 

akutmedicinska team (13). 

 

1.5.2 Medical Leadership Competancy Framework  
I storbritannien har NHS jobbat fram Medical Leadership Competancy framework – MLCF 

(14), där det tydligt specificeras vilka kunskaper man bör ha som läkare för att leverera bästa 

möjliga hälso- och sjukvård till patienterna. MLCF baserar sig på delat ledarskap vilket 

innebär att ledarskapet inte är begränsat till de personerna med de formellt definierade 

rollerna. Vilket också gör att detta är färdigheter som alla läkare behöver, inte bara de med 

formella ledarroller. De olika dimensionerna kommer fram i bilden nedan. 

 

 
Figur 1 Dimensioner i Medical Leadership Competency Framework. Till höger visas de som är mest aktuella för studenter i 

mörkare blå färg. (14, s. 6,8) 

Det specificeras också att detta är lärande som fortgår efter avslutade medicinstudier och att 

alla färdigheter inte ska vara färdigutvecklade efter avslutad utbildning.  
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1.5.3 Helselederskolen 
Med inspiration från ”Health leadership academy” i England har man i Norge startat 

Helselederskolen med ”Yngre legers forening” som initiativtagare. Upplägget har blivit en 

helgutbildning som är utformad i samråd med Avdelning for helseledelse og helseøkonomi 

ved Universitet i Oslo. Målet med utbildningen är att nå unga läkare med intresse för, men 

inte nödvändigtvis erfarenhet av, hälsoledarskap. Det ska tas upp teman som ekonomi, 

förändringsledarskap och organisationspsykologi, för att nämna några (15). Första kullen 

startade hösten 2018 och med 178 sökande till bara 16 platser ser det ut som att intresset för 

ledarskap hos medicinstudenter och unga läkare är större än hade trott (16). 
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2 Metod 
 

Jag valde kvalitativ metod för att ha ett utforskande perspektiv och mer ingående kunna se på 

medicinstudenters egna tankar och reflexioner om ledarskap. Valet föll på individuella 

intervjuer för att bäst möjligt kunna utforska den enskilda informantens tankar och lättare 

vara öppen för nya teman.  

 

Jag gjorde en intervjuguide på ca 12 frågor. I förväg läste jag relevanta studier och hade 

diskussioner med min handledare för att få inspiration om vilka frågor som kunde vara 

intressanta och relevanta. Intervjuguiden reviderades efter de tre första intervjuerna med 

inkludering av bredare, diskussionsbaserade frågor och mindre omformuleringar av de redan 

existerande frågorna. Det var en utmaning att formulera frågorna specifikt nog för att 

studenterna skulle kunna svara, men samtidigt öppna för nya teman. Då detta är ett ämne där 

mitt intryck var att medicinstudenter har lite kunskap, använde jag mig både av Mintzbergs 

ledarroller (7) och Medical Leadership Competancy Framework (14) som diskussionsbas för 

studenterna i två olika frågor, detta efter att jag märkt i första intervjun att man behövde 

något som startade tankarna på ledarskap.  

 

Deltagarna blev delvis valda utifrån ett bekvämlighetsurval av medicinstudenter som jag har 

haft direkt eller indirekt kontakt med. Det var också en poäng att de helst skulle ha kommit 

en bit i studierna, så att de hade mer upplevelser och kunskaper att bottna sina reflektioner i. 

Utöver det hade jag få förutfattade meningar om kunskapsnivån eller intresset för ledarskap 

hos de studenterna jag valde ut. Jag hade tre kvinnliga och tre manliga informanter som alla 

var i sin sista tredjedel av medicinstudierna vid Universitetet i Oslo.  

 

Jag genomförde sex semistrukturerade intervjuer med utgångpunkt i intervjuguiden. Det blev 

nya personvärnsregler under projektet och det hade då vart anmälningspliktigt om jag hade 

valt att använda ljudupptagning. Därför antecknade jag för hand så utförligt som möjligt och 

därefter en mer utförlig renskrivning på datorn. Detta innebar extra bearbetning av 

råmaterialet, men jag försökte att minimera effekten av detta genom att utföra 

renskrivningsprocessen i direkt anslutning till intervjun. 

Intervjuerna tog cirka en timme att genomföra, med någon variation på grund av hur 

mångordig informanten var.  

 



19 

 

Inga personuppgifter används i datamaterialet och jag har därför inte behövt söka till NSD.  

 

Analysen har blivit gjort med en tematisk analys enligt vägledning från artikeln ”Thematic 

networks: an analytic tool for qualitative research” (17) och utfördes enligt följande punkter:  

 

1. Kodning av materialet 

2. Identifiering av teman 

3. Konstruktion av tematiska nätverk (se figur 3)  

4. Beskriva och utforska tematiska nätverk 

5. Summera tematiska nätverk 

6. Tolka mönster 

 

Min handledare och jag gjorde var för sig grovkodning av materialet för att även vidare ha en 

dialog om teman och konstruktion av nätverk.  

 

I tillägg till intervjuerna har jag gjort ostrukturerade sökningar på Goolge scholar efter 

relevant litteratur på sökord som ”leadership”, ”healthcare”, ”medical students”, 

”motivation”, ”leadership training”, ”attitudes”, ”teaching” och så vidare.  
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3 Resultat 
 

Intervjuerna präglades av att detta är ett tema som medicinstudenter inte tänkt speciellt 

mycket på. Trots detta kom det fram flera huvudteman i intervjuerna som var genomgående 

för nästan alla. De redovisas i figuren under: 

 

 

 

Huvudtemana var: 

- Ledares egenskaper och uppgifter i sjukvården 

- Läkarrollen; läkare som ledare 

- Motivation för att bli ledare 

- Utbildning 

 

 

 

 

Figur 2 Tematiskt nätverk med globalt tema (orange), huvudteman (blå) och basteman (grön) 
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3.1 Ledares egenskaper och uppgifter inom sjukvården 
 

Trots att många av informanterna sa sig ha tänkt lite på ledarskap tidigare, hade de många 

tankar och åsikter om vad som är viktigt hos en ledare inom sjukvården; vad hen ska göra och 

hur hen ska vara.  

 

3.1.1 Struktur och ordning 
Ett tema som kom tillbaka var struktur och ordning och att en ledare eller ledarskap ska skapa 

detta i en grupp eller organisation, för att i sin tur ger ett mer effektivt arbete.  

”Ser for meg en klar struktur der lederen setter agenda og forventninger 

for dem som formelt er underlagt lederen. Ledelse fører med seg orden 

hvilket gjør att det blir lettere for dem som er under til å gjøre en god 

jobb” (Intervju 5) 

En annan sa det på ett liknande sätt:  

” Ledelse, da tenker jeg att det er en måte å strukturere å få kontroll på, 

hvis du tenker i det større perspektivet på institusjoner eller organisasjoner 

er det en måte å strukturere arbeidet på (…) Struktur og kontroll og en 

måte å få hierarki med noen på toppen og alle nedover i hierarkiet har sine 

oppgaver” (Intervju 4) 

En sista benämnde det som att organisationsförmåga och struktur till och med är det 

viktigaste hos en ledare.  

 
«Struktureringsevne for å være effektiv og godt organisatorisk øye som 

ganger de fleste, er det viktigeste” (Intervju 6) 

 

3.1.2 Kommunikation och tillgänglighet 
Kommunikation och tillgänglighet var två andra teman som återkom i reflektionerna om hur 

en ledare inom sjukvården ska vara. Vikten av att ledaren är bra på att kommunicera och att 

ledaren/ledningen ska vara lätta att nå om man har problem, har gjort fel, eller generellt 

behöver nå de, poängterades flera gånger. Att vara en god lyssnare och ta in det andra har att 

säga var något som flera nämnde:  
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” Å lytte like mye som å gi beskjeder, ja, god kommunikasjon. En god leder 

benytter alle tilgengelige resurser og får dem som hen leder til å blomstre. 

(…) Generelt handler ledelse om balanse. Om åpenhet for att ikke 

nødvendigvis det du tror er det beste. Man må lytte.” (Intervju 3) 

 

En sa det på sättet att det är viktigt att alla får inflytande över sitt eget jobb:  

” En som gir klare retningslinjer for vad som er viktig/forventes, men som 

gir spillerom til ansatte å ta egne valg. Det bør være så flat struktur som 

mulig (...) Det er viktig med god kontakt med dem du stiller krav til. Man 

må kunne se bredt på det, være bredsynt å være romslig.  

En leder skal være rettferdig, tilstede og ha god dialog å åpen for forslag 

fra andre og da ikke rigid eller bare la sig styre av satte rammer. Det er jo 

viktig med struktur, men det må også være rom for å utfordre gjeldende 

struktur” (Intervju 5) 

Att man måste kunna nå ledaren och veta vem hen är, var också något som togs upp.  

” Hen må være interessert i å lære kjenne de ansatte, sånn att sjefen ikke 

bare er ett navn som man aldri sett. Lettere å ta opp ting om det er kortere 

vei til lederen, om den er tilstede fysisk (…) Det må ikke være for mye 

forskjell på ledere og andre. Man må minske maktbalansen mellom ledere 

og ansatt. Lederne må være tilgjengelige, de må spise lunsj med de ansatte. 

Da blir de ufarlige og det blir kortere vei mellom ledelse og ansatte.” 

(Intervju 2) 

 

3.1.3 Empati 
Flera av studenterna kom fram till att empati var en viktig egenskap hos en ledare inom 

sjukvården och att man ska ha det för patienterna, men också de olika yrkesgrupperna man är 

ledare för. 

”En leder på sykehus må ha evnen til det mellommennesklige og empatiske. 

Det må være fokus på relasjoner og empati (…) Man må jobbe sammen og 
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verdisette andre og vise takknemlighet for den jobben andre gjør.” 

(Intervju 5) 

 

En informant uttryckte att empati var den viktigaste egenskapen hos en ledare inom 

sjukvården.  

”EMPATI. De gode lederne jeg har møtt har hatt masse empati for 
sykepleiere, leger, hjelpepleiere, pasienter, alle sammen. Man må være 

åpen og lyttende (…)Det er gull å være sterk leder og samtidig invitere til 

at folk føler seg trygge” (Intervju 3) 

 

3.1.4 Förståelse för den kliniska vardagen 
Alla studenterna tyckte att ledare inom sjukvården ska ha klinisk erfarenhet och att det är 

viktigt för både de anställda och patienterna. Flera påpekade att det kan vara patientfarligt om 

ledaren inte har kunskap om den kliniska vardagen och kan sätta sig in i de prioriteringar som 

görs. En påpekar hur viktigt det är att förstå det speciella i arbetsvardagen för läkare, om man 

ska kunna leda de på bästa möjliga sätt:  

”Sykdom er ett trauma for en pasient og som seksjonsleder møter du 

nødvendigvis ikke pasienten, og er dermed ikke leder ovenfor pasienten, 

men legene man leder håndterer såre ting som påvirker pasientens liv. 

Derfor må leder i helsevesenet være bevisst på hva jobben som lege 

innebærer å man må skjønne hvordan det kan påvirke dem. Det må være 

mer forstående og ha kompetanse til det, man må veilede andre leger. Da 

må man ha med sig den erfaringen og dermed forstå jobben dem under en 

gjør.”(Intervju 5)  

 

En annan nämner att det är problematiskt att de som har makten inte känner till de 

problemställningarna man möter i vardagen som kliniker:  

”…dem som er langt nede og jobber med pasienter sitter med kunnskap om 
hvordan ting bør være. Om dem som sitter i toppen ikke har den samme 

kunnskapen, har man ikke like lett å forstå problemstillingen… ”(Intervju 

4)  
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I tillägg poängterar studenten frustrationen som kan uppstå när det är dålig överensstämmelse 

mellan de som leder och de som jobbar kliniskt och hur detta kan bli farligt för patienterna.  

”Viktig att ledere kjenner arbeidshverdagen til de ansatte (…) Ledere fra 

andre fagfelt kan by på utfordringer. Det blir også distanse til feil som blir 

gjort da de ikke har noen egen klinisk erfaring å relatere det til.” (Intervju 

2) 

 

3.2 Läkarrollen; ledare som läkare 
 

Många av studenterna pratade om att inte tänkt på ledarskap förut och att många av 

reflektionerna blev gjorda i stunden.  Flera tyckte det var svårt att svara på frågan om vilka 

olika roller en läkare kan ha eller ta. Trots detta var informanterna eniga om att en läkare är 

en ledare på ett eller annat sätt, och att det är något man inte kan komma ifrån som i rollen 

som läkare. På vilka sätt man är ledare som läkare var lite olika definierat hos de olika 

informanterna, men i stort sett rörde det sig om ledarskap för patienter, ledarskap för kollegor 

och andra yrkesgrupper och ledarskap för egna anställda.  

 

3.2.1 Läkare är ledare; ledare för patienter och andra yrkesgrupper 
Att läkare är ledare oberoende av anställning, framhölls ofta i samband med att man som 

läkare alltid är ledare för patienten.  

”Jeg tenker at i det man er utøvende lege, så er mann en leder. Man har 
det ansvaret med en gang. Skall man bli lege med ansvar for pasienters liv 

så må man være en leder... Vi skall være ledere hver dag vi kommer på 

jobb. For andra vi jobber med men også som talsperson for den pasienten 

vi behandler. Vi må være gode ledere på vegne av pasienten...” (Intervju 5)  

Andra inkluderade även ledarskapet över andra yrkesgrupper i samma definition:  

”Man kan ha rolle som leder ovenfor pasienten. Der har man også makt i 

att man planlegger vad som skal skje med pasienten. Da kan man fungere 

som leder. Fastleger har også ha en lederrolle i eksempelvis 

ansvarsgruppemøter. (...), legerollen innebærer mye ansvar og jeg tror ikke 

man helt kan komma bort ifra lederrollen ovenfor noen. Man skal jo feks 
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ha ett lederansvar ovenfor sykepleier. Jeg tror det generellt er vanskeligt å 

være lege uten å være leder for noen.” (Intervju 2)  

 

En informant utryckte ett önskemål om att studenter borde bli medvetna på detta under 

studierna och att det är viktigt för att patienter ska få bästa möjliga behandling:  

”I kraft av å være lege så er man en leder. Det er forventet at man er leder 
som lege uansett hvilken stilling man har. Jeg tror att uansett hvor bevisst 

man er på det eller hvilken stilling man har, så er man en leder (…) Vi er 

ikke bevisste nok. Bevisstheten burde øke kring dette! Jeg trur at om 

bevisstheten var større kring det så går det bedre å samarbeide, som 

uansett hva som skjer så går alt litt lettere hvilket gjør at pasienten får det 

bedre.”  (Intervju 3) 

En annan informant höll inte med om att man kan kalla läkare för ledare och att man då 

tillskriver läkare en större roll i samhället än de faktiskt har.  

”Som lege er man behandler. De prøver ofte her å tillegge legen veldig 

mange roller i samfunnet og det syns jeg blir snobbete. Legen er absolutt 

først en behandler. Jeg mener, hvis du er sjef for andre leger på ett sykehus 

så er din fremste roll i samfunnet fortsatt behandler, og det er det dem 

kommer å se deg som.” 

 

3.2.2 Personal- och arbetsgivaransvar 
Att läkare kan hamna i en situation där man är officiell arbetsgivare för flera anställda, blev 

uppmärksammat av flera informanter och de poängterade att de kan för lite om det.  

”Senere vet man jo aldri vad man kommer til å gjøre, kanskje man starter 

en egen praksis å da skall man jo være sjef, ha ansatte og alt det 

økonomiske med en egen praksis. Det er jo ting jeg ikke kan noe om nå, 

men antar att man lærer det hvis man må.” (Intervju 4) 

”Som fastlege er man jo selvstendig næringsdrivende og da skall man ha 

personalansvar, arbeidsgiveransvar, handtere sykemeldinger osv., det er 

veldig vanskelig når man ikke vet hvordan man skal gjøre det og det kan 

jeg ingenting om” (Intervju 2) 
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3.2.3 Förväntningar från andra 
Inte bara den egna rolluppfattning som läkare och ledare var ett tema, utan vid flera tillfällen 

kom det också upp den generell förväntan man kände från andra på att kunna ta ledning och 

ha vissa färdigheter. En av de intervjuade kopplade detta ihop med Mintzbergs ledarroller.  

”Jeg kjenner meg ikke igjen i rollen som talsmann nå, men jeg vet att det er 

en rolle jeg kommer måtte tre in i. Som det forventes at jeg trer in i (…) 

Alle forskjellige informasjonsroller er satt som forventning til meg av 

systemet en gang i fremtiden”. (I5) 

Andra sa det på ett mer generellt plan, som en del av rollförståelsen:  

”Det er forventet at man er leder som lege uansett hvilken stilling man 

har.” (I3) 

 

3.3 Motivation för att bli ledare 
Informanterna var eniga om att ledarskap ingår i läkarrollen, men intresset för en mer officiell 

ledarroll varierade och flera hade inte tänkt på det tidigare. Trots detta funderade de över 

liknande motivationsfaktorer för att ta en mer formell ledarroll.  

 

 

3.3.1 Missnöje och mästring 
Ett tema som de flesta kom in på, var att de nog kunde tänka sig att ta en ledarposition om 

den aktuella ledaren/ledningen gjorde ett dåligt jobb och man själv hade tro på att man kunde 

göra det bättre. 

«Jeg er like god til å jobbe for en god leder som å være det selv. Men 
selvsagt, hvis det er en drittleder, skulle jeg jo selvsagt tatt rollen 

istedenfor. ...Hvis situasjonen hadde krevd endring, da hadde jeg kunnet 

gjøre det. Jeg er ikke redd for å gjøre en restart, men hadde jo aldrig ellers 

søkt en sån stilling.»  (I6) 

«Det hadde nok vart hvis jeg virkelig kunne gjort en forskjell, att jeg hadde 

noe å bidra med. Om jeg kunde gjøre det bedre for flere, pasienter og 
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ansatte og jeg følte at ledelsen ikke var god nok. Hvis det var en god leder 

og alt var bra hadde jeg nok ikke giddet.»  (Intervju 5) 

Att annat tema som var viktigt för att man ska ha lust att ta en formell ledarroll var trygghet 

med de arbetsuppgifter det innebär. Detta var motivation både hos de som gärna hade velat ta 

över för en dålig ledare, men också för de som i grund och botten såg det som osannolikt att 

vilja ta en sån roll.   

”Om jeg jobber på en avdeling og tenker at jeg hadde vart den beste til å 
lede den, da hadde jeg gjort det. Da vil jeg ta lederansvaret. Jeg måtte ha 

hatt en viss selvtillit på at jeg hadde kunnet håndtere oppgavene.” (Intervju 

3) 

”Mestring i de arbeidsoppgavene som skal gjøres som leder. Hvis jeg 

visste at dette får jeg til å gjøre bra, så hadde sannsynligheten vart større.” 

(Intervju 2) 

Några studenter kom också in på mästring genom att reflektera kring att de hade en 

personlighet som kunde passat för ledarskap och att de kan se sig själv i en central roll på 

arbetsplatsen.  

”Å bli overlege å så avdelingsoverlege er jo en drøm langt der fremme. Og 

jeg tror jeg hadde passet, hvis jeg hatt all teoretisk og praktisk erfaring 

som skal til. Jeg tror at personligheten min hadde passet.” (Intervju 3) 

 

Också motsatsen till missnöje var ett tema, det vill säga att man jobbar på en inspirerande och 

bra arbetsplats där man trivs. Detta var ett eget tema hos någon av de intervjuade, men också 

ett tema hos de som redan hade nämnt missnöje som en motivationsfaktor.  

”Det hadde måtte være innenfor ett felt som jeg brenner for, en avdeling 

jeg liker eller lignende. ... Et veldig inspirerende miljø og kollegaer. 

Inspirerende og dyktige folk med god kultur på arbeidsplassen” (Intervju 

3) 

Jeg ser for meg att det er fint å jobbe ett sted der man har god relasjon til 

dem man jobber med. (Intervju 4) 

 



28 

 

3.3.2 Yttre faktorer 
Yttre faktorer som motivation för en formell ledarroll kom upp i flera av intervjuer. Teman 

som lön, status och prestige nämndes gärna i en bisats i början eller slutet av ett resonemang 

och sas på ett sätt som att man ju trots allt inte kommer undan att detta kunde vart en del av 

motivationen. Även andra yttre faktorer, som arbetstider och huruvida det hade passat med 

familjeliv övervägdes.  

 
3.3.3 Förebilder 
I några av intervjuerna visade det sig att nägra av informanterna hade förebilder som var 

läkare och att de utöver att beundra deras kliniska kompetens också lät sig imponera över 

deras ledarskapsförmågor. Några av informanterna blev förundrade när de tänkte över att 

flera av läkarna de såg upp till, också hade någon form för mer formell ledarroll.  

”Det har vel i hovedsak kommet av att dem er flinke kliniskt, men også at 

dem har kvaliteter som jeg tenker att jeg har lyst å ha, både fagligt og 

mellommenskeligt. Jeg blir også ofte imponert av flinke, flotte, stødige 

leger som er flinke til å håndtere vanskelige situasjoner for pasienter, å ta 

ledelsen.”  (Intervju 5) 

”Som mine forbilder (…) har jo begge statusroller som ledere, men har 

begge også en «stå-på-vilje» og egenskaper som gjør meg veldig inspirert 

av dem. Nesten alle mine forbilder er i lederposisjoner, det har jeg ikke 

tenkt på før”  (Intervju 3) 

 

3.3.4 Vill inte förlora läkarrollen 
Alla intervjuade pratade om sin motivation för att bli läkare. Hos i stort sett alla var det en 

önskan om att hjälpa andra människor, ett intresse för det mellanmänskliga i kombination 

med intresset för naturvetenskap som gjorde att de valde medicinstudierna. Med det i åtanke, 

var det inte oväntat att en av de tydligaste åsikterna hos informanterna, oberoende om de 

tänkt ta en ledande anställning senare i karriären eller inte, var att de inte vill förlora 

kontakten med patienterna. De har blivit läkare för att hjälpa patienter.  

”Jeg vill ikke være noe høyere en det, jeg vill ikke ut av rollen som lege for 
å drive med ledelse, jeg vill ikke bort fra pasientkontakten.” (Intervju 4) 
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”Jeg føler jeg har mer å bidra med hos pasientene. Jeg er nok en bedre 

leder på gulvet enn i administrasjonen.” (Intervju 5) 

 

3.4 Utbildningen 
 

3.4.1 Ledarskapsundervisning som del av medicinstudierna 
Att diskutera utbildningen som helhet och hur den är upplagd eller borde läggas upp var ett 

av de temana som var lättast för informanterna. Det var, till skillnad från mycket annat, något 

som de funderat över förr. Det blev mycket reflekterat kring hur andra icke-kliniska 

ämnesområden lägger upp sin undervisning, då de flesta informanter inte hade någon 

erfarenhet med direkt ledarskapsundervisning under medicinstudierna. Alla var eniga om att 

kunskaper om ledarskap är viktigt och något man kan behöva i sin vidare karriär som läkare. 

Flera tyckte att det kunde varit värdefullt att det var mer fokus på ledarskap under studierna:  

”Det kunde vært mer fokus på det i studiet, om man vet vad noe er så blir 

det automatisk mer interessant, bra og vite vad det innebærer.” (Intervju 3) 

”Ja, jeg tror det hadde vart lurt å helseutdannede menneske høgre opp i 

systemene å derfor må vi som studenter å komme nærmere det. Vi må bli 

eksponert for det. Bli eksponert for ledelse og hvilke muligheter som finnes 

videre for oss.” (Intervju 4) 

Andra menade också att det är något man borde lära sig, men kunde inte helt se hur det skulle 

få plats i det redan fulla schemat. 

”Ja, det er sikkert ikke så dumt. Men det et jo bare 6 år og det er fryktelig 
mye man skall ha in så skjønner jo att det kanskje ikke blir veldig mye fokus 

på det.” (Intervju 1)  

”Ja, men det er uaktuelt å flette in noe mer enn det allerede er. Att klemme 

in mer får man jo ikke tid til, å det er egentlig ingenting som kan tas bort, 

så egentlig nei… man hadde liksom ikke kunnet få in ett ledelseskurs, jeg 

kan ikke ser hvor det hadde passet in i studiet. Det er så mange andre ting 

som er viktige å fokusere på istedenfor, og så mye klinisk som jeg ikke 

skjønner når vi skal lære oss.” (Intervju 6) 
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3.4.2 Förberedelse och kunskapsönskemål 
Generellt för alla informanter var att de tycker att medicinstudierna inte förbereder de på de 

ledande roller man kan komma att ta eller ha i kraft av sin läkartitel.  

”I liten grad. Vi tar jo aldri noen avgjørelser uten all undervisning består 

av at vi gjør mer eller mindre kvalifiserte gjettinger om diagnoser og 

behandling.” (Intervju 2)  

”Halvveis. I samfunnsmedisin, ved ansvarsgruppemøte var en bra 

forberedelse. Både praktisk oppgave men også konkret øvelse, men ellers 

er det lite. Ellers kvasi, vi må ta ansvar for egen læring, men det er jo 

ansvar som menneske, ikke som leder.” (Intervju 3)  

”Nei, medisinstudiet synes jeg generelt ikke gjør det. Klinisk undervisning 

med flinke folk kan jo til dels gi en motivasjon og inspirasjon. Det er jo 

ingenting om helseledelse” (Intervju 4)  

Det kom fram flera önskemål om kunskaper inom ledarskap som man skulle kunna få genom 

medicinstudierna. Några tog upp teman som hur sjukhuset är uppbyggt och generellt om den 

norska sjukvården. Andra poängterade att de hade blivit undervisade i detta tidigare. Flera 

tyckte att beslutningstagande är en viktig del av ledarrollen man har som läkare. De menade 

också att det är en färdighet man önskar undervisning i, men som blir för lite 

uppmärksammad under studierna.   

”En god leder må ta avgjørelser og mobilisere deretter. Dette er det lite av 

i studiet. Vi blir ikke drillet i å ta ett valg og etter det reflektere/evaluere 

kring det. Vi blir bare fortalt hvordan vi skal gjøre ting og vi er jo 

pliktoppfyllende å gjør det jo bare sånn da.” (Intervju 5) 

”Vi er jo ekstremt flinke til å innhente informasjon, men svikter i 

beslutninger. Studiene må legges opp sånn att vi blir bedre på det. Vi er jo 

ett resultat av systemet, så er vi for dårlige på noen så må systemet endres” 

(Intervju 4)  

 

3.4.3 Undervisningen 
I diskussionerna om undervisningen kunde de flesta studenter inte erinra sig om at ha haft 

någon ledarskapsundervisning, vilket gjorde att reflektionerna om undervisning i stort sett 
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blev gjort på en mer generell grundlag och med de andra icke-kliniska ämnena som bakgrund 

för resonemanget. Studenterna var eniga i att undervisningen i de icke-kliniska ämnena är av 

varierande kvalitet.  

”Svært varierende. Noe er kjempebra og ellers er noe superkjedelig. Syns 

det er litt problematisk løst. Noe er dog meget bra! Det er synd at jeg syns 

det er så varierende (…) Jeg føler også at undervisningen er noe ufokusert 

og at kvaliteten er for ujevn. Dem som er undervisere klarer ikke å formidle 

viktigheten av fagene og klarer ikke å engasjere studentene.” (Intervju 3)  

En gjorde en tydlig koppling mellan ledarskapsundervisning och de andra icke-kliniska 

ämnena och var generellt negativt inställd till kvaliteten på dessa.  

”…hadde vi hatt ett ledelsesfag i studiet så hadde jeg hatet det. Er kjedelig 
med sånne teoretiske fag i studiet. Til og med etikk som er spennende og 

viktig blir kjedlig (…) De er ofte kjedelig, eller dem gjøres kjedelige. Kunde 

nok blitt gjort mye mer spennende.” (Intervju 2) 

Ett annat problem med undervisningen togs upp av en student som påpekade att icke-kliniska 

ämnen gärna undervisas på en för hög nivå och att det antas man som medicinstudent är 

kunniga på alla olika typer ämnen.  

”Det blir for spesialisert undervisning, noe som er meningsløst utifra min 

mening. Jeg ser viktigheten av det, men det som blir presentert blir ikke 

presentert på våres nivå. De antar att medisinstudenter er beleste og 

oppegående på det meste. Vi er en spesialisert gjeng, og generelt sett vil 

dem som møter oss legge informasjon på ett for høgt nivå.” (Intervju 4)  

Att den som undervisar är viktig för att ett ämne ska anses som spännande påpekades av flera 

av studenterna och dåliga undervisare togs fram som ett problem för de icke-kliniska ämnena.  

”Når det er en engasjerende underviser er det bedre. Det er viktig at 

underviseren har bra formidlingsevne. Føler fagene mangler en ildsjel, en 

gallionsfigur dom kan stå opp og si «dette er viktig»”(Intervju 3) 

”Dem burde finne gode undervisere, ikke nødvendigvis gode ledere, men 

noen som er gode formidlere” (Intervju 2)  
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Utöver detta var det flera av informanterna som förespråkade ett praktiskt tillvägagångssätt 

för att få lära sig och öva på att ha en ledarroll och drog fram exempel ur undervisningen när 

detta har skedd.  

 

”Det var bra når vi hadde ansvarsgruppemøte og vi fikk øve på og være 

leder for et møte. Det var veldig spennende og god erfaring, da fikk man 

smakt på det å være leder og man fikk tro på att man faktisk går å lede. Det 

er bra med simuleringer hvor man blir bevisst på sin rolle.” (Intervju 3)   
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4 Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 
 

4.1.1 Validitet 
Intern validitet innebär till vilken grad forskningen beskriver, mäter eller förklarar det som 

den är ämnad att beskriva, mäta eller förklara. Extern handlar om huruvida resultaten kan 

generaliseras till andra urval och populationer. Den kvalitativa designen med 

semistrukturerade intervjuer fungerade bra för att få studenterna att reflektera över temat. De 

frågor som ändå var svåra för studenterna att förstå, blev omformulerade för att minimera 

problemet. Trots detta kan det finnas felkällor i hur informanterna tolkade frågorna och på så 

sätt valde att svara. Jag sitter med intrycket att informanterna generellt tyckte att de hade för 

lite kunskap och färdigheter inom ledarskap, men att det var svårt för de att specificera vad 

dessa kunde vara, när de ännu inte har mött situationer där de kunde vara användbara. Hur 

genomtänkta och välförankrade de olika reflektionerna är hos informanterna är svårt att svara 

på, men intervjusituationen gav de möjlighet att öppet fundera och associera, vilket kan vara 

en fördel gentemot om man valt en mer kvantitativ formulärs-metodik. 

Man kan också tänka sig att en del andra koncept inom organisationer kunde ha utforskats 

närmare, utöver ledarskap. Exempel på sådana teman kunde vart att diskutera kultur i 

organisationer och hur detta kan påverka prestationerna. Det kan hända att detta hade vart 

förvirrande för studenterna, men kunde också hjälp till att få en mer enhetlig bild av 

medicinstudenternas tankar om flera begrepp som ofta går ihop i varandra. 

 

Mina 6 intervjuer ger inte en fullständig bild om hur alla medicinstudenter tänker om detta, 

men det kan ge en idé om några tendenser och om vad som kunde vara intressant att se vidare 

på inom hälsoledarforskningen. Det ligger en begränsning i antalet informanter, men också i 

urvalet. För att öka överförbarheten hade det vart en möjlighet att använda sig av fortgående 

rekrytering av informanter tills inga nya teman kom fram under intervjuerna, vilket sannolikt 

hade gett ett större antal intervjuer. Det hade också varit intressant att få med åsikterna från 

den helt nya läkaren som precis har mött arbetslivet, men som fortfarande har studierna i 

färskt minne. Urvalet bestod av studenter med i stort sett ingen kunskap om temat från 

tidigare, vilket medförde att många av reflektionerna gjordes i stunden. Man kan dock tänka 

sig att de flesta medicinstudenter inte har speciellt mycket kunskap och erfarenhet om 
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ledarskap inom sjukvården, vilket ändå gör urvalet representativt för den generella 

medicinstudenten. En stor nackdel med studien är att den endast inkluderar informanter från 

ett lärosäte i Norge, trots att det finns på tre platser till, där läroplanen ser annorlunda ut. För 

att få en ännu mer generaliserbar bild skulle man ha inkluderat studenter också från dessa.  

 

4.1.2 Reflektivitet  
Jag själv som medicinstudent har både skrivit intervjuguide och intervjuat informanterna, 

något som i sin tur självklart påverkar svaren man får. I många av frågorna har jag meningar 

och åsikter om vad jag tycker är riktigt, något jag aktivt försökt hålla utanför 

intervjusituationen, men som kan påverka omedvetet eller genom att informanterna mött mig 

i andra situationer än intervjun.   

 

Mitt egna intresse för ledarskap inom sjukvården gör att jag redan har scheman och 

tolkningsmönster som jag sannolikt, utan att tänka på det, använder både när jag intervjuar 

och tolkar resultaten. Intervjuguiden gjordes efter en del förarbete med inläsning av aktuell 

forskning, vilket kan inverka på att en del teman som jag tyckte det var intressant att utforska, 

styrde intervjuerna mer än nya teman som uppkom hos studenterna, men som tidigare nämnt 

kan detta också varit delvis nödvändigt då informanterna inte hade några egna ideér och 

kunskaper gällande tematiken i projektet. Det ska också tilläggas att trots intresse så är mina 

förkunskaper på fältet begränsade, något som delvis kan begränsa utförande och diskussion.  

 

 

4.2 Ledarskapsundervisning i medicinstudiet; har den en 

plats och hur ska den läggas upp? 
 

Generellt är det lite forskat på fältet om medicinstudenters tankar och motivation kring 

ledarskap i Norge, men det gjordes i 2014 en liknande studie i Storbritannien där man i 

fokusgrupper utforskade hur medicinstudenter såg på ledarskapsundervisning.(18) Ett 

huvudtema från studien var att förstå det bredare perspektivet om hur patienter och andra 

intressenter påverkar styrningen av sjukvården. Det andra övergripande temat var att göra 

ledarskapsutbildning relevant i den kliniska kontexten. Även om resultaten från mina 

intervjuer inte helt överensstämmer, kan det tänkas att temat om att inte vilja förlora 

läkarrollen, kan vara en annan sida av samma sak. För att undervisningen ska vara relevant 

för en student som inte vill lämna den kliniska rollen, är det viktigt att den knyts upp mot det 
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kliniska arbetet som läkare. I det avseende bör undervisning i ledarskap ingå som en 

integrerad del av läkarutbildningen.   

 

I en kvantitativ analys av brittiska medicinstudenters attityder mot och uppfattning av 

ledarskap inom sjukvården (19) sammanfaller resultaten i stort med mina teman. Man fann 

att medicinstudenter generellt är positiva till ledarskap och ser värdet av det, men de tycker 

sig ha fått otillräcklig undervisning. Det som kvarstår att få svar på, både i den studie och min 

egen, är vad studenterna hade tyckt om de hade fått en mer omfattande mer 

ledarskapsundervisning i studierna. 

 

Ingen av informanterna hade upplevt någon direkt undervisning i ledarskap under studierna, 

men de hade många åsikter om undervisningen i andra icke-kliniska ämnen. Jag tänker att 

detta kan vara överförbart till undervisning i ledarskap. Detta stämmer också med vad 

studenterna själva uttryckte i intervjuerna. Informanterna är eniga i sina åsikter om att det 

kunde vara värdefullt med undervisning i ledarskap. Samtidigt tycker de att det finns risk för 

att den typen undervisning kan bli tråkig och lite engagerande. I en systematisk översikt från 

2011 (20) ser man att medicinstudenters attityder gentemot ledarskapsinterventioner och 

utbildning under medicinstudierna är generellt blandad. I en studie av medicinstudenter i 

Portugal och Storbritannien (21) diskuterar de att pressen på mängden ämnen som ska få 

utrymme i läroplanen gör att studenter tycker att ledarskapsundervisning är av liten relevans. 

Detta sammanfaller med några av mina informanters tankar som handlade om att man 

behöver kunskapen, men när ska man lära sig den? I en annan systematisk översikt (22), 

påvisar man också problemet med att få in undervisning i ledarskap i en redan full läroplan. 

De diskuterar huruvida ett mer långsiktigt perspektiv på ledarskapsundervisning kunde vara 

värdefullt, under hela utbildningen. Många av studierna de har gått igenom innehåller 

ledarskapskurser över flera år under medicinstudierna, men det var få som nämnde att det kan 

integreras i den kliniska undervisningen. I tillägg argumenterar de för att fler ämnen, som 

redan ingår i medicinstudierna, som till exempel kommunikation och arbete i team, med 

fördel kunde kallas ledarskap. I mina resultat är det flera av studenterna som pratar om 

”atferdsfag” under reflektionerna om undervisning i icke-kliniska ämnen. Där undervisas 

bland annat i kommunikation med patienter och att kommunikationsförmåga är en viktig del 

av ledarskap var studenter eniga om. Kanske man kan tänka mer som i artikeln A First Step 

Toward Understanding Best Practices in Leadership Training in Undergraduate Medical 

Education: A Systematic Review (22) och istället för att ha ledarskap som eget ämne, försöka 
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integrera det som en naturlig del under hela studietiden och på så sätt också som en naturlig 

del av läkarrollen.  

I en studie från 2018 är det blandade svar från studenterna om när undervisning och ledarskap 

ska föregå. Nästan 50 % tyckte att det borde undervisas som en frivillig kurs utanför vanlig 

studieplan. Författarna framhåller att målet med undervisningen då måste vara att stimulera 

de som redan tycker det är intressent, samtidigt som man engagerar de som från början inte 

ser värdet (23). Det öppnar ännu en gång för frågan om hur man borde lägga upp en 

ledarskaps- och organisationsutbildning i medicinstudierna så att denna kunskap upplevs som 

relevant för de flesta studenter.  

 

I intervjuerna var det tydligt att flera av studenterna inte hade tänkt på ledarskap i någon 

högre grad innan intervjuerna och de flesta reflektionerna gjordes därför i stunden. Frågan är 

om detta kan ses som ett argument för att man borde undervisa mer i ledarskap, eller om 

intresset helt enkelt är för litet. Att förmedla värdet av ledarskap i läkarrollen kunde i sådana 

fall vara ett sätt att komma förbi hindret. Studenterna säger själva att det är viktigt med bra 

föreläsare och kanske är det sättet att öka intresset för, och medvetenhet om, ledarskap i 

läkarrollen.  Att genom engagerade undervisare, inspirera och förmedla till studenter om det 

viktiga och spännande ämnet ledarskap.  

 

Kanske är de så att en läkare som jobbar inom en organisation som inte fungerar, inte längre 

en god läkare. En läkares arbete idag styrs inte bara av professionen, men också av 

organisationen hen agerar inom. I Tidskriftet säger en student på helselederskolen (16):  

”Frustrasjon over arbeidsmengde og organisering er en hyppig erfaring i 

klinisk praksis. Ansvaret legges ofte på ledelsen. Problemet er at vi som 

klinikere har begrenset innsikt og forståelse overfor de organisatoriske, 

økonomiske, juridiske og/eller politiske begrensningene lederen sitter med. 

Leger kan bidra med sin medisinskfaglige kompetanse, men trenger 

lederkompetanse for å gjøre sin del i dette samspillet.”  

Kanske han sätter fingern på ett av de största problem som uppstår mellan läkare och ledning 

i hälso- och sjukvården; gapet mellan läkare och ledares perspektiv på hur sjukvården ska 

organiseras. Ledningen kan behöva göra prioriteringar som inte alltid stämmer överens med 

professionsetiken. Ett sätt att komma ifrån problemet skulle kunna vara att läkare är generellt 

mer kunniga om ledarskap och organisation i hälso- och sjukvården. Administration och lagar 

är och förblir också en stor del av läkares vardag, trots att många läkare nog önskade att det 
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inte var så. Om kliniker tycker att administration inte borde ingå i läkarrollen så kan också 

det problemet också lösas genom ökad kunskap om organisationen som helhet och kanske det 

är lättast att nå ut under medicinstudierna? 

 

Alla läkare ska inte bli formella ledare, men informanterna var överens om att ledarskap ingår 

i läkarrollen. Som läkare kommer man, utöver att vara ledare för patienter och andra 

yrkesgrupper, även ha ledare över dig. Det kan alltså vara lika viktigt är att vara bra på att 

följa, som att leda. En informant uppmärksammade i samband med reflektion om sin egen 

ledarförmåga, att hen också är bra på att följa. Man har funnit att medicinstudenter generellt 

är positiva till att jobba i team, men tycker att det är de själva som borde leda och är mindre 

positiva till att ta en följarroll (20) I en studie på norska sjuksköterske-, och medicinstudenter 

om jobb i tvärfackliga team kände medicinstudenter på ansvaret om att leda teamet, även om 

sjuksköterskestudenten hade mer erfarenhet (24). I en artikel från Canada (25) argumenterar 

man för att medicinstudenter borde lära sig att undervisa, både för att undervisning och 

kommunikation ingår i läkarrollen, men också för att själva bli bättre på att lära in. Kan man 

applicera samma tankesätt på ledarskap och att de som kan mer om ledarskap också är bättre 

på att följa? Om ledare fokuserar på sitt och läkare fokuserar på sitt, kan det hända att målen 

man jobbar mot blir olika, vilket är ogynnsamt i alla organisationer. Att klinisk erfarenhet är 

viktigt för ledare i sjukvården, är både informanterna och forskningen (3) eniga om. Är då 

inte kunskap om ledarskap och organisation lika viktigt hos de som ska bli ledda?  

 

4.3 Hur motiverar man medicinstudenter att vilja ta 

ledande roller inom sjukvården?  
 

Studenterna tyckte att ledarskap var viktigt och att det är något som man behöver kunna som 

läkare, men trots detta var det inte många faktorer som framkom om motivation för mer 

formella ledande positioner. Att ha tro på att man kan göra ett bra jobb var en av de faktorer 

som ändå framkom i intervjuerna. Tron på att man kan göra jobbet bra kan relateras till 

begreppet mästringstro (self-efficacy) och därmed till Chans teori om motivation för 

ledarskap. (9) Där nämns mästringstro (self-efficacy) som en av de faktorer som har mest 

direkt inverkan på affektiv och socialnormativ motivation för ledarskap. Personlighet har, 

förutom direktpåverkan på MTL, också direktpåverkan på mästringstro. Detta kan förklara att 

de informanter som uttryckte att de kunde tänka sig att bli formella ledare, också var samma 

som också uttryckte att de hade en personlighet som passade för ledarskap. En annan av 
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faktorerna som påverkar mästringtro (self-efficacy) och MTL direkt, är ledarskapserfarenhet. 

Detta skulle kunna vara det lättaste verktyget för en utbildning att använda, för att öka 

studenternas motivation för ledarskap.  

 

I Health care leadership development and training: progress and pitfalls skriver man att ledare 

som tror att de kan leda utan formell träning ofta lyckas bra i några år, men att de till slut 

kommer att hamna i kritiska situationer som de inte klarar. (26) Kanske kan man tänka att 

dessa ledare har naturligt MTL, också utan ledarskapsutbildningar eller interventioner. Kan 

det vara så, att man kan öka motivationen för ledarskap hos fler studenter genom att exponera 

de för ledarskapserfarenheter och på så sätt också hitta de som inte naturligt söker ledarskap, 

men som ändå kan lära sig att bli fantastiska ledare?  

 

Det är ovanligt att unga läkare har mer formella ledarroller, något som också framkommer i 

resultaten. De flesta associerar formellt ledarskap med att bli sektionsöverläkare, något som 

ligger långt fram i tiden. Man förstår då att det är lätt att göra sammankopplingen bra kliniker 

= bra ledare. Man ser i artikeln ”Leadership development for early career doctors”(2) på 

möjligheten att skilja på utvecklingen av kliniska förmågor och utvecklingen av 

ledarskapsförmågor och låta unga läkare hamna i ledarpositioner. Kanske är det precis detta 

som saknas, en arena där medicinstudenter och unga läkare kan få praktisera och träna sig i 

rollen som läkare och ledare. Att få ökad ledarerfarenhet tidigt kan leda till en ökad 

mästringstro och i sin tur till ökad motivation för ledarskap.  

 

Nyligen gjordes en debattinlägg på Tidsskriftet där medicinstudent Victoria Schei (27) önskar 

att medicinstudenter ska få mer ansvar för patienter och en viktigare ansvarsroll under den 

kliniska praktiken. Detta sammanfaller med studenternas önskan om mer övning i att ta 

beslut. Kan en klinisk praktik med mer ansvar vara ett sätt att ge studenter mer erfarenhet 

med ledarskap under studietiden? 

 

Hälsoledarskolan är också ett sätt för medicinstudenter och unga läkare att få kunskap om 

och erfarenhet av ledarskap. 16 platser och 178 sökande (16) visar tydligt att intresset är 

större än kapaciteten. Det är ett utmärkt initiativ som borde byggas ut ytterligare för att täcka 

behovet.  
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4.4 Hur ska en chef inom hälso- och sjukvården vara? 
 

Alla intervjuade menade att det är viktigt att det är någon med klinisk erfarenhet som ska leda 

inom hälso- och sjukvården. De sa också att det är ledarens ansvar att organisera, strukturera 

och delegera. Detta är nödvändigtvis inte färdigheter som kliniker automatiskt har och enligt 

Jacobsen & Thorsvik (7) faller dessa färdigheter mer under administration än ledarskap. 

Mintzberg däremot, argumenterar i sin bok Myths of healthcare (28) att skillnaden mellan 

ledarskap och administration är konstgjord och citerar sig själv från sin tidigare bok 

”Managing” (29) och säger: ”True leadership is management practiced well”. (28, s. 24) 

Ett klassiskt uttalande om administration och ledarskap är att ledare gör de riktiga sakerna 

och en administratör gör saker på rätt sätt. (7, 28) En chef i hälso- och sjukvården måste 

kunna göra både de riktiga sakerna och veta hur man gör dessa på rätt sätt. Informanterna, 

och kanske läkare generellt, har svårt att se sig själv i en administrativ roll. Med kunskap om 

kliniken och med det ledarskap som ingår i den kliniska rollen, har läkare kanske bra 

förutsättningar för att göra de riktiga sakerna. Det läkare kan behöva kunskap om är hur man 

gör saker på rätt sätt. Så ja, kanske att skilja mellan administration och ledarskap är 

onaturligt, men det är också viktigt att uppmärksamma att den ena, möjligen kommer mindre 

naturligt för läkare.  

 

Han Mintzberg beskriver vidare att ledare inte behöver passa in i en speciell teori. Han citerar 

sin egen bok ”Simply Managing” (30) och säger (28, s.28): 

”Many successful leaders are not ”transformational or ”charismatic” so 
much as healthy and engaged: they connect with and respect people, whom 

they see as colleagues, not ”subordinates” let alone a ”workforce”. And so 

they cooperate naturally with them.” 

Detta citat stämmer väl med tankarna studenterna har om hur en ledare inom sjukvården ska 

vara. Kommunikation, empati, tillgänglighet och inflytande över sin arbetsvardag var viktiga 

teman, något som kan spegla det som Mintzberg skriver. Att det numera är mer fokus på att 

ledare ska ha kvaliteter som empati, medvetenhet, insikt och intresse för att se andra 

människor växa, nämns också i Health care leadership development and training: progress 

and pitfalls. (25) I ”Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak” (31) specificeras också vad 

som krävs av en ledare inom sjukvården. Ansvarstagande och helhetstänkande, som knyts 

upp till hur ledaren är, förändringsvillig och handlingskraftig som kopplas ihop med vad en 
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ledare skal få gjort och kommunikativ och inspirerande som förbinds med hur ledaren gör 

saker. Tillsammans utgör detta en kravprofil på hur en ledare inom sjukvården ska vara. Det 

informanterna tyckte var viktigt, men som inte tas upp i ”Nasjonal plattform for ledelse i 

helseforetak” (31) är vikten av att ledaren är bra på att lyssna och de är ödmjuka inför andras 

åsikter och förslag. Jag tänker att, precis som att det är viktig att medicinstudenter lärs sig 

mer om de ”hårda” delarna av ledarskap, som ansvars- och beslutstagande, är det lika viktigt 

att de får lära sig de mjuka delarna, som förmågan att lyssna på andra och att vara ödmjuka.  
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5 Konklusion  
 

Medicinstudenterna tycker att ledarskap är viktigt, men de har begränsade kunskaper om 

temat. De är öppna för att lära sig mer, men både mina resultat och forskningen är oklar på 

hur detta ska göras på bästa sätt. Ett förslag är att undervisning om ledarskap integreras under 

hela studietiden och görs relevant för det kliniska arbetet. Det behövs mer forskning på vad 

som är det mest effektiva och givande sättet att undervisa medicinstudenter inom ledarskap. 

Det är viktigt att tydligt kommunicera värdet av kunskap om ledarskap och organisation. 

Dessutom är det viktigt att göra alla medicinstudenter medvetna på ledarskapet som ingår i 

läkarrollen. Det är möjligt att en väg till detta kan vara genom inspirerande och engagerade 

lärare med god förmåga att förmedla. Studenterna uppmärksammade också att de behöver 

mer erfarenhet av att stå ansvariga för beslut. En idé är att medicinstuderande får ta mer 

ansvar på praktiken. Att medicinstudenter får mer ledarskapserfarenhet och därmed också 

större mästringstro (self-efficacy) inom ledarskap kan vara en av de faktorer man kan påverka 

mest för att öka studenternas motivation för att ta en chefsposition senare i karriären.  
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5.1 Vidlägg 1 - Samtykkeskjema 
 

Samtykke om å delta i prosjektarbeid «Medisinstudenter og ledelse» 

 
Som student ved medisinstudiet ved UiO skal jeg gjennomføre ett prosjekt der målet et å 
beskrive medisinstudenters motivasjon for å ta ledende roller videre i arbeidslivet og deres 
tanker om ledelse innenfor helsevesenet og medisinstudiet. Prosjektet veiledes av Ivan 
Spehar, føresteamanuensis ved Avdelningen for helseledelse og helseøkonomi. Prosjektet 
er helt anonymisert og ingen persondata skal brukes. Dermed anses det ikke nødvendig å 
søke godkjennelse av Personvernsombudet NSD.   
 
Deltagelse i prosjektet «Medisinstudenters og ledelse» innebærer å bli intervjuet i om lag 30 
minutters tid. Intervjuerna foretas av undertegnede og vil være en åpen dialog rundt en 
intervjuguide der temaet er ledelse. Det blir tatt notater for hånd under intervjuene, som kun 
undertegnede har tilgang til. Desse kommer ikke inneholde noen persondata. 
Prosjektarbeidet er underlagt taushetsplikt og alla opplysninger blir behandlet konfidensielt. 
Resultatene presenteres helt anonymt uten at spesifikk informasjon kan spores tilbake til 
den enkelte informant.  
 
Det er helt frivillig å delta i prosjektet. Du kan på hvilket som helst tidspunkt trekke deg uten 
å måtte begrunne beslutningen nærmere.  
 
Er det spørsmål i forbindelse med denne henvendelsen, eller ønskes det informasjon om 
resultatene når de foreligger, kan undertegnende kontaktes 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Maja Hagenö 
Medisinstudent UiO  
maja@hageno.se  
telefon: 45414336  
 
 
Samtykkeerklæring 
 
Jeg har mottatt informasjon om Prosjektarbeidet «Medisinstudenters motivasjon til ledelse i 

vidare karriere og tanker kring helseledelse» og er villig til å delta i prosjektet. 

 
 
Dato:…………………………………….. 
 
 
Signatur:……………………………………….    Telefonnummer: ………………………… 
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5.2 Vidlägg 2 – Intervjuguide 
 

1. Hva er din motivasjon for å bli lege? Vad var/är det som gör att du vill bli lege?  
2. Vad tänker du att ledelse er? 

a. Vad kan vara speciellt med ledelse i helsetjenesten?  
3. Vilken forskjellige roller tenker du att man har/kan ta som lege?  
4. Mintzbergs lederroller:  

a. Dette er ulike roller du kan ha som fagperson/lege. Er det noen du 
kjenne deg igjen?  

b. Dette er roller som ledelsesforskningen viser at de fleste ledere har. 
Kunde ledelse vart noe for deg? 

c. Har du noen ledelseserfaring fra før? 
5. Hva tenker du om (har du tenkt på) og ta en ledende stilling videre i din 

legekarriere?  
6. Vad motiverar dig till detta/kunnat motiver deg (Vad hade kunnat fått deg) til 

å vilja ta en stilling som ledere til senere i din karriäre?  
a. Vilka faktorer hade måttet vara tilstede?  

7. Vad tenker du er viktigt hos en leder i helsetjenesten? Egenskaper? 
Personlighet?  

8. Vad tenker du om leger som ledere på sykehus? 
a. Spesielle egenskaper hos dem som velger å bli ledere? 
b. God kliniker= god leder? 

9. I medisinstudiet, vad syns du generellt når det undervises temaer som ikke er 
«kliniske»?  

a. Om problem, vilka/hvordan problem?  
10. Hvordan syns du att medisinstudiet forbereder deg for å ta en ledende stilling 

videre i din karriere som lege?  
a. Finns det noe (med utdanningen) som kunde gjort deg (mer) interessert i 

å ta en ledende stilling videre i karrieren? 
b. Hvordan kunde du tenkt deg att undervisning i ledelse foregikk?  

11. Trenge medisinstudenter kunnskap om ledelse? Hvilken? Hvorfor? 
12. I vilken situasjoner kan du ser for deg at lederevner blir viktig i din videre 

karriere (uberoende av stilling)?  
13. Har du noen rollemodeller inom legeyrket? Hva med desse inspirerer deg? 
14. Medical Leadership competency framework 

 
Vad mer kunde jag spurt om?  
Hur var det att bli intervjuet? 


