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Abstract 

Syftet med vår gemensamma C-uppsats är att få en djupare inblick i verksamhetschefers upp-
levelse av ledarkompetens bland enhetschefer verksamma inom äldreomsorgens särskilda 
boendeformer. Forskningen är kvalitativ och bygger på halvstrukturerade intervjuer med sex 
verksamhetschefer, inom både privat och kommunal äldreomsorg. Forskningen utgår från Jay  
Halls teori om kompetensens betydelse i organisationer.  

Studien visar på följande resultat: Flertalet av verksamhetscheferna ansåg att ledare inom 
äldreomsorgen måste vara mycket kommunikativa och tydliga i sitt ledarskap. De intervjuade 
verksamhetscheferna visade förståelse för att det är en mycket svår roll att vara mellanchef. 
De menade att det gäller att vara lojal mot fattade beslut samtidigt som en del framhöll värdet 
av att vara representativ för verksamheten. Studien visar även att en del av de intervjuade an-
såg att en bra ledare bör välja ut sina medarbetare för att göra sin verksamhet så kompetent 
som möjligt. Utan behov av kompetensutveckling kan en enhetschef inte föra ett bra ledar-
skap, hävdade flera medverkande. Majoriteten av verksamhetscheferna uttryckte även sin 
frustration över att de ej kan tvinga personal att ta tillvara på ny kompetens.  

Studien visar även att vissa verksamhetschefer ansåg att socionomer är mer eftertraktade 
som enhetschefer än sjuksköterskor. Detta på grund av sjuksköterskornas sjukvårdsinriktade 
utbildning som inte berör ämnet ledarskap i önskad form. 

 

Nyckelord: kommunikation, informell kompetens, formell kompetens, ledare, mellanchef, 
äldreomsorg.  
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Inledning och bakgrund 
Intresset för chef och ledarskap inom företag och organisationer började i 1700-talets Eng-
land, detta enligt Back & Jonsson (1997, s.11-15). Det var främst behovet av att styra fram-
växande företag som ledde till en utveckling i organisationslära och chefskap Den romersk-
katolska kyrkan och de större staternas krigsmakter, båda med en tydlig befälshierarki, var två 
av de mest utvecklade organisationerna före industrialismen.  

Ledare inom äldreomsorgen har funnits under en längre tid. Rollen som ledare gick främst 
ut på att inneha ett förtroendeuppdrag i fattighuset. På det hela taget sköttes fattigvården av 
lekmän och förtroendevalda vid 1900-talets början. Från 1910-talet blev yrket etablerat, dels 
genom att lagstiftningen slog fast att det skall finnas fattigvårdanstalter i kommunen, dels 
genom att befattningen som föreståndare/föreståndarinna krävde särskild utbildning. Yrket 
präglades av en fostrande och övervakande roll gentemot de boende, menar Arvidsson (1997, 
s12).  

Under 1950 – 1960 talet, utvecklades ledarens roll i två grenar, en sjukvårdande och en 
mer administrativ gren. Det rådde stor efterfrågan på sjukvårdskompetens hos föreståndarna 
på ålderdomshemmen. Detta på grund av platsbristen på långvården, vilken orsakade att allt 
fler långvårdspatienter blev kvar på ålderdomshemmet. Under denna tid dominerade sjuk-
vårdskunskaperna i utbildningen (Arvidsson, 1997, s13).  

 Ledarskap i början av 1900-talet var präglat av en auktoritär ledarstil. På 60-talet blev le-
darskapet mer demokratiskt. Först på 80-talet började diskussionen om bra och mindre bra 
ledarskap, menar Nilsson, Winsell & Djärv (1999, s.70). 

Intresset för studien väcks 
Under socionomlinjens sjätte termin på Socialhögskolan, genomför studenterna på inriktning-
en omsorg mot äldre och funktionshindrade en ledarskapspraktik. Denna praktik kan ske både 
inom privat samt kommunal verksamhet. Grunden till studien väcktes efter denna praktik. 
Som student fick vi för första gången uppleva hur mycket som krävs av en chef och ledare. 
Våra tidigare uppfattningar baserades på ledarskap främst utifrån teoretisk kunskap. Våra sub-
jektiva erfarenheter av ledarskapet var mycket fascinerande och krävde eftertanke. Allt ifrån 
rent administrativa arbetsuppgifter, till att lösa personalproblem uppdagades i annat ljus. Des-
sa faktorer väckte vårt intresse av hur kompetensen såg ut på den nivån. Som studenter var vi 
oförberedda på vad vi mötte i arbetslivet som enhetschefer. Teorin förberedde oss inte alls på 
praktiken. 

Det är ofta oklart vilka kvalifikationer och egenskaper man ska ha som enhetschef. Syn-
punkterna är många fick vi erfara under vår ledarskapspraktik, både från enhetscheferna själva 
och från vårdpersonalen; det fanns de som ansåg att en enhetschef skall vara sjuksköterska 
och expert inom äldreomsorgsområdet. Sedan fanns det de som ansåg att en ledare är en leda-
re och de ska inte lägga sig i medarbetarnas arbete.  

Människor i yrkesverksam ålder har ofta någonting att säga om ledare och ledarskap. Själ-
va begreppet ”ledare” betyder olika för olika personer och det tyder på begreppets komplexi-
tet. ”Kompetens” är också ett begrepp som ofta uppfattas som komplext, varje individ väger 
in sina erfarenheter och värderingar.  

Som student kan det te sig osäkert att ge sig in i en bransch där ingen kan ge raka besked 
om vad som gäller för en ledare. Inofficiell, men nödvändig, kunskap som inte syns på papper 
är svår att styrka. Även den formella kunskapen av ledarskap har diskuterats av olika profes-
sioner utan att man har kommit fram till en samstämmig bild.  

Enligt Stewart (1986, s.202-205) är ledarskapet i kommunal verksamhet i stor utsträckning 
präglat av förändring. Den offentliga organisationen lever under ständig förändring, detta stäl-
ler stora krav på de anställda. Även medarbetarna skall leva i ständig förändring för att på så 
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sätt utvecklas med sin verksamhet. Stewart betonar även att detta ska ske kontinuerligt Att 
leda en offentlig verksamhet med föränderlig personal och organisation är en mycket stor ut-
maning som inte alla ledare klarar av. För ett bra ledarskap måste ledaren ha en stor insikt om 
hur själva organisationen fungerar.  

Efter examen på socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshind-
rade har studenten en formell kompetens att söka en enhetschefstjänst. Men vad krävs ytterli-
gare av dagens enhetschefer, både vad gäller utbildning och ledarkompetens? Strävar de per-
soner, som väljer ett ledarskapsyrke, efter en ständigt ökande kompetens? Studien grundar sig 
på verksamhetschefers uppfattning. Det är dessa verksamhetschefer som rekryterar enhetsche-
fer. Att se vilken kompetens som överordnade kräver av dagens enhetschefer inom särskilda 
boenden kan vara av stor vikt för kommande socionomer. Detta med tanke på att det förbere-
der studenten på kommande krav i yrkeslivet samt att det ger en bra grund för eventuell fort-
satt utbildning. Är studenten medveten om vilka krav på kompetens som krävs, så skapar det 
en trygghet hos både studenten och arbetsgivaren i en rekryteringsprocess. Detta bidrar till en 
mer stabil grund för morgondagens enhetschefer inom särskilda boenden. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få en djupare inblick i verksamhetschefers upplevelse av enhetsche-
fers ledarkompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformers. Detta syfte leder fram till 
följande frågeställningar:  
 

• Vilken formell och informell kompetens anser verksamhetscheferna att enhetscheferna 
på särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha?  

• Vilken formell och informell kompetens anser verksamhetscheferna att enhetscheferna 
har?  

• Anser verksamhetscheferna att enhetscheferna strävar efter ökad kompetens?  

Begreppsdiskussion 
Det är viktigt att förklara och diskutera centrala begrepp då dessa används i studien. Följande 
begrepp kommer att diskuteras: verksamhetschef, enhetschef, särskilt boende, ledarskap, 
chefskap samt kompetens (formell och informell). 

Verksamhetschef 
Den person som har det övergripande ansvaret för, bland annat, alla de särskilda boenden som 
finns i stadsdelen, organisationen eller kommunen. Antal boenden kan variera.  

Enhetschef  
Den person som är ansvarig för ett specifikt särskilt boende och som är underställd verksam-
hetschefen.  

Särskilt boende 
Enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för ser-
vice och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Dessa boenden kan bedri-
vas i offentlig eller privat regi. Enligt 2 kapitlet 7§ i Kommunallagen så får kommuner eller 
landsting bedriva näringsverksamhet, om de drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhanda-
hålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. 
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Ledarskap 
Ledarskap är något som inte ska förväxlas med chefskap, anser Ahltorp (1998, s.31). Ett le-
darskap är en informell process som växer fram. Ledarskapet får sin näring ur kontakten mel-
lan medarbetare och ledare. 

Grunden för allt ledarskap är kunskap och erfarenheter, människosyn, etik, livssyn och syn 
på önskvärd samhällsutveckling. En ledare leder andra genom att leda sig själv. (Nilsson 
1998, s.9) 

Det behövs en ledare inom organisationen för att samordna och styra verksamheten, anser 
Wolvén (2000, s.14-20). Det måste finnas någon som tar de snabba besluten, motiverar de 
andra genom att entusiasmera medarbetarna. Ledarens roll skulle kunna beskrivas som en 
representant för arbetsgruppen eller organisationen, den som håller samman och effektiviserar 
verksamheten.  

Även Berséus (1997, s.20) tar upp förändringar och flexibilitet som två viktiga faktorer när 
det handlar om dagens ledarskap. Ledarens attityd till förändringar bidrar även till hur perso-
nalen hanterar dessa. Som ledare måste man vara beredd på att bli utsatt för förändringar. Det 
är därför viktigt, anser Berséus, att ledarna skapar ett klimat på arbetsplatsen som gör att per-
sonalen och verksamheten söker nya erfarenheter och möjligheter.  

Förmågan att motivera och engagera medarbetare är ett av de viktigaste ämnena som 
kommer fram i modern ledarskapsforskning anser Tollgerdt-Andersson (1995, s.10). Enligt 
Tollgerdt-Andersson så visar både forskning och praktisk erfarenhet att ett effektivt sätt att 
bemöta förändringar är genom ett framgångsrikt ledarskap. Detta innebär att ledare inom of-
fentliga organisationer har ett stort tryck på sig att genomföra ett effektivt ledarskap på grund 
av organisationens konstanta förändring. Dock har tjänstmannaledarskapet i en politiskt styrd 
organisation studerats i begränsad utsträckning. 

Det faktum att allt eftersom nya värderingar, intressen och förhållningssätt utvecklas i 
samhället tvingas den offentliga sektorn att göra detsamma. Detta tar Hallberg (1984, s.14-17) 
upp och det betyder även nya sätt att utforma ledarskap och arbete. När det gäller den offent-
liga sektorn finns det ingen genom tiderna hållbar organisationsmodell. Detta ställer krav på 
de ledare som skall leda ständigt föränderliga organisationer. Thylefors och Alsterdal (2001, 
s.33) menar även att ledare inom offentlig verksamhet förutsätts ha en ansenlig professionell 
och mångfacetterad kunskap, detta då utöver kunskapen i ledarskapet. Kraven är då markant 
större än för ledare inom den privata sektorn.  
Det finns nyckelord som en ledare måste kunna förstå och förmedla enligt Stewart (1986, 
s.205). Lyhördhet inför grupprocesser, förmåga att ge uppskattning, skicklighet i att bygga 
upp fungerande arbetsgrupper, samråda samt handleda personal. Detta är egenskaper som 
enligt författaren beskriver ett effektivt ledarskap. 

Enligt Enquist (2002, s.146) skall inte ledare kopiera en ledarskapsteori rakt av. Detta re-
sulterar enbart till att ledarskapet blir mer oäkta. Ledare skall istället integrera teorierna med 
sina egna erfarenheter, kunskaper och fantasi. Så småningom ingår detta i en alldeles egen 
ledarskapssyntes eller filosofi.  

Chefskap 
Ahltorp (1998, s.31-32) bedömer att begreppen ”chef” och ”ledare” ofta används som syno-
nymer. Själv finner hon dock att begreppen har olika innebörd. Ordet chef innebär ofta en 
formell funktion med tydliga befogenheter och ansvarsområden. En ny chef har inte alltid 
legitimitet som ledare. Målet med alla chefutbildningar är att göra de befintliga cheferna till 
ledare. Enligt Ahltorp så tror många chefer att de utövar ett ledarskap när de odlar sin relation 
uppåt, så länge som det förhållandet flyter på utan problem. Detta är dock inte fallet. Ofta 
märker chefen att han/hon ej har utvecklat ett fungerande ledarskap inför sin personal då per-
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sonalen tydligt visar att de ej står bakom sin chef. Detta brukar ofta visa sig vid just sådana 
tillfällen då personalens stöd är mycket viktigt. 

Utbult (2004, s.20) menar att forskare länge har separerat ledarskap och chefskap. Att vara 
chef är en organisatorisk position, är man ledare däremot så innehar man en socialpsykologisk 
position. Enligt denna forskning är ledarskap att påverka andra i avsedd riktning. 

Enquist (2002, s.147) menar att chefens främsta uppgifter är bland annat att med hjälp av 
medarbetarna aktivt utveckla verksamheten, medarbetarna och inte minst sig själv. Berséus 
(1997, s.19) instämmer till synes med om detta uttalande och nämner även att en viktig del i 
chefskapet är att få arbetsgruppen att fungera. Detta skall bygga på ömsesidig respekt och 
lyhördhet. 

Johnsson (1994, s.35) anser att markerat chefskap är en bristvara. Hon anser att ”snällis-
men” länge varit en dominerande faktor men att det i dagens läge är acceptabelt att erkänna 
att en chef har makt. 

Kompetens 
Enligt Wolvén (2000, kap. 5) så saknar ordet kompetens en entydig innebörd. Dock visar 
forskare att kompetens är kompetens för något i ett speciellt socialt sammanhang. Det är även 
vanligt att man skiljer mellan den organisatoriska kompetensen, ledarnas kompetens och me-
darbetarnas kompetens. Det visar då hur viktigt det är att dessa olika kompetenser kan sam-
verka mot ett gemensamt mål 

Formell kompetens 
Den formella kompetensen i denna studie handlar om utbildning. När begreppet behandlas 
under studien är det utbildning som avses. Till exempel: Ska du arbeta som sjuksköterska 
måste du vara legitimerad sjuksköterska, den formella kompetensen i det här exemplet är med 
andra ord utbildningen som ger personen sjuksköterskelegitimation. 

Informell kompetens  
Den informella kompetensen i denna studie handlar om förmågor, främst då ledarskapsförmå-
gor. Den informella kompetensen är något som ej går att utbilda sig i, och det syns sällan på 
papperet om en person har den informella kompetens som krävs.  
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Tidigare forskning 
Ledarskapsforskningen har utan tvekan varit mycket omfattande under de senaste åren. Ty-
värr innebär det inte några direkta svar och slutsatser inom området. Ämnet visar därmed sin 
mångsidighet. 

År 2000 publicerade Thylefors (2000 s. 115) sin undersökning angående medarbetares och 
chefers syn på bra ledare. Undersökningen genomfördes genom att 146 medarbetare och 50 
chefer fick besvara frågan om de någon gång haft en chef/arbetsledare som de sett som en bra 
modell. Studiens resultat visade att 75 procent av medarbetarna och 62 procent av cheferna 
svarade jakande. Dessa fick sedan besvara följdfrågan som var vad de uppskattade hos denna. 
Thylefors har kategoriserat de fria svaren och då fått fram några specifika drag hos chefer som 
är mer uppskattade än andra. Som exempel nämns lyhördhet, en chef som lyssnar och som är 
öppen. Lojalitet, ge stöd och visa omtanke är även ord som användes frekvent. Tydlighet, tillit 
och yrkeskompetens är tre kategorier som nämns många gånger av de tillfrågade medarbetar-
na och cheferna. Uppriktighet, rak, tydlig, klar och ärlig var ord som ofta nämndes vid be-
skrivningen av en bra chef, framför allt av medarbetarna, enligt Thylefors. Däremot påpekar 
hon att de tillfrågade cheferna hellre använde ord som yrkeskompetens och professionell 
kompetens. De tillfrågade medarbetarna uppskattade även en chef som visade intresse och 
engagemang för verksamheten. Tilltro till personalen var även en viktig egenskap hos en chef. 
Denna tilltro kunde visa sig i att chefen gav sina medarbetare ökad frihet och ansvar. Att ha 
en hög beslutsförmåga samt att kunna ge uppskattning för värdefulla medarbetare uppskatta-
des högt av medarbetarna. Enligt medarbetarna är en bra chef även en visionär, kreativ och 
positiv till utveckling. De tillfrågade cheferna använde oftare ord som handlingskraftig, styrka 
och initiativ vid en beskrivning av modellchefen. 
 Ahltorp (1998, s. 13-124) genomförde en enkätundersökning under hösten 1994 och våren 
1995 för att ta reda på hur olika grupper av chefer ser på ledarskapet. Denna undersökning 
riktade sig mot 338 chefer som fick besvara en enkät med 86 frågor. Den yngsta chefen var 28 
år och den äldsta 60 år, medelåldern låg på 42 år. 10 procent i enkäten var kvinnor, 13 procent 
var att betrakta som toppchefer och 40 procent var mellanchefer. De chefer som valde att 
medverka var samtliga deltagare i något av IFL: s ledarutvecklingsprogram, (IFL – Institutet 
För Företagsledning), denna institution skall förbättra erfarenheter och kunskaper inom före-
tagsledandets alla domäner. Enkäten visade att det ofta blir yngre och yngre chefer i organisa-
tionerna, ofta får en äldre medarbetare en yngre chef att rapportera till. Detta ställer stora krav 
på den yngre ledaren att genomföra ett ledarskap som även tilltalar den äldre generationen. 
Enkätundersökningen visade även att en ledare måste våga leda. Det gäller att kunna säga nej 
och att vara förmögen att ta negativa beslut. Mod och uthållighet krävs vid svårare föränd-
ringar. Det är även i dessa situationer som det visar sig hur tvetydigt ett ledarskap är. Ledaren 
skall vara hårdhudad och inte ta åt sig i onödan av kritik samtidigt som han/hon skall vara 
lyhörd och lyssnande. I dessa situationer sållas ofta de chefer bort som valt sin roll på grund 
av lockelsen av att stå i centrum och att vara beundrad. Detta på grund av att det sällan går att 
göra samtliga medarbetare nöjda. 

Studien visar att det är obekvämt att vara ledare i vissa lägen. Någon måste ta besluten och 
stå för dem, annars riskerar organisationen att totalt fallera. Enkätstudien visade även att en 
ledare måste leva som han/hon lär. Likheter dras här till barnuppfostran, ”de hör inte vad du 
säger utan ser enbart vad du gör”. Studien visar även att ett ledarskap växer fram i relation 
med dem man är satt att leda. I relationen sker en informell process, denna process utvecklar 
förtroende och en ömsesidig tillit och respekt. De ledda legitimerar ledarskapet.  

Enkäten visade även att toppchefer trivs mer på sina arbeten och har en större framtidstro 
än de tillfrågade mellancheferna. Ju högre upp som cheferna kom, desto mer framtidstro för 
egen del och tillförsikt samt trivsel hade de. Den ökade trivseln visade sig bero på förändring 
och omväxling, nya lärdomar och utmaningar. Möjlighet att påverka samt att ta ansvar visade 
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sig även vara en sporre till trivsel. Studien visar med andra ord att myten om att det är ensamt 
på toppen ej existerar i den omfattningen som väntat. Det är mycket mer ensamt i mitten av 
organisationen, som cheferna på mellannivå tydligt visade, enligt Ahltorp (1998).  

Vidare visade Ahltorps (1998) enkätstudie att dagens ledare måste vara omvärldsmedvet-
na. De som agerar som visionärer ersätter de rationella analytikerna. I dagens samhälle måste 
verksamheterna och samtliga aktörer i dem förstå att de inte längre är öar i omvärlden, de är 
aktörer i samhället. Gårdagens synsätt fungerar inte som verktyg för dagens organisationer. 
Studien visade att dagens ledare kommer att ställas inför nya utmaningar. Till exempel att 
leda människor med större självständighet, med bättre utbildning än tidigare samt med mer 
ifrågasättande attityder. Medarbetarna kommer att kräva mer utvecklande verksamheter och 
uppgifter. 

Tvåfaktorsteorin utarbetades av Eriksson & Wåhlin (1998, s. 24-25) i vilken de urskiljde 
ett flertal aspekter som verkade motivationssänkande om de inte existerade (till exempel ar-
betsvillkor, status och säkerhet). Dessa namngav de som hygienfaktorer. Hygienfaktorerna är 
i sig inte motivationshöjande utan tenderar endast att röra sig i negativ riktning. Motsatsen till 
hygienfaktorerna benämns motivationer, det vill säga faktorer som kan stimulera till förbätt-
rade prestationer om de förekommer, men som inte sänker motivationen nämnvärt om de inte 
existerar. Exempel på motivationer är erkännande, ansvar och utmaningar. Eriksson & Wåh-
lins teoretiska resonemang utgår från Maslows1 behovspyramid eller behovstrappa. Maslows 
grundtanke var att vi har olika behov på olika nivåer som är i ständig konkurrens med varand-
ra. Ett behov är dock alltid starkare än övriga vid en viss given tidpunkt. Vi drivs till att hand-
la i strävan att tillgodose detta behov. Alla har behov på samtliga nivåer i behovspyramiden, 
men det är endast de ännu inte tillfredställda behoven som driver oss till handling. Vi strävar 
uppåt i behovstrappan, men om något av behoven på lägre nivå inte längre är uppfyllt, växlar 
vi ner och påbörjar en förnyad klättring uppåt. 

Eriksson och Wåhlin (1998, s. 38) gör en uppdelning mellan chefskap och ledarskap där 
chefskap handlar om att se till att saker och ting görs ”i tid och på budget” medan ledarskap 
handlar om att ”åstadkomma rörelse”. De önskvärda beteenden som framkallas är planering, 
organisation, ordergivning, samordning och kontroll. I ledarskapet framhävs vikten av att le-
vandegöra en färdriktning och att kunna kommunicera denna till medarbetarna – att motivera 
och inspirera och att utveckla en kåranda blir centrala inslag. Chefskapet kan vidare sägas 
vara förankrat i ett hierarkiskt tänkande medan ledarskapet mera bygger på ett nätverksorien-
terat betraktelsesätt. Några vattentäta skott finns emellertid inte mellan dessa perspektiv, det 
sker idag en överlappning mellan de båda infallsvinklarna – en ledare måste göra ”både och”.  

En forskare som behandlat problematiken för mellanchefer är Richard (1997, s. 21). Fokus 
har varit på arbetsledare, första linjens chefer inom tre offentliga organisationer. Dessa var en 
hemtjänstenhet, en verkstad inom Samhall och en klinik på ett lasarett. Två problemsituatio-
ner lyfts fram, den ena handlar om mellanrollen som mellanchef och det andra handlar om 
mängden oplanerade arbetsuppgifter. Richard (1997, s.7) visade att cheferna hade en del or-
ganisationstypiska problem att hantera. Dessa problem var ofta resultatet av olikheter i regel-
systemet i de tre organisationerna. Cheferna fick inta en mellanställning på grund av spän-
ningarna i dessa regelsystem. Andra problem som Richard påpekar var problem som hade 
med själva arbetet som chef att göra, ofta var det på grund av plötsliga förändringar av arbe-
tet.  

Ytterligare en forskare som engagerat sig i ledarskapsforskningen är Wolmesjö (2005, s. 9- 
10). I sin doktorsavhandling sätter hon arbetsledarna i fokus och studerar arbetsledare i den 
kommunala äldre- och handikappomsorgen. Wolmesjö menar att rätt kompetens, tydliga de-

                                                 

1 Abraham Maslow (1908-1970), USA 
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legationsordningar, bättre måldokument, ökad rättssäkerhet samt goda arbetsvillkor är frågor 
som ofta diskuteras inom äldre- och handikappomsorgen. Dessa frågor är även i hög grad cen-
trala i ledarskapsproblematiken. Avhandlingen relaterar till tre tendenser till utveckling och 
förändring som föreligger flera kommuner.  

Syftet med avhandlingen var enligt Wolmesjö (2005, s. 13) att belysa hur politiker och 
chefer ser på och upplever ledar- och chefskapet inom kommunal äldre och handikappomsorg. 
Studiens sammanlagda resultat visade att påverkansmöjligheten var mindre i de kommuner 
som bedrev vård på entreprenad. Wolmesjö (2005, s. 172) noterar vidare att politikernas syn 
på kompetenskraven för ledare inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen skilde 
sig från tjänstemännens. 

Törnquist (2004, s.164) skriver i sin avhandling att de sjuksköterskeutbildade enhetsche-
ferna gärna lyfter fram nyttan av att vara just sjuksköterskeutbildad. Det ger dem kompetens 
att ge personalen medicinska kunskaper och de betonar även vikten av att de har blick för 
sjukdomar hos de äldre. Sjuksköterskeutbildningen ger enligt de sjuksköterskeutbildade en-
hetscheferna i sig en trovärdighet både i mötet med andra yrkesgrupper och som chef. De so-
cialt omsorgsutbildade enhetscheferna prioriterar i stället främst ledarkunskaperna i sin ut-
bildning. De anser sig ha goda kunskaper för att kunna utföra sitt personalansvar, men också 
att de har utvecklat goda kunskaper. De vet hur arbetet fungerar eftersom de själva har arbetat 
som vårdbiträden och även vikarierat som enhetschefer och biståndshandläggare i kommu-
nens äldreomsorg. De har införskaffat fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskun-
skaper genom en kombination av utbildning och arbete.  
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Halls teori om kompetens i organisationer 
Jay Hall har varit verksam inom de psykologiska, juridiska och ekonomiska institutionerna 
vid University of Texas i Austin, USA. Relationer mellan människor i arbetslivet är social-
psykologen Jay Halls arbetsområde (Hall, 1990, s. 4).  

Alla människor har ett grundläggande behov av att visa sin kompetens, anser Hall (1990 s. 
39). Detta kallar han för kompetensdrift. Han tar upp det faktum att spädbarn anstränger sig 
för att utföra enklare uppgifter, för att i gengäld få glädjen av att kunna påverka omgivningen. 
Den uthållighet och det tålamod som krävs för att klara av uppgifter under livets gång tyder 
på denna grundläggande längtan. Alltså ett behov av att vara kompetent.  

Människor skaffar sig kunskaper som kan anses vara onödiga. Detta styrker argumentet om 
människors inre önskan att ständigt utveckla sig, anser Hall (1990, s.39). Han menar även att 
den viktigaste uppgiften för ledare är att skapa en arbetsmiljö där kompetens kan blomstra. 
Ledningen måste vara av uppfattningen att människor ska sträva efter kompetens, att de har 
möjlighet att uppnå den och att organisationer och människor är beroende av varandra. Detta 
ska bidra till att det personliga inflytandet kommer till uttryck. 

Vanligtvis likställs kompetens ofta med innehav av någon särskild expertkunskap. Utan 
kompetens – utan någon form av grundläggande förmåga att göra vad som behöver göras och 
att lära sig av erfarenheten – kan det inte finnas några särskilda färdigheter, ingen expertkun-
skap, menar Hall (1990, s. 35). 

Beviset för sin kompetens består bland annat av engagemang. För att människor på ett kre-
ativt sätt ska göra vad som väntas av dem, måste de inte bara ha möjlighet att använda sina 
talanger, de måste också vara engagerade i sina uppgifter. En kreativ reaktion innebär i all-
mänhet intresse, att man personligen kan identifierar sig med uppgiften och dess resultat. Alla 
kan vi vara kreativa då och då, men för att en hel organisation skall kännetecknas av beståen-
de kreativitet, fordras att personalen investerar sin personliga uppmärksamhet och omtanke. 
Det är knappast troligt om människor inte på ett djupt och bestående sätt har identifierat sig 
med vad de gör, eller om de inte känner att det är viktigt att göra det bra. Människor brukar 
tänka på, vara mer upptagna med och satsa mer på sådant arbete som de är personligt engage-
rade i eller har ett eget intresse av. Det handlar om tillhörighet, den personliga relation som 
man kan upprätta till sitt arbete. Det är i engagemanget som skillnaden ligger. När engagerade 
människor får möjlighet, försöker de arbeta mer kreativt än oengagerade människor. Det är 
engagemanget – omtanke, personligt intresse, omsorg – som driver kreativiteten, enligt Hall 
(1990, s. 38). 

Det är visserligen förmågan till kompetent handlande som gör kompetensprocessen möjlig, 
men det är längtan efter kompetens hos människor som gör den sannolik.  Det som gör att 
kompetensförmågan uppenbaras är behovet av att prestera. En bestående förmåga till engage-
rad och kreativ anpassning – det vill säga den grundläggande kompetensen – ligger inom 
räckhåll för flertalet organisationer eftersom det stora flertalet människor föredrar att arbeta 
på det sättet. Det här är en viktig punkt eftersom det gäller den centrala mekanism som driver 
kompetensen och gör den till en användbar resurs enligt Hall (1990, s. 38-39). 

Vi lär oss att vara kompetenta eftersom det är nödvändigt för vår överlevnad i ordets mest 
bokstavliga bemärkelse, men vi värdesätter kompetensen eftersom den är ett personligt ut-
tryck för biologisk och psykologisk utveckling. Kompetensen är sin egen belöning. Den krä-
ver ingen yttre drivkraft. Kompetensen är tillfredställande i sig själv. Men möjligheten att 
uppnå kompetens – möjligheten att visa upp sina färdigheter – beror ofta på andra (Hall, 1990, 
s. 39). 

Detta är det verkligt centrala, den kärnpunkt som chefer måste hålla i åtanke – eftersom 
människor vill vara kompetenta, eftersom de behöver handla adekvat och produktivt, är en 
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chefs uppgift inte så mycket att leda och mana på vilket är den traditionella uppfattningen, 
utan snarare att åstadkomma en miljö där kompetensen kan komma till uttryck. Detta slags 
chefskap kan bli till ömsesidig fördel om vi lär oss förstå kompetensdriftens mekanism fram-
håller Hall (1990, s. 39-53).  

Kompetent chefsbeteende medför att kompetensfrämjande förhållanden skapas. Därmed 
förbättras arbetsattityderna och personalen får bekräftelse på att sådant arbete är möjligt. När 
kompetensen kommer till allmänt uttryck förbättras också produktivitet och välbefinnande. 
När sådana konkreta chefsmål uppnås, bekräftas och förstärks chefernas kompetens ytterligare 
och blir förhoppningsvis även till norm i organisationen så att kretsloppet upprepar sig och 
blir självgående (Hall, 1990, s. 173). 

Informell kompetens 
Människor lär sig personlig kompetens genom sina färdigheter och genom sin anpassnings-
förmåga. Denna kompetens lär vi oss genom härmning, misslyckanden och imitation. Om 
ledarskapet som den enskilde bedriver inte motsvarar kraven som ställs menar Hall (1990, 
s.173-174) att den enskilde måste omvärdera en del av de rutiner och föreställningar som 
finns.  

Byråkrati och kontrollerande, auktoritära ledare visar sig enligt Hall (1990, s. 179-180) ha 
en negativ påverkan på kompetensutvecklingen. Hall påvisar att attityden mot kompetens bi-
drar till organisationens utveckling. Ansvaret för denna attityd ligger helt och hållet på leda-
rens axlar. Han menar även att när ledarkompetensen minskar i en organisation så svarar me-
darbetarna med att motarbeta kompetensutveckling. 

Organisationer som har problem måste förbättra förhållandena som i sin tur styrker sam-
verkan, kreativitet och engagemang. Innan detta kan göras måste en annan ledare placeras i 
organisationen, ofta är den nuvarande ej tillräckligt kompetent. Hall visar tydligt på att chefs-
kompetensen påverkar förhållandena i organisationen, kompetens uttrycker sig i produktivitet. 
Han menar även att en kompetent ledare främjar en bättre syn på kompetens i hela organisa-
tionen. Personalen får bekräftelse på att ett kompetent arbete är möjligt, samtidigt som arbets-
attityderna, produktiviteten och välbefinnandet förbättras. Denna ökade produktivitet och väl-
befinnande är konkreta ledarskapsmål, dessa uppnådda mål bekräftar ledarnas kompetens. Till 
slut är det meningen att det skall bli till en norm i organisationen. Denna norm skall ingå i ett 
kretslopp som återupprepar sig själv. Figuren nedan visar kompetensens självförstärkande 
kretslopp.  
  
 

 
Figur 1 Kompetensens självförstärkande kretslopp Hall (1990, s. 174)  

Ledningskompetens 

Villkor för kompetens 

Sund produktiv inställning 

Produktivitet och välbefinnande 
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Detta kretslopp menar Hall (1990, s. 174) kan enbart startas av ledaren. Denne är den enda 
som befinner i en sådan ställning att han/hon kan få igång en sådan process. Genom att peka 
på nödvändigheten av detta kretslopp menar Hall att ledarens kompetens är oerhört viktig för 
organisationens framtid men även för kompetensprocessens framgång  

Ledarkompetensens fyra grundvärderingar 
För att förklara hur ledarkompetensen påverkar hela organisationen pekar Hall (1990, s.174-
175) på fyra grundläggande faktorer. Allt ledarskap handlar om värderingar. De personliga 
ledningsmetoderna byggs upp av egna värderingar, handlingsnormer samt känsloladdade fö-
reställningar. Han menar även att övergången från en lägre kompetensnivå till en högre kräver 
förändringar av personens värderingar. Dessa värderingar är visserligen personliga, men deras 
effekter är till stor del mellanmänskliga. Det vi uppfattar och tror som individer påverkar di-
rekt vårt sätt att umgås med andra. 
 Ledarkompetens består av fyra grundvärderingar: positiva förutsättningar, delaktighet, me-
ningsfullt arbete och välbefinnande samt samspelet mellan människor. Här följer en kortare 
presentation av de fyra: 

Positiva förutsättningar 
Hall (1990, s. 176) anser att människan har ett behov av att demonstrera och utöva sin kompe-
tens. Människor ses som uthålliga och anpassningsbara, arbetet är en möjlighet för vidare ut-
veckling. Förutsättningar för kompetensutveckling finns med andra ord naturligt hos männi-
skan. Den övergripande ledningen präglas av ömsesidig kritik, problemlösning i samarbete, 
jämlik maktfördelning och bedömning.  

Delaktighet 
Ledaren skall uppskatta och värdesätta medarbetarnas behov av att bidra till verksamheten. 
Samtidigt skall han/hon låta dem fatta beslut som rör deras eget arbete. Gör ledaren detta 
kommer denne att erhålla den kompetens som krävs för att hantera arbetsförhållandena. Del-
aktigheten är mycket viktig för ledarkompetensen, tror Hall (1990, s. 177). Han påpekar även 
att de flesta människor gör sitt yttersta när en uppgift ligger framför dem. Maktdelning, del i 
belöningarna samt uppföljning är rutiner som ger både psykisk och fysisk energi. Dessa ruti-
ner skapar en grund för engagemang och gynnar delaktighet. 
 
Meningsfullt arbete och välbefinnande 
Människor arbetar oftast intensivt om deras arbete ger dem utmaningar och är meningsfullt. 
Produktiviteten förbättras om människor känner gemenskap, förtroende och ömsesidig re-
spekt, menar Hall (1990, s. 177).  

Samspelet mellan människor 
En arbetsplats kommer att präglas av glädje, ömsesidig tillit och förtroende om ledaren är 
medveten om det mellanmänskliga umgängets inflytande. Ledningen har ett stort ansvar när 
det gäller de normer som skall gälla på arbetsplasten, menar Hall (1990, s. 178). De rutiner 
och attityder som ledningen presenterar visar sig sedan i produktivitet och välbefinnande. 
Fungerar rutinerna så höjs produktiviteten och tvärt om. 
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Metod 

Metodval 
Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod. Valet kom naturligt då ämnet och 
syftet med studien var klart nämligen att undersöka vad verksamhetschefer anser att enhets-
cheferna bör ha för kompetens. Denna kvalitativa metod skapade möjligheter på ett sätt som 
en kvantitativ forskningsmetod inte hade klarat av. Med detta menas att intervjuerna som 
gjordes medförde möjlighet för följdfrågor, diskussioner och så vidare. Detta ansåg vi inte 
skulle vara möjligt genom enkäter. Svaren på enkätfrågor måste tas för vad de är, men i en 
intervju kan man utveckla och fördjupa svaren, menar Bell (1995, s. 90). 

Verksamhetsöversikter 
Denna bild ska ge en förenklad bild över den privata och den kommunala äldreomsorgen 
inom Stockholms län. 
  

 
 

VD 

Affärsområdeschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Gruppchef 

Medarbetare 

Stadsdelsnämnd

Stadsdelsdirektör

Verksamhetschef

Enhetschef

Gruppchef

Medarbetare

Figur 2 Organisationsmodell över privat och kommunal äldreomsorg.        
     
 
Detta är en generell och förenklad bild över privat respektive kommunal äldreomsorg. Genom 
att studera denna översikt ser läsaren var de intervjuade verksamhetscheferna är belägna i 
organisationen. Vissa namn är ändrade, detta för att inte röja organisationens eller stadsde-
lens/kommunens identitet. Denna översikt visar även likheterna i organisationen mellan den 
privata och den kommunala äldreomsorgen.  

Urval 
I studien intervjuades sex verksamhetschefer. De intervjuade är samtliga överordnade enhets-
chefer inom äldreomsorgens särskilda boendeformer Deras utbildning varierar, några är sjuk-
sköterskor, några socionomer och ytterligare någon har en helt annan högskoleutbildning. De 
intervjuade är alla kvinnor med lång arbetslivserfarenhet och långvarig erfarenhet från en 
chefsposition. Antalet underordnade enhetschefer varierar mellan 2 och 11 stycken. Medvetet 
undviker vi en närmare beskrivning då vi anser att det skulle äventyra anonymiteten. 
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Studiens urval är ett bekvämlighetsurval, det vill säga att de verksamhetschefer som har in-
tervjuats har varit verksamma i Stockholmsområdet. Denna stad valdes ut på grund av att det 
är författarnas hemort vilket underlättade studiens genomförande.  

För att etablera en kontakt med intervjupersonerna användes Internet för att söka på stads-
delar, kommuner och privata äldreomsorgsföretag och på det sättet få fram namn och telefon-
nummer. Därefter ringdes personen upp, blev informerad om vilka vi var, varför vi ville 
genomföra en intervju och blev tillfrågad om intresse och tid fanns att medverka. Vid jakande 
svar skickades, per post eller mail, ett brev (se bilaga 1) med mera utförlig information. De 
verksamhetschefer som gick att få tag på per telefon var samtliga villiga att ställa upp. 

Förberedelser 
Förberedelsen för en intervju följer i stort samma riktlinjer som inför en enkät. Vi valde ut 
viktiga teman och frågeställningar, utformade specifika frågor, valde analysmetoder på sakli-
ga grunder och lade upp en tidsplan (Bell, 1995, s. 90).  
     De teman som låg till grund i intervjuguiden var: Intervjupersonens bakgrund, ledarkom-
petens, personlig kompetens och kompetensteori och utifrån dessa teman utarbetades 13 frå-
gor (se bilaga 2). Det genomfördes även en pilotintervju för att se hur lång tid intervjun tog 
och hur lätta frågorna var att förstå.  

Genomförandet av intervjuerna 
I studien genomfördes sex intervjuer på i genomsnitt 45 minuter vardera. Dessa intervjuer 
spelades in på band som därefter transkriberades i talspråk. Vi valde att även skriva med tan-
kepauser med mera. Vid genomförandet av samtliga intervjuer var studiens båda författare 
närvarande. Det var bestämt i förväg vem som skulle ställa vilka frågor, men det fanns även 
möjlighet att när som helst komma med följdfrågor. 

Den generella uppfattningen under intervjuernas gång var att intervjupersonerna var vana 
att yttra sin mening. De visade tydligt på erfarenhet från tidigare undersökningar och intervju-
er av detta slag. Om detta var till studiens för- eller nackdel kan inte påvisas. 

Litteraturöversikt 
Som en förberedelse inför denna C-uppsats genomfördes två litteraturgenomgångar samt ett 
PM. Datainsamlingen genomfördes på skolans bibliotek, i databasen Libris, och då användes 
sökorden ledarskap, äldreomsorg och enhetschef. Även i databasen på Karolinska institutets 
bibliotek genomfördes en sökning med sökorden äldreomsorg, ledarskap och enhetschef. Att 
titta i referenslistan på redan lånad litteratur och sedan söka på titlar eller författare utifrån den 
visade sig vara lyckat.  

Oavsett omfattning kommer varje undersökning att innebära att man läser vad andra skrivit 
om ämnet, samlar information för att stödja eller förkasta olika argument eller ståndpunkter 
och till sist skriver ner sina slutsatser. I projekt av denna ringa omfattning förväntas det inte 
att man kommer med någon slutgiltig eller heltäckande redogörelse för forskningen inom ens 
intresseområde. Man bör däremot kunna visa att man läst en viss mängd relevant litteratur och 
att man har vissa insikter om nuläget inom ämnesområdet (Bell, 1995, s. 42).  

Bearbetning av material 
Det inspelade materialet transkriberades och skrevs ut på papperskopior. Utifrån dessa ut-
skrivna transkriberingar kategoriserades materialet i sex olika kategorier, nämligen: yrkes-
kompetens, ledarkompetens, chefskap, kompetensutveckling, arbetsgruppens sammansättning 
samt ledarutseende - förebild. Denna kategorisering underlättade analysen, genom att katego-
riseringarna analyserades var för sig. När samtliga analyser var genomförda sammanställdes 
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dessa till ett övergripande resultat. I studiens resultat- och analyskapitel kan läsaren inte se 
dessa kategorier.  

Etiska överväganden 
De etikregler som har används i studien har sin grund i Forskningsetiska principer i humanis-
tisk-samhällsvetenskaplig forskning antagna av humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet i 
mars 1990. 
 I brevet (se bilaga 1), som intervjupersonerna mottog, ingick information om vilken institu-
tion intervjuarna kommer från samt handledarens namn och telefonnummer. Vidare beskrevs 
tillvägagångssättet, det vill säga att de skulle spelas in på band, transkriberas och förstöras 
efter examination. Det upplystes även om att den färdiga C-uppsatsen kommer att publiceras 
på Internet samt att intervjupersonerna och deras arbetsplatser skall ges största möjliga konfi-
dentialitet. 
 Den intervjuade skall inte gå att känna igen i texter som offentliggörs. Detta rör sig om en 
rättighet som intervjupersonen har. Ju mer detaljerat och nyanserat en studie redovisas, desto 
större är risken att intervjupersonen kan bli igenkänd (Alver & Øyen, 1998, s. 107-108). 
 Vid intervjutillfället upprepades brevinnehållet. Det upplystes dock om att examinatorn har 
rätt att läsa de transkriberade intervjuerna om så begärs. Vid intervjuns slut tillfrågades inter-
vjupersonerna om de var intresserade av den färdiga uppsatsen och blev, vid jakande svar, 
lovade att få uppsatsen skickad till sig. Detta kan dock bidra med problem vid analys och dis-
kussion av studiens resultat. Det kan innebära svårigheter att analysera personer då man är 
medveten om att de efter analys skall få tillgång till materialet. Författarna är medvetna om 
detta problem men försöker hålla objektiviteten hög. 

Problem 
Ett problem med den yrkeskategori som valts för studien var att intervjupersonerna var så 
upptagna. Det var svårt att boka in intervjutillfällen på kort varsel.  

Under transkriberingen var det ibland svårt att höra vad som sades. Detta berodde på bak-
grundsljud samt på avståndet mellan intervjupersonen och bandspelaren.  

Studien bedrivs av två studenter som är oerfarna av forskning. Detta bidrar till att problem 
som erfarna forskare inte lägger någon vikt vid kan växa till stora proportioner och ta alldeles 
för mycket tid och energi. Med andra ord kan författarnas brist på erfarenhet ses som ett pro-
blem i studiens genomförande. 

Stockholm är ingen stor stad och äldreomsorgen är mindre än vad en lekman anar, detta 
har orsakat problem i och med att intervjupersonerna har visat stort intresse för vilka andra 
som ingår i studien. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdigheten i studien bedöms som relativt god, båda studenterna har varit närvarande vid 
alla intervjutillfällen samt vid analys- och resultatredovisning. Analysen av intervjuerna har 
skett utifrån vald teori och befintlig litteratur. Denna litteratur har till stor del bekräftat studi-
ens resultat, vilket visar att resultatet inte skiljer sig från ledande ledarskapsforskning. Detta 
ökar trovärdigheten.  

Genom att flera citat redovisas ges läsare en viss kontroll. Intervjupersonerna anses som 
trovärdiga i sina yrkesroller och de bidrar till studien genom sina uppfattningar. Intervjuper-
sonerna har inte ifrågasatts under intervjuerna, detta för att inte förlora studiens syfte om att få 
verksamhetschefernas egna uppfattning. Under analysen samt diskussionen så har författarna 
valt att ständigt försöka se med en kritisk blick. Alternativa tolkningar av texten har diskute-
rats författarna emellan. 
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Antalet intervjupersoner drar ned möjligheten att generalisera studiens resultat. Sex verk-
samhetschefer anses inte som ett större antal inom äldreomsorgen. Om studien genomförts i 
en annan stad eller på landsbygden hade kanske resultatet varit annorlunda. Samtliga intervju-
personer i studien var av samma kön, även detta drar ned studiens generaliserbarhet. Att stu-
dien skall publiceras kan påverka intervjupersonerna; hur kan dessa med säkerhet veta att re-
sultatet inte vänds emot dem och att etiken i studien inte sviktar? Detta kan de omöjligt veta 
och det kan medvetet eller omedvetet bidra till politiskt korrekta svar. Däremot kan intervju-
personernas uttalanden visa på motsatsen. De har visat på stor tillit och anförtrott studien 
många intressanta uppfattningar. Detta stärker i sig tillförlitligheten och trovärdigheten i stu-
dien. 
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Resultat och analys 
Presentationen av resultatet från denna studie har kategoriserats utifrån de tre frågeställning-
arna. Dessa tre kategorier är formell kompetens, informell kompetens samt kompetensdrift 
och den fortsatta resultatredovisningen struktureras efter dessa begrepp. Vi vill än en gång 
påpeka att resultatet i studien är den subjektiva uppfattningen om enhetschefers kompetens 
som de medverkande verksamhetscheferna har.  

Formell kompetens 
Studien visar att de flesta av de tillfrågade verksamhetscheferna anser att enhetschefer skall, 
för att uppnå formell grundkompetens, tidigare ha genomfört en högskoleutbildning. Denna 
utbildning ska då vara på minst 120 högskolepoäng. Samtliga verksamhetschefer menar att 
socionomer och sjuksköterskor är den vanligaste utbildningsbakgrunden bland enhetschefer-
na. Några verksamhetschefer anser att socionomer är mer eftertraktade än sjuksköterskor.  
 

”Sjuksköterskor över lag är lite mer fackinriktade och socionomer 
 är lite mer… lite mer vidsynta. ”    

                  
”Alltså en socionom har ju, tror jag, lite mer ledarträning.  
Lite mer… vad ska jag säga… sån här allmän människokunskap. 

  Social kunskap.” 
 
 

De verksamhetschefer som anser detta förmodar att det kan bero på sjuksköterskornas speci-
fika inriktning på sjukvård istället för ledarskap. Detta resultat får medhåll från tidigare forsk-
ning av Törnquist. Hon menar att de socialt omsorgsutbildade enhetscheferna prioriterar sina 
ledarkunskaper som de ålagt sig i och med sin utbildning. De anser sig ha goda kunskaper för 
att kunna utföra sitt personalansvar, men också att de har utvecklat goda kontextuella kunska-
per. De vet hur arbetet fungerar eftersom de själva har arbetat som vårdbiträden och även vi-
karierat som enhetschefer och biståndshandläggare i kommunens äldreomsorg. De har inför-
skaffat fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskaper genom en kombination av 
utbildning och arbete (Törnquist 2004, s.164). 

En av verksamhetscheferna menar att det är samhället som strävar efter att socionomer 
skall anställas som enhetschefer. Detta på grund av att själva arbetet som enhetschef går till 
största delen under socialtjänstlagen.  
 

” Samhället strävar efter att man ska anställa 
 socionomer, inte sjuksköterskor. Eftersom det är en sån liten del i  
verksamheten som går under hälso- och sjukvårdslagen och så  
stor del som går under socialtjänstlagen…” 
 

Alla de intervjuade verksamhetscheferna är dock inte eniga om att socionomer är mest lämp-
liga. En av verksamhetscheferna visar på vikten av att anställa en sjuksköterska som enhets-
chef:  
 

”Det som det har varit problem med när det inte har varit en sjuksköterska  
är att man inte, alltså man har kanske inte prioriterat sjukvården. 

   Och det är viktigt när man driver sjukhem. Det går ju liksom inte att 
   bortprioritera det, för den delen blir ju faktiskt större och större” 
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Erfarenhet av yrket 
Enligt en medverkande verksamhetschef har sjuksköterskornas fack genom åren uppvisat tyd-
liga krav på att enhetschefer inom äldreomsorgen skall inneha sjuksköterskeutbildning. Dock 
framhäver intervjupersonen, liksom tidigare forskning, att en sjuksköterska inte automatiskt 
blir en bra ledare. Hon påpekar samtidigt att respekten från medarbetare och andra yrkesgrup-
per lättare kan fås om ledaren har en bakgrund som sjuksköterska.  

 
”Det är bra om man är sjuksköterska om man arbetar inom dom här boendena 

    med heldyngsomsorg. Det är ju faktiskt en ganska hög vårdnivå idag.  
Men det är inget krav...”  

 
Hall (1990, s. 255) menar att kompetens kräver yrkeskunnande. Han påpekar tydligt att av-
saknad av yrkeskunnande inte kan resultera i en kompetent ledare, detta utifrån sin tidigare 
forskning.  

Även Thylefors (1991 s. 200 – 201) hävdar att det inte är självklart att skickliga yrkesmän-
niskor blir bra chefer. Detta utifrån hennes egen forskning som visar att det underlättar om 
chefen är förtrogen med verksamheten och dess innehåll, även om chefskapet ligger på av-
stånd från den operativa verksamheten. När det gäller ledning av personal i direkt arbete i 
vård, omsorg och utbildning framträder en entydig bild av den gode chefen som professionellt 
förankrad. Det är omöjligt att vara ledare för en proffsgrupp om man inte dessförinnan bevisat 
sin professionella förmåga. Thylefors menar även att yrkeskunskapen som bas för respekt 
gäller även utanför de typiska professionella grupperna inom klientorganisationerna. Den pro-
fessionella ledaren har också på ett helt annat sätt förutsättningar och intresse av att delta i, 
avlasta eller vid behov ta över beslut och problemlösningar för medarbetare. En del uppgifter 
är så komplicerade och tunga att en chef måste kunna gå in i situationen. Generella kunskaper 
om uppgifter och verksamhet underlättar också kommunikationen mellan medarbetare och 
chef. I de olika varianter av ledningsstruktur som finns märks klart att chefer utan professio-
nell och/eller verksamhetskompetens inte accepteras av medarbetarna.  

Studien visar även att ett flertal verksamhetschefer anser att en enhetschef inte behöver 
vara expert eller specialist på äldreomsorg. De menar att experterna istället ska finnas längre 
ut i organisationen, närmare de vårdbehövande. En ledare behöver främst vara expert eller 
specialist i ledarskapet. Dock framkommer det enbart som positivt och meriterande om kun-
skap från yrket som sådant finns hos ledaren. Intervjupersonerna framhåller att en yrkeskun-
nig ledare lättare anses som en kompetent ledare. Även detta resultat kan knytas till Thylefors 
forskning. 

Erfarenhet av ledarskap 
De flesta verksamhetschefer anser att erfarenhet från ledarskap är en mycket tung merit i ny-
rekryteringsprocesser. Den sökanden kan då redovisa resultat eller förändringar som denne 
genomfört på ett positivt sätt i den tidigare organisationen. En verksamhetschef menar att en 
oerfaren ledare kräver mycket mer stöd av ledningen och kan lätt gå i fällor som en mer erfa-
ren ledare inte skulle göra.  
 

Informell kompetens 
En del av verksamhetscheferna framhåller att det bästa för en organisation inte alltid är att 
anställa någon från en annan position till ledare. De menar att sökandet skall vara efter ledar-
egenskaper. Har någon varit en framstående sjuksköterska så blir den personen inte alltid den 
bästa ledaren. Det gäller att leta utanför sin organisation för att på så sätt få in nya friska idéer 
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och tankar i organisationen. Studien visar att verksamhetscheferna uppfattar det som negativt 
att enbart rekrytera inom organisationen och att aldrig leta utanför.     

Ledaregenskaper 
Några av de tillfrågade verksamhetscheferna påtalar vikten av att som enhetschef se helheten i 
organisationen, att inte förlora sig i detaljerna samt att även få möjligheten att se sig själv i 
organisationen. Flertalet verksamhetschefer påpekar vikten med en ledare som är omvärlds-
bevakad och har en förmåga att se sammanhang inom sin organisation. 
 

”Du måste också kunna greppa helheten och inte bara det som  
rör den egna enheten utan man måste kunna se perspektivet 
äldreomsorg. Man måste också kunna se sig själv i  
perspektivet förvaltningen.” 

 
Liknande resultat uppvisar Ahltorp. Hon menar att dagens ledare måste vara omvärldsmed-
vetna (Ahltorp 1998, s. 13-124). 

Ett annat resultat som visar sig vara av betydelse är ett strategiskt tänkande och ett opera-
tivt arbete, detta enligt hälften av de intervjuade verksamhetscheferna. Samtliga intervjuper-
soner menar även att ledaren måste ha förmåga att lyssna på medarbetarna och på vad organi-
sationen behöver. De menar även att det gäller att vara kommunikativ som ledare. De enhets-
chefer och ledare som inte har den kompetensen bedöms inte bli långvariga i ledande ställ-
ning, anser de flesta tillfrågade verksamhetschefer.  
 

”Man måste vara socialt kompetent men man måste vara kommunikativ.  
Man måste också ha en mogenhet och en förståelse om hur jag  
skall möta andra människor och kunna handskas med det och 

   kunna också vaska ur det bästa ur var och en. Alltså det  
handlar om människosyn som är en grundläggande värdering, 

  basen på något sätt.” 
 

Detta resultat förekommer även i litteraturen. Maltén (1998, s. 104) nämner det faktum att 
ledarskap förutsätter ett mellanmänskligt samspel mellan grupper och individer. Detta i syfte 
att nå uppsatta mål och lösa uppgifter. Han menar, i likhet med verksamhetscheferna, att le-
darskapet förutsätter kommunikation. Även Wolmesjö (2005, s. 41) betonar att kommunika-
tion är helt avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.  
  Studien visar även att det i både stora och små frågor gäller att vara beslutskompetent, att 
erkänna sin makt och att inte se sig som maktlös, detta enligt en stor del av de intervjuade 
verksamhetscheferna. Även detta resultat stöds av Ahltorp som menar att en ledare måste 
våga leda. Det gäller att kunna säga nej och att vara förmögen att ta negativa beslut. Mod och 
uthållighet krävs vid svårare förändringar (Ahltorp 1998, s. 13-124). 

Hur ledaren skall leda medarbetarna 
Några av de intervjuade verksamhetscheferna betonar att arbetsgruppens sammansättning, har 
betydelse för hur ledarskapet och ledarens kompetens skall komma till sin fulla rätt. Flertalet 
menar att genom att ha en blandad arbetsgrupp där olika professioner samarbetar mot ett ge-
mensamt mål uppnås det bästa resultatet. Det gäller dock att samtliga är inställda på samarbe-
te och är duktiga på att använda arbetsgruppens gemensamma kompetens. Detta är flertalet av 
verksamhetschefernas tolkning, utifrån deras erfarenhet och organisationssyn. En majoritet av 
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intervjupersonerna påvisar att en arbetsgrupp som leds av en socionom även behöver en vård-
inriktad profession för att uppnå bäst resultat.  

Detta kan tolkas som om den ena utbildningen inte behöver utesluta den andre, utan att det 
mer handlar om kompletterande klimat i arbetsgruppen. Ansvaret för detta klimat ska uppstå 
ligger på ledningen i organisationen och skall inte läggas på individnivå. Som tidigare redovi-
sats visar dock studien att socionomer mer frekvent angavs som önskvärda ledare. 

Några av verksamhetscheferna ger tydliga tecken på att man förtjänar sitt ledarskap av me-
darbetarna vilket enligt dem kan underlättas med en personlig mogenhet. De påpekar tydligt 
att denna mogenhet inte behöver förknippas med lång erfarenhet utan handlar mer om självin-
sikter och självkännedom. En av verksamhetscheferna menar att ledarens kompetens visar sig 
även hos medarbetarna, hon påpekar att de måste känna förtroende för sin ledare. Detta utta-
lande får medhåll av Nilsson (1998, s.9) som menar att medarbetarnas förtroende är grunden 
för allt ledarskap. En ledare leder andra genom att leda sig själv. Även Hall (1990, s. 174) 
anser att ledarskapet i grund och botten handlar om värderingar. 

Ett bra ledarskap handlar om bra medarbetare, detta påpekar flertalet av de tillfrågade 
verksamhetscheferna. De menar att dessa medarbetare skall ha kunskap inom många special-
områden. Det är även viktigt att kunna möta personer på deras nivå. Det gäller att leda männi-
skor med olika etnisk bakgrund och vanor, detta på grund av äldreomsorgens skiftande perso-
nalstyrka. Denna viktiga aspekt tar även Ahltorp upp. Att hantera kulturskillnader, att vara 
intresserad av att sätta sig in i olika kulturer och ha förmågan att kommunicera på olika språk, 
blir enligt henne, en naturlig del i arbetet som chef och ledare under 2000-talet (Ahltorp 1998, 
s.129). 

En del av verksamhetscheferna menar att ett situationsanpassat ledarskap är att föredra. 
Detta, påpekar en del, är på grund av medarbetarnas olika bakgrund i form av ålder, erfaren-
het, kön och personlighet. Detta resultat kan knytas till det Ahlbom har funnit. De verksam-
hetschefer som menar att detta sätt att leda är att föredra pekar på att ett situationsanpassat 
ledarskap kan bidra till att arbetsgruppen kan styras åt samma mål även om arbetsgruppen i 
sig har olika mål och inställningar till sitt arbete. Detta situationsanpassade ledarskapet kräver 
en skicklig och framför allt lyhörd ledare.  
 

”De måste ha ett väldigt situationsanpassat ledarskap som skall  
passa alla och alla är ju inte stöpta i samma form ” 
 

De intervjuade verksamhetschefernas betoning av det situationsanpassade ledarskapet får stöd 
av Enquist (1994, s.146) som hänvisar till Hersey och Blanchards ledarskapsteori om situa-
tionsanpassat ledarskap. Enligt denna teori skall en chef helst vara såväl sak- som relationsin-
riktad samt ha möjlighet att anpassa sin ledarstil till vad situationen kräver. Om ledarskapet 
skall bli äkta så kan inte ledaren kopiera en teori rakt av, den skall istället integreras med en 
persons erfarenheter, kunskap och fantasi. Detta för att så småningom ingå i en alldeles egen 
ledarskapssyntes eller filosofi. 

Många av de tillfrågade intervjupersonerna menar att man som ledare skall vara ett i ord 
och handling samt att se konsekvenserna av sitt handlande; att erkänna sina misstag och att stå 
för dem. Som ledare är det viktigt att kunna känna in sin verksamhet och att lyssna, se och ta 
till sig som vad som händer i den, detta tydliggör nästan samtliga verksamhetschefer. De me-
nar även att det är viktigt att vara rättvis, att visa att man ser sina medarbetare och belöna dem 
som är villiga att göra lite mer och som visar genuint intresse för sitt arbete.  

En av de tillfrågade verksamhetscheferna menar att detta kan bäst ske genom att ledaren 
vågar vara ledare och inte är rädd för att belöna enskilda i sin arbetsgrupp. Hon menar att det 
ska synas i lönekuvertet att medarbetaren är engagerad, intresserad och vill. Detta resultat får 
medhåll av Ahltorp (2005, s. 148) som menar att en del ledare drar sig för att ge sina medar-
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betare beröm, detta på grund av rädslan av att skapa en personlig kontakt. Rädslan för beröm 
kan mycket väl sprida sig till rädsla för att ge kritik. Dock menar Ahltorp att en framgångsrik 
ledare måste kunna ge sina medarbetare både beröm och kritik.  

Studien visar även att flertalet av intervjupersonerna anser att en av de främsta ledaregen-
skaperna är att kunna välja sina medarbetare. Det som kommer fram i studien får stöd av litte-
raturen. Enligt Stewart (1986, s.205) finns det nyckelord som en ledare måste kunna förstå 
och förmedla. Lyhördhet inför grupprocesser, förmåga att ge uppskattning, skicklighet i att 
bygga upp fungerande arbetsgrupper, samråda samt handleda personal. Detta är egenskaper 
som enligt honom beskriver ett effektivt ledarskap. 

Hur ledaren skall leda organisationen 
Hälften av verksamhetscheferna påpekar tydligt att en ledare skall ha en stor empatisk förmå-
ga och samtidigt ha klart för sig vad hans/hennes uppdrag är. En av verksamhetscheferna på-
pekar att det underlättar i ledarskapet om man har en tävlingsinstinkt, att man vill vinna. Hon 
menar att det kan vara bra med lite dåligt självförtroende som gör att ledaren hela tiden måste 
bevisa för sig och sin omgivning att hon duger:  

 
 ”Jag tror att man blir en bra ledare om man har lite dåligt självförtroende…  
Och är tävlingsmänniska. Då tror jag att man blir en bra ledare. Om man  
hela tiden måste bevisa för sig själv att man kan saker och gärna för  
omgivningen också att man duger och att man dessutom tycker att det 
 är lustfyllt att lyckas.” 
 

Samtidigt betonar de flesta verksamhetschefer betydelsen av att vilja vara en omtyckt ledare 
och att inte dra sig för ansvar. En av de tillfrågade sätter extra fokus på att enhetschefer ska 
vara intresserade av sitt arbete och samtidigt kunna ha en rik fritid, detta menar hon är något 
väsentligt för ett bra ledarskap. Samtliga verksamhetschefer nämner att det är oerhört viktigt 
att vara lyhörd och att vara medveten om vad medarbetarna tycker och tänker. På grund av att 
samtliga intervjupersoner betonar betydelsen av lyhördhet så kan detta tolkas som ett av stu-
diens viktigaste resultat. Med andra ord visar sig lyhördhet vara en grundläggande förmåga. 
Detta resultat finns även att finna i Thylefors forskning, hon nämner lyhördhet som en mycket 
väsentlig del i ledarskapet. Det är även viktigt med en chef som lyssnar och som är öppen 
(Thylefors, 1991 s. 86). 

Flera av verksamhetscheferna påpekar att det som ledare är viktigt att vara självständig, 
kunna fatta egna beslut samt att prioritera rätt. Som ledare är det även nödvändigt att kunna ta 
konflikter och att ej ge vika, att vara självständig och modig. Detta tar även Ahltorp upp som 
ett viktigt resultat i sin undersökning. Det gäller att kunna säga nej och att vara förmögen att 
ta negativa beslut som ledare och chef (Ahltorp1998, s. 13-124). 

En del av verksamhetscheferna anser att ledarkompetens i grunden handlar om intresse, 
engagemang och sunt förnuft. Även Hall (1990 s. 38) lägger stor vikt vid engagemang. Han 
menar att för att människor på ett kreativt sätt ska göra vad som väntas av dem, måste de inte 
bara ha möjlighet att använda sina talanger, de måste också vara engagerade i sina uppgifter.  

Några verksamhetschefer anser att det är viktigt att vara medveten om sina svagheter och 
att arbeta med dem. Det innebär att ledaren måste uppmärksamma sina starka och svaga sidor. 
Detta anser likaså Lundgaard (1991, s. 45). Han menar att för att upptäcka sina svagheter och 
styrkor måste man först använda sig av sin verksamhet, se vilket ledarskap fungerar i just den 
verksamheten. Därefter måste man ta reda på vad som gör att ledarskapet fungerar eller inte 
fungerar. Genom att främja de starka sidorna av ledarskapet och att motverka sina svagheter 
så kan man förändra sitt ledarskap, menar han.  
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De flesta verksamhetschefer betonar vikten av att som enhetschef vara kreativ, inkännande, 
varm, vänlig och lojal mot fattade beslut. Ett tydligt resultat av studien är även att majoriteten 
av de tillfrågade verksamhetscheferna anser att det är viktigt att vara drivande och att inte ge 
upp, det är även viktigt att vara tydlig, medarbetarna måste veta vad ledaren förväntar sig av 
dem. 

 
”Men jag tror framförallt att dina medarbetare skall veta vad  
du förväntar dig av dem. De måste vara jättesäkra på vem  
jag är och vad jag står för. Annars kommer de att göra 

  hälften rätt och hälften fel. Och då är det bättre att jag säger 
  att det här förväntar jag mig och det här är mina krav på dig 
  och vad du skall göra. Då har ju de också möjlighet att säga, 
  det ställer jag inte upp på.” 

 
En del av verksamhetscheferna visar likaså på vikten av att en ledare tar sin roll i organisatio-
nen och ej tror att ledarskapet kommer automatiskt med titeln ”chef”. Enligt studien är bety-
delsefulla ledarkompetenser att vara ödmjuk samt att vara en bra medmänniska. En av inter-
vjupersonerna pekar även på vikten av att inte låta sina medarbetare schavottera. Andra resul-
tat som framkommit av flertalet verksamhetschefer under studiens gång är att personliga 
egenskaper och ledaregenskaper ofta går i varandra. En del av intervjupersonerna menar att 
personer mer eller mindre föds till ledare. De som har denna förmåga kan sedan välja att ut-
veckla den eller ej. Detta resultat går stick i stäv emot vad Maltén (1998, s. 109) anser om 
ledarskap. Han menar att om ledarskapet skall stå och falla med vissa personlighetsdrag och 
medfödda talangers förekomst så kan samtliga ledarskapsutbildningar te sig onödiga. Enligt 
detta resonemang så är vissa personer födda till att bli ledare, de andra skall icke göra sig be-
svär. Maltén menar att han genom en kortare forskningsöversikt kan påvisa att det inte finns 
någon medfödd ledarpersonlighet. 

Flera av de tillfrågade verksamhetscheferna menar att de människor som blir ledare ofta 
har ett egocentriskt tänkande, de har ett behov av att få vara med och forma och påverka. Fler-
talet av intervjupersonerna påvisar även vikten av att få stöd som ledare från den chef som är 
ovanför.  

En del av verksamhetscheferna betonar betydelsen av ett ekonomiskt sinne hos enhetsche-
fen. Flertalet av de tillfrågade nämner förmågan att finna en fingertoppskänsla vid relationer-
na med medarbetarna samt att behandla sina medarbetare med respekt. Detta kan tolkas som 
att en stor del av ledarskapet är relationerna med personalen, att kunna känna in hur stäm-
ningen är och att möta sin personal där de befinner sig för stunden. 

Majoriteten av verksamhetscheferna tydliggör att en ledare skall kunna leda och utveckla 
sin verksamhet, jobba mot kunder och mot personal. Flertalet betonar att man som ledare 
måste vara lojal både uppåt och nedåt i organisationen. Främst de intervjupersoner som arbe-
tar kommunalt framhäver att ledare inom äldreomsorgen skall vara lojala mot fattade beslut. 
Denna lojalitet skall i sin tur belönas genom att ledningen ger enhetscheferna sitt fulla stöd, 
anser en del. Detta resultat får medhåll av Hansson & Särenfors (1993, s. 48). De menar att 
kommunen är en del av ett politiskt system. Det ställer stora krav på ömsesidig systemförstå-
else från bägge världar. Cheferna i kommunen måste förstå det system de verkar i. Och för att 
de skall fungera väl i längden, krävs förmodligen i de flesta fall inte bara att de tolererar och 
accepterar det, utan faktiskt också tycker att det är positivt att få vara en del av det. Men det är 
också nödvändigt att politikerna förstår hur en kommunal verksamhet leds i vardagen och 
praktiken – hur det professionella och administrativa systemet fungerar. Olika typer av ledare 
måste samspela med varandra – och det kan många gånger fungera bättre om den ömsesidiga 
systemförståelsen förbättras. Ahltorp (2005, s. 151) menar också att det måste finnas en ba-
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lans mellan enhetschefernas lojalitet uppåt och nedåt i organisationen. Hon påpekar även att 
det visar tydligt ett dilemma som många mellanchefer hanterar. Det gäller att försöka hantera 
samtligas åsikter och viljor när det gäller verksamheten, en ledare måste ha klart för sig vad 
både medarbetarna och ledningen vill att denne skall åstadkomma med sitt uppdrag.  
  Ett viktigt resultat som framkommit är att en del av verksamhetscheferna anser att enhets-
cheferna skall ta för sig av utveckling, vara vidsynta. En betydande del av de intervjuade an-
ser att ledaren representerar sin verksamhet. En av de tillfrågade betonar att vara hel och ren 
samt att kunna föra sig är en viktig del av enhetschefernas uppdrag. En annan av de tillfrågade 
menar att hon kan peka ut en person med bra ledaregenskaper relativt snabbt i en situation där 
de två möts för första gången. Flera av de tillfrågade verksamhetscheferna anser att övervikti-
ga och rökare inte är bra representanter för verksamheter inom äldreomsorgen. 
 

”Alltså idag skulle jag vilja säga att jag anställer inga överviktiga rökare…” 
 

”… och då hade jag fått ett jättebra namn på en chef men så är hon sådär…  
hon är riktigt gravt överviktig…” 

 
Vad verksamhetscheferna talar om går även att finna i litteraturen om ledarskap. Bryce (1991, 
s.175-187) anser att en bra bit på vägen till att bli en bra ledare är att se ut som en. Hon menar 
att människor ofta påverkas av makt och status. Om de tror att makt är någonting som du har 
så ägnar de dig större uppmärksamhet. Att göra ett gott intryck ger självförtroende. Men här 
kommer även en del problem in, upptäcker folk att du försöker vara någonting som du inte är 
så kommer de att se dig som en efterföljare och inte en ledare. Människor är trots allt bättre på 
att vara sig själva än att vara någon annan.  

Några av verksamhetscheferna anser att chefskap är ett ord för den formella delen av ledar-
skap, de menar att det ger behörighet till vidare delegation. En av intervjupersonerna menar 
att chefer som talar mer än vad de lyssnar saknar balansen mellan sändare och mottagare. 
Denna balans måste finnas vid ett chefskap, enligt henne. Ytterligare en intervjuperson beto-
nar styrkan i att vara tuff när det gäller. Om en medarbetare inte samarbetar och på ett tydligt 
sätt inte gör sitt bästa för organisationen så måste det ingå i chefskapet att tala med berörd 
person, menar hon. Denna verksamhetschef visar tydligt att det gäller att inte vara rädd för att 
ta i dessa frågor som ledare. Enligt henne skall ledaren från början sätta tonen för sitt 
chefskap, eftersom detta aldrig går att göra i efterhand.  

Ytterligare en annan intervjuperson menar att chefskapet kan jämföras med ett gammalt 
äktenskap, hon visar på att medarbetare och chefen känner varandra utan och innan efter ett 
antal år. Detta tolkas som om denna situation kan påverka möjligheten för en chef att ändra 
något. I sådana situationer måste det vara av prioritet att man flyttar chefen till en annan ar-
betsgrupp. Denne kan då få en möjlighet att börja om och få en möjlighet till mer gehör vid 
nya idéer. Som enhetschef fungerar du i organisationen som en mellanchef och saknar många 
gånger ett naturligt avstånd till medarbetarna.  
 

”Det jag vill framhålla är att det är tufft mellanchefs led. De har det 
 kämpigt, de är ofta gröna. Det är där man först hamnar som ledare. 
 Det är otroligt viktigt att man får stöd av den chefen som är ovanför.” 

 
Detta problem tas även upp av andra verksamhetschefer. De menar att enhetscheferna kan 
uppleva svårigheter med distansering. Flertalet påpekar att mellanchefer ofta har en bort-
glömd roll i större organisationer. Detta resultat får medhåll av Drakenberg (1997, s.8) som 
anser att mycket litteratur och forskning som berör chefskap oftast handlar om det högsta 
chefskapet och sällan om chefer på mellannivå. Det som finns skrivet om mellanchefer är 
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dessvärre en mycket dyster läsning, ofta på grund av mellanchefens hopplösa ställning. Be-
skrivningen om att de alltid sitter på två stolar och har sin lojalitet både uppåt och nedåt. Trots 
att de har en begränsad auktoritet och även begränsade befogenheter så är de fullt ansvariga 
för verksamheten. 

Även här visar studien att en chef inte behöver vara expert eller specialist, dessa skall istäl-
let finnas längre ut i organisationen, som nämndes tidigare. Resultatet tolkas som om en chef 
enbart behöver vara expert eller specialist i chefskapet. En del av de tillfrågade verksamhets-
cheferna anser att dagens enhetschefer behöver bli medvetna om de stora frågorna samt att 
göra bra prioriteringar. Flertalet påvisar betydelsen av en del chefskap i ledarskapet. Detta 
förklaras av en av de tillfrågade, hon menar att chefskapet måste finnas för att säkerställa ord-
ningen samt att få medarbetarna med sig mot nya mål. 
 

Kompetensdrift, kompetensbehov och utveckling 
Studiens intervjupersoner är av olika uppfattning vad beträffar påståendet om att alla männi-
skor har en kompetensdrift. Resultatet visar på så skiftande svar som att behovet att kompe-
tensutvecklas finns hos alla människor, till att människor på en viss nivå, med arbeten som 
kräver lite mera utbildning och kunskap, har en starkare kompetensdrift. Dessa skiftande svar 
innebär att Halls teori om den allmänna kompetensdriften inte får stöd.  

Majoriteten av verksamhetscheferna anser att den som blir enhetschef har en högre kompe-
tensdrift än, till exempel den som arbetar som undersköterska;  

 
”Har man inte den sitter man i Konsumkassan eller jobbar på  
Pressbyrån eller städar, om man inte har något sådant driv.” 

 
De flesta anser även att viljan till att bli chef också handlar om en drivkraft att vilja leda, att 
vilja vara med och påverka och styra. Dessa drivkrafter är enligt de tillfrågade större hos dem 
som är chefer. En av de intervjuade verksamhetscheferna anser att denna kompetensdrift 
handlar om att inte vara nöjd med det som är utan att hela tiden söka mera kunskap. 

Anledning till kompetensutveckling 
Studiens resultat visar även att verksamhetscheferna anser att det finns olika anledningar till 
att enhetscheferna går på utbildning. En verksamhetschef menar att enhetscheferna ofta är 
intresserade och går för sin egen skull, men även att man vill föra kunskapen vidare. Den in-
tervjuade verksamhetschefen anser vidare att man går på utbildning för att man vill bli en 
bättre chef, duktigare för att sedan gå vidare i sin karriär. Detta intresse för utveckling bland 
enhetscheferna tolkas som att det bidrar till en lärande organisation och en ständigt pågående 
process. Här stöds studiens resultat av Hall (1990, s. 39). Han menar att människor lär sig att 
vara kompetenta eftersom det är nödvändigt för vår överlevnad i ordets mest bokstavliga be-
märkelse. Individen värdesätter kompetensen eftersom den är ett personligt uttryck för psyko-
logisk och biologisk utveckling. Kompetensen är tillfredställande i sig själv. Dock beror möj-
ligheten att uppnå kompetens – att visa upp sina färdigheter – oftast på andra.  

En annan verksamhetschef menar att enhetscheferna kan vilja kompetensutveckla sig för 
att man vill bidra till helheten och verksamhetsutvecklingen. Enstaka av de tillfrågade menar 
att dagens krav gör att vissa enhetschefer, som kanske har arbetat i många år, känner att de 
inte har tillräckliga kunskaper utan måste kompetensutveckla sig. Det känner att det inte går 
att luta sig tillbaka och förlita sig på gamla kunskaper utan man måste hela tiden följa med i 
utvecklingen och inse att behoven förändras. En del verksamhetschefer menar att då enhets-
cheferna inte vill kompetensutveckla sig så beror det oftast på att de inte anser sig ha tid. De 
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framhåller dock att för att bli en bra chef måste man hela tiden vara inställd på utveckling och 
ha en nyfikenhet utåt.  

För tillfället finns det ett projekt som heter ”Kompetensfonden”, som innebär att det finns 
öronmärkta pengar som skall gå till kompetensutveckling. Dessa pengar bidrar till det för till-
fället ökade utbudet av kurser. Detta upplevs mycket positivt av enhetscheferna, menar flerta-
let verksamhetschefer. De flesta intervjupersonerna i studien framhåller emellertid att alla 
kurser och utbildningar ger bäst resultat om de sker på frivillig basis. Annars kan risken vara 
att den nya kunskapen går förlorad.  

Detta påstående bekräftas av Hall (1990, s. 53) som tydliggör att kompetensprocessens mål 
är att släppa lös människors engagemang och kreativitet i organisationens blodomlopp. Den 
enskildes kreativitet härrör ur det personliga engagemanget och både kreativitet och engage-
mang är i sin tur resultatet av en tredje bakomliggande faktor: personlig delaktighet, en möj-
lighet att påverka och utforma det egna arbetets inriktning. Delaktigheten stimuleras och un-
derlättas förstås av aktivt medbestämmande. Möjligheten att bli delaktig, att personligen delta 
i planering och målformulering vad gäller det egna arbetet, utgör en kraftfull utlösare för per-
sonligt engagemang och kreativitet.  

 
”Alltså, jag kan duka smörgåsbordet, men jag kan aldrig 
tvinga någon att äta.” 

 
En verksamhetschef menar även att det är hon som har det övergripande ansvaret för att till-
godogöra möjlighet till kompetensutveckling. Hon menar även att medarbetare har stor bety-
delse för enhetschefernas kompetensutveckling. Detta tolkas som att medarbetarna kan stödja 
utveckling eller fördöma den. Samtliga i verksamheten måste ta till sig den nya kunskapen. 
Klimatet på arbetsplatsen måste tillåta nytänkande och kunskapstörst. Annars finns risken att 
den nya kunskapen och viljan att vidareutvecklas förträngs och understimuleras. Detta bidrar 
ej i längden till en frisk organisation.  

En av de tillfrågade verksamhetscheferna menar att enhetschefer ofta tackar nej till vidare-
utveckling eftersom de inte kan erbjuda sina medarbetare samma möjlighet. Hon menar dock 
att enhetscheferna själva ska ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och alltid ha i åtanke 
att de fungerar som förebild gentemot sin personal.  
 

”Medarbetarna tittar ju alltid på chefen, man måste vara en förebild ” 
 
Även här får studiens resultat stöd av Halls teori om kompetens (1990, s. 173). Han visar på 
att en positiv attityd till kompetensutveckling hos ledarna medför att kompetensfrämjande 
förhållanden skapas i verksamheten. Därmed förbättras arbetsattityderna och personalen får 
bekräftelse på att kompetent arbete är möjligt. När kompetensen kommer till allmänt uttryck 
förbättras också produktivitet och välbefinnande. När sådana konkreta chefsmål uppnås, be-
kräftas och förstärks chefernas kompetens och blir förhoppningsvis även till norm i organisa-
tionen så att kretsloppet upprepar sig och blir självgående. 

Attityder till kompetensutveckling 
Verksamhetscheferna anser att det är deras ansvar att tillgodose det kompetensbehov som 
enhetscheferna efterfrågar men påpekar att det då självklart skall vara inom rimliga gränser. 
Detta anser även Hall (1990, s. 212) är av stor betydelse. Han menar att det är ledningen som 
håller i nyckeln till verksamhetens sammanlagda kompetens. 
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Emellertid framkommer det i studien att en av intervjupersonerna godkänner massagekurser 
och kurser i akupunktur som ett alternativ till traditionell kompetensutveckling. Hon menar att 
kurser kan tillåtas om de behövs i verksamheten. Genom att erbjuda dessa kurser till enhets-
cheferna så kan dessa i sin tur sedan erbjuda sin personal avstressande akupunktur.  

 
”Det är ju klart att jag inte skulle kunna godkänna om man  
gick en keramikkurs, men om man jobbar som chef hos mig  
och helt plötsligt vill lära sig akupunktur för att kunna  
använda det på sina stressade medarbetare så tror jag att 
 jag skulle tycka det var ok. Bara det att man vill göra  
någonting mer, vill utvecklas liksom.” 

 
Detta kan tolkas som om verksamhetschefen ser att inställningen till kompetensutveckling 
förbättras, så gynnas verksamheten. Detta uttalande är ett tydligt sätt att se hur hon värdesätter 
lärande och nyfikenhet. 

Studien visar att flertalet av de intervjuade verksamhetscheferna anser att en bra ledare 
måste äga ett kompetensutvecklingsbehov. Även här finns ett stöd hos Hall (1990, s.177) som 
anser att det personliga engagemanget beror på ledningens inställning och stöd. Accepterar 
ledningen en ledare som ej är engagerad i utveckling och kompetens så förstärks detta synsätt 
till slut genom hela organisationen.  

En av de tillfrågade menar att om detta behov inte finns så kan inte ledaren utvecklas och i 
sin tur föra verksamheten framåt. En del framhåller att det även handlar om olika generatio-
ner. Enligt en del av verksamhetscheferna så tillhör flertalet av enhetscheferna en äldre gene-
ration och detta kan, enligt dem, i sin tur utryckas i en viss trötthet på att gå på kurser. Hall 
(1990, s. 212) anser att en ledare som ser sig vara fullärd och då ej uppvisar ett behov av vida-
re kompetensutveckling skapar låsningar i verksamheten som i sin tur påverkar medarbetarna.  

En stor del av de tillfrågade verksamhetscheferna menar att en ledare konstant måste vara 
två steg framför medarbetarna när det gäller utveckling och framtidstro. En av de tillfrågade 
menar att kontinuerlig kompetensutveckling stimulerar medarbetare och ledare. Hall (1990, 
s.178) betonar värdet av ledarens insikt om sin personals självkänsla i och med kompetensut-
veckling. Dock inte att förglömma egen insikt om sin egen självkänsla. Ledaren måste tro på 
sin egen förmåga att föra sin verksamhet framåt. Finns denna tro kan ledaren sedan ta till sig 
de kompetensutvecklingsmöjligheter som erbjuds. Med andra ord hävdar Hall att ledaren 
måste ha en god, dock ej för god självkänsla, för att ta till sig kompetensutveckling. 

Som en avslutning kan det te sig viktigt att nämna att samtliga verksamhetschefer talar 
mycket gott om dagens enhetschefer. Enstaka säger rent ut att de litar fullständigt på de chefer 
som verkar ute i organisationerna.  
 

 ”Jag skulle vilja säga att ledarna inom 
 äldreomsorgen är väldigt bra.” 

 
”Mina chefer är faktiskt jättebra.” 

 

Sammanfattning 
Studien visar tydligt att verksamhetscheferna anser att för att bli en bra ledare krävs det att 
enhetschefen har en kombination av formell och informell kompetens. Den formella kompe-
tensen innebär högskoleutbildning, antingen till sjuksköterska eller till socionom. Den infor-
mella kompetensen innebär många egenskaper som verksamhetscheferna uppfattar som vikti-

 28



ga. Exempel på viktiga egenskaper är lyhördhet, tydlighet, förebild för andra, nyfikenhet och 
ett gott framförande i form av klädsel, vikt och rökvanor. 
 Verksamhetscheferna visar även hur de upplever och förstår enhetschefernas svåra mellan-
position. De förstår vikten av att ha stöd från sin chef och att finna stöd för sin kompetensut-
veckling i medarbetarna. Den egenskap som beskrivs som viktigast är lyhördhet. Detta kan 
skilja en bra enhetschef från en dålig, menar flertalet verksamhetschefer. Det gäller även att 
vara omvärldsbevakande, att inte glömma världen utanför sin verksamhet. De flesta verksam-
hetschefer betonade vikten av att enhetschefer inte ska glömma att han/hon är en del i ett 
mycket större sammanhang.  
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Slutsats 
Enligt samtliga verksamhetschefer så ska en enhetschef för äldreomsorgens särskilda boenden 
i dagens läge vara högskoleutbildad, inneha minst 120 universitetspoäng. Detta räknas som 
det formella kompetenskravet. De formella utbildningar som är vanligast att enhetscheferna 
har är sjuksköterska eller socionom. En del av verksamhetscheferna menar att socionomer är 
mer efterfrågade än sjuksköterskor, detta eftersom de anser att socionomutbildningen präglas 
av en bredare människosyn och mer utformad ledarutbildning. Är det en socionom i ledningen 
behöver dock arbetsgruppen utformas efter det behov som kan kvarstå, ofta innebär det att en 
sjuksköterska kompletterar ledaren. Detta enligt de verksamhetschefer som deltog i studien.   

Verksamhetscheferna betonar vikten av att en enhetschef skall inneha viss informell kom-
petens, detta betyder att enhetscheferna skall äga vissa ledaregenskaper samt veta hur man 
leder. Flertalet av verksamhetscheferna efterfrågar ledaregenskaper som självständighet, ly-
hördhet, lojalitet mot ledning och medarbetare, förmåga att vara mycket kommunikativ samt 
vara medveten om sina egna brister och styrkor. Dessa egenskaper ska, enligt flera verksam-
hetschefer, föra ledaren mot ett framgångsrikt ledarskap. Hur man leder en organisation är 
individuellt, dock finns det framstående drag och gärningar som betonas extra mycket av 
verksamhetscheferna.  

En stor del av verksamhetscheferna anser att ett bra ledarskap handlar om bra medarbetare. 
De nämner även att det är viktigt att kunna möta personer på deras nivå. Att kunna leda män-
niskor med olika etnisk bakgrund och vanor, detta på grund av äldreomsorgens skiftande per-
sonalstyrka. Ett situationsanpassat ledarskap är att föredra, tydliggör vissa av studiens med-
verkande intervjupersoner. Detta på grund av medarbetarnas olika bakgrund i form av ålder, 
erfarenhet, kön och personlighet. När det gäller enhetschefernas förmåga att leda så anser 
många av verksamhetscheferna att det gäller att vara tydlig med vad ledaren förväntar sig av 
medarbetarna.   

När det gäller synen på kompetensdriften visade studien på mycket skiftande resultat. En 
del verksamhetschefer ansåg att de som blir ledare har en större kompetensdrift ändra andra, 
dessa svar talar emot Halls teori om en allmän kompetensdrift. Verksamhetscheferna som 
stödjer teorin ansåg att det gäller att tro på människan och dess bedrifter. De menade att alla 
människor har en kompetensdrift men att det kan visa sig på olika sätt, alla kan inte bli ledare. 
Detta visar att teorin om kompetensdriften varken kan styrkas eller förkastas.  

Dock var resultatet entydigt när det gäller enhetschefernas vilja och anledning till kompe-
tensutveckling. Verksamhetscheferna ansåg att kompetensutveckling ger de bästa resultaten 
om enhetscheferna frivilligt anmält sin medverkan. De som genomfört kurser/utbildningar 
mer eller mindre ofrivilligt tog inte hand om sina kunskaper och de gick då till spillo. Genom 
att peka på detta visade en del av verksamhetscheferna på sin frustration med att inte kunna 
tvinga ledare att ta till sig kunskap.  

Flertalet verksamhetschefer tror att en enhetschef som inte söker utveckling, inte heller är 
framgångsrik som ledare eller bra förebild för sin verksamhet. Med andra ord, att leda är att 
utvecklas.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. För att underlätta för läsaren kommer 
de tre kategorierna att återkomma. Dessa är formell kompetens, informell kompetens samt 
kompetensdriften. 

Formell kompetens  
Resultatet av studien var att sjuksköterskor och socionomer ofta hade en position som enhets-
chef. Ett intressant resultat var att trots att verksamhetscheferna själva hade sjuksköterskebak-
grund ansåg flera att socionomer var mer lämpade som ledare, detta för att de ansågs vara mer 
vidsynta och hade mer ledarutbildning. Detta betyder att verksamhetscheferna anser att en 
sjuksköterska ej är ovärderlig och nödvändig i ledningen för ett särskilt boende. Vår tolkning 
av detta är att verksamhetscheferna vill undvika ett sjukvårdstänkande i äldreomsorgen Re-
spekten som finns inom sjukvården för olika professioner läcker ut även i äldreomsorgen. En 
sjuksköterska är under läkaren, men överordnad undersköterskor och vårdbiträden. Denna 
hierarki finns inom hela sjukvården, till dess försvar är att det måste finnas en ledare i de aku-
ta situationer som sjukvårdspersonal ofta ställs inför. Socionomer har inte denna historia av 
strikt hierarki. Detta, uppfattar vi, kan ställa till problem för sjukvårdspersonal inom äldreom-
sorgen vilka är vana vid att ledaren håller i expertkunskaperna.  

En undersköterska kan inte gå till sin ledare med medicinska frågor och råd, hon måste 
vända sig till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Om enhetschefen är sjuksköterska så 
går vårdbiträdet till henne även med medicinska frågor, och det medicinska ansvaret och led-
ningsansvaret blir då sammanblandat. Än värre kan det bli om enhetschefen tidigare var verk-
sam som sjuksköterska i verksamheten. Synen på henne kan då förbli som sjuksköterska och 
ej som enhetschef. Allt detta kan underlättas om enhetschefen är socionom. Detta innebär att 
ledaren ej kan lockas att gripa in vid oförutsedda situationer, medarbetarna måste lära sig vem 
de skall vända sig till i verksamheten angående medicinska frågor och ej lägga ansvaret på 
ledaren att göra sjukvårdssysslor, eller att agera som medicinsk rådgivare. Detta medför även 
att ledaren måste vara effektiv att skapa en organisation där det finns tillgång till personal vid 
dessa oförutsedda händelser.  

När sjuksköterskor efterfrågas som enhetschefer inom särskilda boenden kan detta bero på 
arbetsgruppen. Behövs strukturen och den tydliga hierarkin kan en sjuksköterska med ledar-
egenskaper som i övrigt stämmer överens med organisationens behov vara den bästa ledaren. 
Slutligen handlar det om det om ledaregenskaper, ledarens bakgrund kan variera och utbild-
ningen likaså.      

Informell kompetens 
Samtliga verksamhetschefer framhöll vikten av att inte förglömma informell kompetens vid 
sidan av den formella. Att en ledare skall vara kommunikativ, lyhörd, tydlig och rättvis är 
något som visat sig i studiens resultat. Detta är dock egenskaper som många människor har. 
Betyder det att dessa människor är bra ledare?  

Studien visar att det är en viktig egenskap att kunna välja sina medarbetare, detta tyder på 
att ledaren kan känna in människor. Det visar även hur skickligt en ledare kan sätta ihop en 
arbetsgrupp, detta beroende på gruppmedlemmarnas olika kompetenser. Med andra ord gäller 
det för dagens chefer att lära känna sina medarbetare och se bortom sig själv. Detta kan vara 
svårt då resultatet visar att vissa verksamhetschefer ansåg att ledare ofta har drag av att vara 
egocentriska. Här gäller det då att redovisa vad man menar med egocentrisk. En ledare måste 
vara modig för att ställa sig inför en grupp och be dem följa honom/henne mot okända jakt-
marker. Det måste finnas ett stort självförtroende likväl som ödmjukhet. Samtliga i organisa-
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tionen behövs, någon måste ta ansvar, hålla i rodret och styra båten. Det betyder dock ej att 
denne är viktigare än någon annan. 

Ett viktigt och för oss förvånande resultat av studien var att några av verksamhetscheferna 
hade synpunkter på enhetschefernas utseende, vikt och rökvanor. Vi anser att detta är ett 
skrämmande resultat som innebär att vissa av verksamhetscheferna väljer att späda på samhäl-
lets utseendefixering. Även om de intervjuade menade att vikten inte nödvändigtvis behöver 
påverka ledarskapet, påpekade de att övervikt inte såg bra ut. En av de intervjuade verksam-
hetscheferna framförde som argument för att inte välja en överviktig eller rökande enhetschef 
var att arbetsgivarna är tvungna att betala en stor del av arbetstagarnas sjuklön. Var går då 
gränsen för hur mycket en enhetschef får väga och röka? Feströkare anses i vissa kretsar som 
rökare. Enligt samhället kan inte en överviktig person vara av betydelse för ett företag eller 
organisation, kompetensen som de bidrar med underskattas alltför lätt och förlöjligas. Detta 
sker inom hela samhället, dock är det skrämmande att se det så tydligt inom äldreomsorgen.  

Vad händer om en person med ett vanskapt ansikte ansöker om ett arbete som enhetschef, 
är denne person då inte representativ för verksamheten på grund av sitt yttre? Detta anser nog 
en del som en helt annan sak, personen med ett vanskapt ansikte kan inte påverka sin situation 
såsom överviktiga kan. Ett tips till alla överviktiga enhetschefer: Håll hårt i era arbeten, i 
morgon kan de vara ett minne blott 

Kompetensdriften 
Studien visade på varierade uppfattningar om kompetensdriften som enligt Hall skall finnas 
hos människor generellt. De verksamhetschefer som inte trodde på denna allmänna drift hän-
visade till det faktum att det finns människor som arbetar på till exempel Konsum och Press-
byrån. Dessa människor skulle då inte ha samma kompetensdrift som till exempel ledare. 
Denna åsikt är mycket ärligt menad men kan dock uppfattas som stötande. Vad gäller frågan 
egentligen? Om vissa människor är bättre och andra är sämre? Nej. Frågan var om alla männi-
skor har en kompetensdrift. Det var verksamhetschefernas uppfattning som vi var ute efter, 
inte vad som anses som ett politiskt korrekt svar. Många började med att säga att de önskade 
att så var fallet, att alla söker utveckling, men att de var realistiska. Hade vi erhållit ett annat 
svar från en chef på Konsum? 

De verksamhetschefer som ansåg att somliga enhetschefer inte uppmuntrade kompetensut-
veckling var få men dock relativt synliga i studien. Vid närmare eftertanke så påvisar Hall 
(1988, s. 180-181) att när ledarkompetensen är låg i en organisation så svarar medarbetarna 
med att motverka kompetensutveckling.  

Med andra ord kan detta vara orsaken till att enhetscheferna inte anser sig behöva kompe-
tensutveckling, deras medarbetare motverkar möjligheten till detta på grund av avsaknaden av 
den och det blir som en ond cirkel. Detta kan te sig otroligt eller rent av långsökt, samtidigt är 
det en tydlig förklaring som uppmuntrar till mer forskning.  

Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. För att få en djupare inblick i verksamhets-
chefernas upplevelse av enhetschefers kompetens ansåg vi att en kvantitativ forskning, till 
exempel en enkätundersökning, inte skulle vara tillräcklig. Undersökningen skulle då visserli-
gen beröra flera verksamhetschefer, men inte gå på djupet i deras uppfattning. Genom att 
genomföra intervjuer fick vi möjlighet att gå djupare in på ämnet ledarskap och kompetens. 
Intervjuerna grundades med ett antal frågor men vi hade även möjlighet att komplettera med 
följdfrågor som vi ansåg relevanta. Detta resulterade i att intervjuerna skilde sig åt, grunden 
var den samma för samtliga men i och med de olika följdfrågorna så blev de ändå olika. På så 
sätt kunde vi se vad de olika verksamhetscheferna ansåg som extra viktigt i ämnet.  
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Hade studien grundats på en kvantitativ forskningsmetod så hade fler verksamhetschefer 
fått möjlighet att yttra sig i frågan, dock hade möjligheten att ställa relevanta följdfrågor gått 
förlorad. Samtidigt anser vi att studien hade fått mer karaktär av en översiktsstudie. En enkät-
undersökning i detta ämne kan tänkas för framtida forskare, en sådan forskning kan styrka 
eller förkasta vårt nuvarande studieresultat.  
 Den kvalitativa forskningen erbjuder en frihet som saknas i den kvantitativa, denna frihet 
märks tydligt under insamlingen och analysen av materialet. I efterhand ser vi den friheten 
som både god och ond. Mindre frihet och mer struktur hade kanske erbjudit det stöd som vi 
ansåg att vi stundvis behövde. Som relativt oerfarna forskare har denna metod varit till stor 
för- och nackdel.  

Att genomföra och analysera kvalitativa intervjuer ställer höga krav på forskarna. Det gäll-
er att analysera insamlad data utifrån olika synvinklar, med andra ord så objektivt som möjligt 
utifrån teorin. Detta anser vi att vi har genomfört efter bästa förmåga.  
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Förslag till vidare forskning 
Många intressanta resultat har visat sig av studien. Dock måste betydelsen av enhetschefens 
utseende bedömas som ett av de viktigaste resultaten. Detta ämne har kanske just blivit synligt 
som ett isberg, det som vi ser är enbart en liten del av det hela. På grund av detta uppmanas nu 
andra forskare att vid där denna studie tvingas lämna ämnet. Hur vanligt är det att en enhets-
chefs utseende har betydelse vid rekrytering? Och finns det något som tyder på att övervikt 
påverkar enhetschefens förmåga att representera och leda verksamheten? 
 Ett annat intressant forskningsämne är frågan om professioner, skall en sjuksköterska vara 
enhetschef eller skall det vara en socionom? Även här känns ämnet mycket större i omfattning 
än vad det ges möjlighet till i denna studie.  
 Efter denna studie finns klara bilder av vilken kompetens verksamhetschefer anser att en 
enhetschef har och skall ha. Dock saknas enhetschefernas bild. Skulle de betona samma for-
mella och informella kompetenser? Kan enhetschefer ärligt medge att de saknar en viktig del i 
vad en ledare skall inneha? Har de en objektiv syn på sin egen kompetens? Studien uppmanar 
därmed andra forskare att undersöka enhetschefernas syn på sin egen kompetens. Därefter kan 
de båda studierna jämföras och slutsatser kan dras. Det vore också intressant att gå vidare och 
intervjua vårdbiträden och undersköterskor för att jämföra deras bild av en ledares önskvärda 
kompetens. 
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Bilaga 1 
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                                                             2005-11-11 
Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan 
Inriktning mot äldre och funktionshindrade, 140p 
HT 2005 
Handledare: Agneta Törnquist, tel: 08-XX XX XX 
 
 
Hej!  
 
Vi heter Kristina och Frida och är två studenter från Socialhögskolan i Stockholm. Som vi 
kom överens om i telefon så skickar vi nu ett brev med vidare information om vårt mål och 
syfte med kommande intervju. Vi är nu i slutet av vår utbildning och skall genomföra vår C-
uppsats som handlar om enhetschefers kompetens. Med anledning av detta tar vi nu kontakt 
med dig som chef över enhetschefer för särskilda boenden. Vårt mål är att få din syn på en-
hetschefernas kompetens. Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 40-45 minuter. Mate-
rialet från intervjun kommer tillsammans med fem liknande intervjuer att ligga till grund för 
vår C-uppsats som kommer att publiceras under 2006.  
 
Bandupptagning av samtliga intervjuer kommer att ske, detta med anledning av att intervjuer-
na skall transkriberas och ligga till grund för analys. Detta ser vi som arbetsmaterial och ut-
omstående kommer ej ha tillgång till detta. När C-uppsatsen är godkänd kommer transkribe-
ringen och banden att förstöras.  
 
För att uppnå anonymitet kommer det inte vara möjligt att se vilken stadsdel eller kommun 
som de intervjuade tillhör. Det skall ej heller vara möjligt att identifiera enskilda personer. 
Ålder kan komma att nämnas om så är av intresse för studien.  
 
För att intervjun skall bli så bra som möjligt är det av vikt att den kan ske ostört, samt att du 
har funderat över dina enhetschefers kompetens och din verksamhets syn på detta.   
 
Om det uppstår frågor som rör intervjuerna eller studien så kan du kontakta vår handledare 
Agneta Törnquist på telefonnumret som står angivet ovan, eller ta kontakt direkt med oss.    
 
Vi hoppas på uppriktiga svar och en intressant intervju.    
 
Tack för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristina Olsson, tel: XXX-XXX XX XX 
Frida Johansson, tel: XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Till följande frågor räknar vi med följdfrågor som kommer i stundens hetta. Vi tror att dessa 
frågor kan vara en bra grund att ha under intervjun och vi tror att de ska räcka i antal. Vi har 
här systematiserat frågorna för en lättare överblick. (Beräknad intervjutid 40-45minuter) 
 
Intervjupersonens bakgrund 

• Berätta kort om den organisation du arbetar i, hur den är uppbyggd, vad din befattning 
innebär och så vidare. 

• Berätta kort om din bakgrund. (utbildning, hur länge de har haft tjänsten osv.) 
• Hur många enhetschefer är du ansvarig för? 
• Vad har dessa enhetschefer för utbildning? 
 

Ledarkompetens 
• Vad anser du är ledarkompetens? 
• Om ni skall nyanställa i dag, vilken formell kompetens (vilken utbildning) söker ni då 

hos den nya enhetschefen? 
 
Personlig kompetens 

• Ofta skriver arbetsgivaren att de lägger stor vikt vid ”personlig lämplighet”, vad bety-
der det begreppet för dig och hur ser man att en arbetssökande har ”personlig lämplig-
het”? 

• Vilken kompetens anser du att dina enhetschefer har som är nödvändig? 
 

Kompetensteori 
• Tror du att människor generellt har en kompetensdrift? 
• Har chefer ett högre kompetensutvecklingsbehov? En strävan att hela tiden förbättra 

sin kompetens, en strävan uppåt. 
Om ja: 
• Vilka olika motiv tror du att enhetscheferna kan ha för sin kompetensutveckling? Till 

exempelt för att göra karriär, byta yrke, roligt med utbildning, personlig utveckling, bli 
bättre i sitt arbete eller tvång. 

• Tror du att människor skaffar sig kompetens enbart för sin egen skull? 
Om nej: 
• Kan man bli en bra ledare utan att ha ett kompetensutvecklingsbehov? 

 
 
 
Om tid finns:  

• Är det någonting du vill tillägga om enhetschefers kompetens?   
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