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1 Inledning 
 
 

1.1 Kompetens i organisationen 
 
Socialpsykologen Jay Hall ställer frågan; vad skulle hända om vi organiserade 
och ledde våra företag på grundval av det enkla antagandet att människor är 
kompetenta, att de kan göra vad som behöver göras? Hans svar är; att vi 
kommer att få framgångar av ett slag som mer traditionella chefer aldrig kunnat 
drömma om.1  
 
Hall talar om att nyckeln till framgång är att förstå och värdesätta den mänskliga 
kompetensen att lära oss och sköta den på rätt sätt. Kompetens är inte endast att 
jämställa med någon form att expertkunskap. Långt innan en individ blir anställd 
i ett företag eller organisation har han eller hon tillägnat sig en allmän 
kompetens när det gäller att lösa och klara av olika uppgifter. Kompetens kan 
ses som en nyckel till begreppet anpassningsförmåga. Det vill säga att ju mer 
kompetenta vi är desto lättare och effektivare kan vi samverka med vår sociala 
och fysiska miljö. Vi kan lättare anpassa oss till de krav som omgivningen, 
miljön och produktionen ställer på oss. Förmågan att dra lärdom av tidigare 
erfarenheter och förmågan att skapa nya och mer sammansatta upplevelser är två 
kriterier på anpassningsförmåga. Hall ger exemplet på barnen som lär sig stapla 
klossar och sedan går vidare och bygger trädkojor och kanske längre fram 
bygger skyskrapor. I denna utveckling finns en grundläggande kreativ förmåga 
hos individen och en bestående vilja att reagera adekvat. Kompetensen kommer 
till uttryck hos en individ genom kreativitet och engagemang. Människor har en 
längtan efter kompetens, en inneboende kompetensdrift som visar sig i behovet 
av att prestera och få känna uppskattning och kunna påverka sin omgivning. 
Människor lär sig vara kompetenta för att klara av sin vardag och för att 
överleva.2 
 
Kompetens är sin egen belöning, den kräver ingen yttre drivkraft. Kompetens är 
tillfredsställande i sig själv. Möjligheten att uppnå kompetens eller möjligheten 
att visa upp sina färdigheter är ofta beroende på andra. Människor vill vara 
kompetenta de har behov av att handla adekvat och produktivt. Detta gör att en 
lednings- eller chefsuppgift mer handlar om att skapa en miljö där kompetens 
kan komma till uttryck än att leda och mana på. Varje individ har behov av att 
må bra, känna sig duktig och värdefull. Arbetet blir ett sätt att bekräfta oss själva 
och få oss att trivas med vem och vad vi är.3  
                                                 
1 Hall, (1990) s.33 
2 Hall, (1990) s.36f 
3 Hall, (1990) s. 38ff 
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Hall talar om fyra grundvärderingar inom ledarskap; den positiva förutsägelsen. 
Här handlar det om chefens tro på medarbetarens vilja till personligt mästerskap. 
En tro på att om ledningen värdesätter medarbetarnas kompetens och ger dem 
utrymme och stöd klarar de av att göra det som behöver göras.  
 
Den andra grundvärderingen handlar om delaktighet. En kompetent chef är 
medveten om vikten av att värdesätta och uppmuntra den enskilde individen till 
att ta ansvar och fatta beslut i sitt dagliga arbete. Individens engagemang beror 
på chefens förmåga till stöd och att skapa tydliga rutiner som fördelar makten i 
det dagliga arbetet samt följa upp och belöna.  
 
Den tredje grundvärderingen handlar om meningsfullt arbete och välbefinnande. 
Detta beaktas genom planeringen av det dagliga arbetet. Arbetet ska utgå från 
medarbetarnas självkänsla och utvecklingsbehov och deras förmåga att lösa det 
som behöver lösas.  
 
Den fjärde och sista grundvärderingen handlar om samspelet mellan människor. 
Kompetenta chefer är medvetna om värdet av möten mellan människor. Genom 
att skapa en arbetsmiljö där människor möts, samverkar och känner trygghet 
formas ett ömsesidigt förtroende.4  
 
 

1.2 Värdet av individens upplevelse 
 
Hur upplever första linjens chefer i Landstinget i Jönköpings län att deras 
kompetens kommer till användning? Varför är det intressant att i en organisation 
studera individers upplevelser och tankar kring ett visst begrepp eller fenomen? 
Svaret kan här naturligtvis variera beroende på ur vilket perspektiv vi väljer att 
se frågan. Väljer vi ansatsen att vår kunskap om verkligheten är en social 
konstruktion och utgår från det vi kallar förståelse- eller tolkande perspektiv är 
det i allra högsta grad intressant.5 Ur ett sådant perspektiv menar vi att 
upplevelsen kan betraktas som en del av individens förståelse av en situation 
eller sammanhanget. Detta kan kopplas till det som brukar kallas ”Thomas 
teoremet” If man define situations as real, they are real in their consequences.6 
Beroende på hur människor uppfattar sin omgivning och den situation de 
befinner sig i får det konsekvenser för deras sätt att agera.7  Första linjens chefer 
har var och en upplevelser kring hur deras kompetens utnyttjas av arbetsgivaren. 

                                                 
4 Hall, (1990) s.175ff 
5 Sandberg, Targama, (1998) s.31 
6 William, (1928) s.572 
7 Trost, (2005) s.36 
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Dessa individuella upplevelser som är baserade på erfarenheter, tolkningar och 
uppfattningar styr individen i dennes dagliga arbete.  
 
Enligt Sandberg och Targama handlar inte människor i första hand på yttre 
stimuli och instruktioner som talar om hur arbetet ska göras och vad som ska 
uppnås. Människor handlar efter hur de tolkar och förstår de olika 
arbetssituationerna. Den subjektiva upplevelsen påverkar direkt individens 
upplevda objektiva ram av sitt handlingsutrymme.8 
 
För en arbetsgivare som vill utnyttja första linjens chefer maximalt borde det  
vara av största intresse att få ta del av individens upplevda tolkning och 
förståelse kring den kompetens som efterfrågas. Denna kunskap skulle utifrån 
ett förståelse- eller tolkande perspektiv kunna visa på de eventuella behov som 
finns för att stärka och korrigera en eventuell skiftande förståelse hos första 
linjens chefskap. Arbetsgivaren kan få en möjlighet att både stärka den 
individuella – och kollektiva kompetensen genom denna kunskap.9  
 
Genom att intervjua första linjens chefer och fråga efter hur de upplever att 
deras kompetens utnyttjas av arbetsgivaren, får vi en uppfattning om vilken 
förståelse och tolkning de olika individerna gör kring dessa begrepp som 
arbetsgivaren efterfrågar. Vår ambition har varit att få dem att reflektera kring 
det jobb och det ansvar de har, sitt individuella yrkeskunnande, vad de får göra, 
den kompetens som arbetet kräver samt hur de upplever sina möjligheter att 
utvecklas. 
 

1.3 Rationalistiskt perspektiv 
 
Ur ett rationalistiskt perspektiv, där det bästa exemplet kanske är Taylorismen, 
kan vi se hur organisationen betraktar individen och verkligheten var för sig.10 
Den rationalistiska grundtanken bygger på att det finns en sann verklighet som 
är möjlig att komma närmare genom systematiska studier och analyser. 
Verkligheten existerar oberoende av individen. Genom ändringar i 
organisationen, utformning av nya regler och rutiner eller belöningssystem finns 
det en möjlighet att påverka människors handlande. Människors handlande utgår 
från den personliga kunskapen, erfarenheten och behoven. I ett rationalistiskt 
perspektiv kan vi studera den arbetsmiljö och det uppdrag som individen ska 
verka i och sedan jämföra detta med individens personliga egenskaper. På detta 

                                                 
8 Sandberg, Targama, (1998) s.16 
9 Sandberg, Targama, (1998) s.88ff 
10 Aronsson, (1987) s.54 
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sätt kan vi skapa ett mönster på vilka egenskaper som behövs för att handla rätt i 
en viss miljö och situation.11 
 
Det förståelse- och tolkande perspektivet utgör inte en motsättning i förhållande 
till ett rationalistiskt perspektiv. Detta kan istället ses som en ytterligare 
kunskapsdimension i målsättningen att öka kompetens- och kvalifikationsnivån 
inom en organisation. 
 
I det rationalistiska perspektivet inför en rekrytering av första linjens chef 
utformas en kravprofil. Denna ska innehålla de egenskaper av formella och 
reella kompetens- och kvalifikationskrav som arbetet kräver. I 
rekryteringsannonsen målas dessa egenskaper upp. Exempel kan vara att 
arbetsgivaren söker en första linjens chef som är bra på att leda, ansvara för 
personalen och utveckla enheten. Arbetsgivaren frågar efter tidigare erfarenhet 
och personliga egenskaper som kan bidra till att vara rätt person för just den 
arbetsplatsen, miljön och situationen. När ansökningarna kommer in, så gallrar 
arbetsgivaren och behåller de individer som har bäst överensstämmande 
egenskaper i förhållande till vår tidigare specificerade kravprofil.  
 
Genom denna sållning får vi slutligen fram en person som vi upplever har de 
bästa egenskaperna och därmed borde vara bäst lämplig att erbjudas tjänsten. 
Enligt Sandberg och Targama finns det idag väl beprövade tester och mallar för 
hur arbetsgivaren kan mäta olika egenskaper hos individen. Trots detta 
misslyckas rekryteringar. Individen har rätt egenskaper enligt kravprofilen. 
Några kanske hävdar att det då måste vara fel på kravprofilen? Sandberg och 
Targama hävdar dock att det finns uppföljningar som visar att individen har 
verkligen de egenskaper som kravprofilen efterfrågar men ändå förefaller 
individen inte vara rätt person för tjänsten.12 
 
 

1.4 Förståelse- och tolkande perspektiv 
 
Ur ett förståelse- och tolkande perspektiv skulle detta problem grundas i att 
arbetsgivaren i sitt sökande efter rätt kompetens utgår från individens olika 
egenskaper. Egenskaper är enligt Sandberg och Targama inte ointressanta eller 
betydelselösa men de är inte tillräckliga för att bedöma en individs kompetens, 
vad gäller hur han eller hon har möjlighet att klara av sin tjänst optimalt.13  
 

                                                 
11 Sandberg, Targama, (1998) s.25ff 
12 Sandberg, Targama, (1998) s.38f 
13 Sandberg, Targama, (1998) s.34f 
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De hävdar att arbetsgivaren vid rekrytering måste utgå från individens förståelse 
av sitt arbete. Istället för att se kompetens som en mängd efterfrågade 
egenskaper, kan arbetsgivaren utifrån ett förståelse- och tolkandeperspektiv se 
det som en väv av individens tankegångar, upplevelser och uppfattningar om 
vad tjänsten innebär, vad det går ut på och i vilket sammanhang det hör hemma. 
Genom att lyssna av individens förståelse av sitt arbete kan arbetsgivaren få en 
uppfattning om vad som kommer att styra individen i den nya tjänsten. 
Förståelsen kommer på detta sätt att visa vad som styr individens tankar, till 
exempel vad som kan vara viktigt eller mindre viktigt, vad individen kan göra 
och inte göra och vad han eller hon behöver lära sig. Lämplig kompetens för ett 
arbete handlar inte bara om egenskaper det handlar om vilken förståelse 
individen har för uppgiften och sammanhanget.14  
 
Arbetsgivaren kan genom denna kunskap eller inlärningsprocess få en bättre 
insikt om upplevelsen som i det dagliga arbetet påverkar första linjens chefer 
inom Landstinget i Jönköpings län. Detta kan i sin tur leda till en bättre 
förståelse i vilken utsträckning dessa upplevelser överensstämmer med 
arbetsgivarens grundläggande idé, värderingar och mål.15 16 
 
I rapport kring rekryteringsannonser om första linjens chefer inom Landstinget i 
Jönköpings län från 1971 – 2007 har Carlsson och Siljehult noterat att mängden 
värdeord av efterfrågade egenskaper i form av formell och reell kompetens och 
kvalifikationer har ökat.17 I vilken omfattning detta bottnar i ett rationalistiskt 
tänkande eller hur vida det finns en strategisk tanke att hjälpa den sökande att få 
bättre förståelse för vad tjänsten innebär, har vi inget svar på.  
 
Vi väljer i denna rapport att utgå ifrån ett förståelse- och tolkande perspektiv och 
finner då en spänning och ett värde att utifrån Carlsson och Siljehult rapport 
kring rekryteringsannonser forska vidare på de upplevelser som första linjens 
chefer kan ha kring hur arbetsgivaren utnyttjar deras kompetens. Vi utgår i 
denna rapport från värdeorden från Carlsson och Siljehult och sammanfattar de 
olika kompetensområdena i gemensamma nämnare och har grupperat alla 
värdeorden i fem nya huvudgrupper. Huvudgrupperna är ”erfarenhet, ”leda 
arbetet”, ”ekonomi”, ”medarbetare”, samt ”utveckling”. Se vidare Bilaga 1. 
 
 
 

                                                 
14 Sandberg, Targama, (1998) s.32f 
15 Wolvén, (2000) s.150f 
16 Schein, (1992) s.21 
17 Carlsson, Siljehult, (2008) 
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1.5 Bakgrund 
 
I denna bakgrund vill vi ge dig som läsare en övergripande bild av de ambitioner 
som arbetsgivaren landstinget i Jönköpings län har när det gäller arbetet kring 
kompetens och krav på chefernas engagemang och delaktighet. 
 
Visionen ”För ett bra liv i ett attraktivt län” är utgångspunkten för Landstinget i 
Jönköpings län inför budget 2009 och flerårsplanen för åren 2010-2011. Lärande 
är nyckeln till utveckling och förbättring. Förbättring behöver gå på bredden och 
djupet. Förbättringar måste hanteras både från ledningen och från enskilda 
medarbetare. Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser är det 
möjligt att höja värdet på Landstingets tjänster. En viktig framgångsfaktor för 
Landstinget i Jönköping län är att stimulera alla medarbetare att ta tillvara sin 
kompetens och utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Syftet med detta är att 
verksamheten ska bli så kostnadseffektiv som möjligt men också bidra till att 
vara en attraktiv arbetsplats.18  
 
I den senaste chefspolicyn från 1996 betonar Landstinget i Jönköpings län att 
man efterfrågar en ny typ av chefskap. Bakgrunden till detta är den förändring 
som skett inom Landstinget sedan den första chefspolicyn utkom 1989. Skäl 
som anges är nya ekonomiska styrmodeller, ny teknik och nya former för 
samverkan på de olika arbetsplatserna. Ledarskapet handlar om att vara en 
inspirations- och energikälla och allt mindre om ordergivning. Chefspolicyn 
poängterar tydligt kravet och ansvaret på chefskapet och nödvändigheten att 
samverka med medarbetarna för att uppnå resultat.19  
 
Landstinget i Jönköpings läns mål är att erbjuda bra arbetsmiljö genom att 
rekrytera kompetenta och engagerade ledare som ger de anställda möjligheter till 
delaktighet samt personlig och yrkesmässig utveckling.20 21 Denna rekrytering 
skapar en spänning och kommer sannolikt påverka framtidens första linjens 
chefskap och den organisation de arbetar i.  
 
 

                                                 
18 Landstinget i Jönköpings län. Budget 2009, (2009) s. 6ff 
19 Landstinget i Jönköpings läns Chefspolicy, (1996) 
20 Landstinget i Jönköpings län. Budget 2008, (2008) s. 10ff 
21 Förstudierapport-Kompetensstyrning, (2008) 
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1.6 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med rapporten är att studera och få kunskap om hur första linjens chefer 
inom Landstinget i Jönköpings län upplever att deras kompetens utnyttjas. 
 
För att få reda på detta har vi valt att bryta ner syftet till följande 
frågeställningar; 
 

1. Hur upplever första linjens chefer arbetsgivarens efterfrågade 
kompetenskrav? 

 
2. Hur uppfattar första linjens chefer sitt individuella yrkeskunnande?  

 
3. Hur upplever första linjens chefer sitt handlingsutrymme?  

 
4. Hur upplever första linjens chefer arbetets faktiska krav?  

 
5. Hur upplever första linjens chefer sina utvecklingsmöjligheter?  
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2 Teori 
 
I teoridelen redovisar vi i en palett av teoretiska tankar som kan utgöra en form 
av teoretisk referensram kring de processer som fördjupar och formar 
inlärningen av individens kompetens. Den visar på delar av vad litteraturen 
lyfter fram som centrala för att utveckla och ta till vara kompetensen hos den 
enskilda individen samt organisationen. Vi är medvetna om att denna teoretiska 
referensram inte är heltäckande inom ämnet men ambition har varit att lyfta 
fram några av de teorier vi funnit intressanta ur vårt forskningsperspektiv. 
Ellströms teori om kompetens kan sägas utgöra en form av skelett för vår 
teoribildning som tillsammans med övrig teori ger en möjlighet till ökad 
förståelse och kunskap.  
 
Vi tydliggör här begreppen ansvar, leda, erfarenhet, yrkeskunnande och 
kompetens. Den teoretiska referensramen ser vi som en hjälp för att tolka och 
kunna få en djupare förståelse för det resultat som framkommit i våra 
djupintervjuer.  
 
 

2.1 Begreppen ansvar, leda och erfarenhet 
 
Begreppet ansvar handlar här om den mer eller mindre juridiska skyldighet en 
första linjens chef frivilligt tar på sig inom ramen för sitt tjänsteutövande.22 En 
första linjens chef ska leda arbetet. I detta ingår att ha ansvar för personal, 
ekonomi och utveckling. Detta ansvar kräver kompetens. Det gäller att anpassa 
det dagliga arbetet till de lagar, avtal och regler som verksamheten är uppbyggd 
på.23 
 
Att leda arbetet handlar om att påverka. Rollen som första linjens chef handlar 
om att ha förmågan att påverka sina medarbetare att vilja gå mot ett mål.24  
 
Erfarenhet kan betraktas som ett filosofiskt begrepp med olika innehåll. Enkelt 
uttryckt är erfarenhet resultatet från processen med de kunskaper och färdigheter 
som uppstår i det vardagliga upprepade eller med sinnena upplevda. Filosofiskt 
utgör begreppet erfarenhet en motsättning till den teoretiska kunskapen. 
Erfarenhet ses då som en följd av upprepad inlärning som leder till en ökad 
färdighet eller omdömesförmåga.25  

                                                 
22 Berggren, Gillström, Gillström, Östling, (2001) s.17 
23 Berséus, (2002) s.25f 
24 Christersson, (1999) s.12ff 
25 www.ne.se, Sökord erfarenhet 
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2.2 Begreppet kompetens 
 
Begreppet kompetens kan uttryckas lite olika beroende på om det utgår från 
individen eller organisationen. Enligt Axelsson är organisationers kompetens 
komplexa företeelser som skapas på olika sätt.  
 
Axelsson talar om fyra olika former av lärande; Den organisationsöverförda, 
som innefattar den kunskap och värde som på olika sätt präglar och finns med, 
som är rotad i organisationen.  
 
Den andra är förmågan att lära ny kunskap. Här handlar det om vilken förmåga 
som finns i organisationen till nytänkande och förändring.  
 
Den tredje innefattar vetenskaplig forskningskunskap. Denna kunskap ger en 
möjlighet att knyta till sig duktiga medarbetare och skapa värdefulla kontakter 
och samarbeten vilket bidrar till att öka en organisations kompetens.  
 
Den fjärde och sista formen är den individuella kunskapen som varje 
medarbetare besitter. Denna kan sägas för organisationen utgöra den mest 
strategiska med tanke på att det är individerna som lär och utvecklar kunskaper. 
Kunskaper som sedan går att applicera på de tre först nämnda formerna av 
lärande.26     
 
Hansson talar om att medarbetares kompetens är ett vidare begrepp än kunskap. 
Han talar om kompetenshandens fem fingrar. Begreppet erfarenhet uttrycks då 
som en kompetens som personen får genom att ha varit med och fått perspektiv 
och lärt av misstag och framgång. Färdighet handlar om att ha förmågan att göra 
saker. Kunskap får en medarbetare genom studier, han eller hon lär sig fakta och 
olika metoder.  Värderingar och attityder handlar om en vilja att dela ett 
grundläggande synsätt. Det femte och sista fingret på kompetenshanden handlar 
om kontakter och kontaktnät. En medarbetares kompetens kan vara stor eller 
ökas genom goda kontakter eller ett starkt och bra kontaktnät. Genom dessa fem 
faktorer kan medarbetaren få sin samlade kompetens.27 
 
Axelsson talar om den specifika kunskap en individ kan ha. Den som 
medarbetaren tar med sig in i företaget vid anställning men som han eller hon 
också tar med sig ut när anställningen upphör. Axelsson talar också om två olika 
möjligheter för individen att utveckla sin kompetens. Det ena är genom formell 
                                                 
26 Axelsson, (1996) s.24ff 
27 Hansson, (1997) s.70ff 
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utbildning och det andra är genom det praktiska yrkeslivet. Det vill säga genom 
sina medarbetare, studiebesök eller praktik inom eller utanför det egna 
företaget.28  
 
Wolvén påtalar att vi ofta överskattar den formella utbildningen och 
underskattar den kompetens som utvecklas i det praktiska yrkeslivet, de 
aktiviteter som brukar benämnas ”on-the-job-training”. Detta dagliga, ofta 
informella lärande utan att individen kanske inte själv alltid tänker på det är 
många gånger mer bestående än den formella teoretiska utbildningen. Även om 
den ibland kan vara mer strategisk.29  
 
En organisatorisk eller individuell kompetenshöjning både formell och informell 
i den praktiska vardagen följer alltid en inlärningsprocess. Wolvén hävdar att det 
är viktigt att granska förutsättningarna för dessa olika former av inlärning och 
inlärningsprocesser.30  
 
Mellander talar om några viktiga grundprinciper när det gäller den individuella 
inlärningen. En individ kan öka sin kompetens genom att vara uppmärksam. 
Med uppmärksamhet menas att individen är nyfiken, och intresserad att lära sig 
saker. Individen kan också växa i sin kompetens genom att regelbundet få ta del 
av meningsfull och rimlig information. Individen behöver en bearbetningsfas. 
Denna fas handlar om den tid när individen avgör om den nya informationen ska 
förkastas eller integreras i individens befintliga informationsstruktur. Efter 
bearbetningsfasen följer slutledning. Där handlar det om i vilken omfattning den 
nya informationen kan skapa nya mönster eller samband hos individen. Därefter 
kommer tillämpningsfasen. Då handlar det om i vilken utsträckning individen 
kan omsätta den nya kunskapen på olika sätt och därmed höja sin kompetens.31  
 
Schein menar att den individuella inlärningen kan ske på två sätt. Han talar om 
begreppet ”single-loop-learning” och ”double-loop-learning”. I den första 
handlar det om den passiva kunskap som individen får i den vardagliga 
inlärningen i relation till arbetsuppgifterna. En kunskap som inte ifrågasätts utan 
tas för given. När det gäller double-loop-learning handlar den individuella 
inlärningen om det motsatta. Den är planerad och strukturerad. Det handlar om 
att reflektera och ifrågasätta till synes självklara och därigenom komma till nya 
insikter och få en ökad kompetens.32 
 
 

                                                 
28 Axelsson, (1996) s.24ff 
29 Wolvén, (2000) s.146f 
30 Wolvén, (2000) s.149 
31 Mellander, (1991) s.13ff 
32 Schein, (1985) s.21ff 
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2.3 Den kompetenta människan 
 
Enligt Human Relations-rörelsen och Hawthorne-experimenten visade 
forskningen att arbetaren är en social varelse och vill bli behandlad som en 
sådan. Det är sociala normer och inte bara tekniska och fysiska förutsättningar 
som bestämmer produktiviteten. Detta innebär att både ledningsgrupp och 
arbetsgrupp påverkar produktionen. En arbetstagare påverkas av det bemötande 
han får eller den känsla av trygghet han upplever. Hawthorne-experimentet 
visade på betydelsen av medarbetarnas delaktighet. Delaktigheten var i sin tur 
ett resultat av att ledningen började förvänta sig kompetens från medarbetarna.33  
 
De idéer som kom fram inom Human Relations-rörelsen var att produktiviteten 
inte bara var beroende av de fysiska och tekniska förutsättningarna utan också 
av sociala normer. Det är inte bara arbetsledningen som bestämmer hur mycket 
som ska produceras även arbetsgruppen påverkar hur mycket som ska 
produceras. En arbetstagares beteende påverkas mycket av hur han blir bemött. 
Arbetstagaren vill ha erkänsla och trygghet. Reaktionerna som uppstår på krav 
utifrån påverkas till stor del av att han är en medlem av en grupp. Detta innebär 
att även om individen förstår ledningens förslag och påtalade behov av 
förändring, kan han personligen motsätta sig denna om den går emot gruppens 
normer.34  
 
Tannebaum talar i sin bok Control in Organizations att det finns ett mervärde att 
öka det mänskliga inflytandet, engagemanget och kompetensen för samtliga 
grupper och individer i organisationen. Genom att få med samtliga grupper och 
individer menar Tannebaum skapas ett mervärde som totalt ökar medarbetarnas 
och organisationens kompetens. När alla grupper i organisationen upplever att 
de växer minskar också risken för konflikter. Orsaken menar Tannebaum ligger i 
att det finns en balans mellan ledning och övriga grupper i organisationen. En 
balans som bygger på att alla har en möjlighet att öka sitt inflytande över 
organisationen. Tannebaum talar om att ett komplext system skapar förvirring 
om inte medarbetarna har tillräckliga kvalifikationer att hantera det. Han talar 
om att vi går från en mekanisk- till en organisk organisation. En organisk 
organisation ska ses som en levande och fri varelse som kräver samverkan av 
kompetens och kunnande på alla nivåer. ”Organisationer är inte bara våra 
instrument, de är en del av oss själva.”35 
 
Flera av dagens organisations- och ledningsteorier visar på värdet av att använda 
de mänskliga resurserna för att skapa framgång. Wolvén hävdar att till detta 

                                                 
33 Hall, (1998) s. 28ff 
34 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.45f 
35 Tannebaum, (1968) s.307ff 
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behövs humanistiskt inriktade ledare som har förmågan att visa ödmjukhet, 
respekt och prestigelöshet inför sin personal. Samtidigt som de utövar sitt eget 
ledarskap utifrån god egen moral och klara etiska grunder. Vidare behövs det 
social kompetens med empati, lyhördhet, kommunikativ talang och förmåga att 
inspirera.36  
 
Ledningen måste vara tydliga och klara med vilka mål som råder för 
verksamheten. Kunna fatta snabba och ibland obekväma beslut samt hålla 
samman och integrera verksamhetens olika delar. Ledningen måste vara 
medveten om att organisationen består av människor som alla har det 
gemensamt att de har grundläggande behov som måste tillfredsställas. Dessa 
behov omvandlas till krav på organisation och ledning. Om dessa krav kan 
integreras med organisationens produktion och mål skapas en långsiktig 
konkurrenskraftig verksamhet.37  
 
Ledningen i en organisation måste kunna förena den enskilde individens 
kompetens med de kvalifikationer som arbetet kräver. Denna kompetens handlar 
inte bara om den formella utbildning eller reella yrkeserfarenhet en individ har 
med sig. Den handlar också om de processer som är grundläggande för 
människans resurser, välbefinnande och hälsa.38  
 
Enligt Albinsson kan många organisationer visa upp personalpolitiska program 
av olika slag men ofta är dessa ord endast ”slagordshumanism”, som inte har så 
mycket att göra med hur personalen egentligen hanteras. Formuleringar som till 
exempel ”personalen är vår viktigaste resurs” förefaller inte alltid trovärdigt i 
praktiken.  
 
Albinsson ifrågasätter också uttrycket och betraktelsen av människan som en 
resurs där hon blir betraktad som ett objekt vilket som helst. En bättre 
formulering menar Albinsson skulle kunna vara ”vår personal har resurser”. 
Detta är enligt honom en mer humanistisk människosyn. Medarbetarna är 
individer som bär på resurser av kunskaper, attityder och färdigheter; de är inte 
en resurs i sig.39   
 
Kompetens är mer än kunskap. Kompetens innefattar den förmåga och färdighet 
som individen behöver, de kontakter och attityder som krävs för ett 
framgångsrikt resultat. Det kan vara hela företaget som är bärare av en 
kompetens men det kan också var grupper eller enskilda individer. Kompetens 
är ett uttryck för vad en medarbetare, grupp eller organisation kan göra men inte 

                                                 
36 Wolvén, (2000) s.291ff 
37 Wolvén, (2000) s. 291ff 
38 Lennerlöf, (1987) s.7 
39 Albinsson, (1998) s.12 
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nödvändigtvis vad den gör. Kompetens är en nödvändighet för att anpassa sig 
till och klara en situation eller genomföra en åtgärd.40  
 
Arbetsuppgifternas krav, lednings- och företagskulturen m.m. påverkar hur väl 
kompetensen kommer till sin rätt. De underlättar eller försvårar det personliga 
engagemanget och kreativiteten som är nödvändigt för att fullt ut ta till vara på 
och utveckla kompetens. Forskningen visar att en arbetsmiljö som främjar, 
stimulerar och tillåter lärande och kompetensutveckling, är av basal betydelse 
för medarbetarnas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling.41  
 
 

2.4 Begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikationer  
 
En individ som har ett yrkeskunnande, har någon form av kompetens och 
kvalifikation. Begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation är 
närbesläktade och kan sägas utgöra en gemensam begreppsfamilj. Då vi 
använder dessa tre begrepp och talar om en individs yrkeskunnande, kompetens 
eller kvalifikation är de alltid medvetet eller omedvetet kopplade till en viss 
situation, uppgift eller sammanhang.42  
 
Ellströms definition av yrkeskunnande skiljer sig åt beroende på om det utgår 
från individens kunnande eller det utgår från arbetets krav och vad det kräver av 
individen. Han menar att vi talar om individens kompetens, individens 
kvalifikationer samt arbetets krav på kvalifikation.43   
 
En allmän definition av begreppet kompetens enlig Ellström är följande:  
 

Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i 
relation till en viss uppgift, situation, eller kontext. Närmare 
bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 
kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, 
utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings-, och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder.44  

  
Ellströms anpassningsperspektiv beskriver hur individen måste kunna anpassa 
sin kompetens för att så effektivt som möjligt kunna utföra sitt arbete och dess 
uppgifter. Utvecklingsperspektivet beskriver hur individen själv genom sin 
kompetens kan vara med och påverka sin arbets- och livssituation. Då en 
                                                 
40 Hansson, (1997) s.32 
41 Lennerlöf, (1986) a.a. 
42 Ellström, (1992) s.19ff 
43 Ellström, (1992) s.19 ff 
44 Ellström, (1992) s.21 
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kompetensanalys görs utifrån ett utvecklingsperspektiv är det två analyser som 
framkommer. För det första att analysera den frihet som individen har i sitt 
arbete eller arbetsuppgift. För det andra att analysera individens förmåga att 
utnyttja den handlingsfrihet som finns i arbetet eller arbetsuppgiften. Här talar 
Ellström om individens subjektiva handlingsutrymme. Det innebär individens 
bedömning av vad som är möjligt eller önskvärt att göra ut ifrån det objektiva 
handlingsutrymmet. Här kan individen överskatta eller underskatta sina 
möjligheter.45  
 
Vilka faktorer bestämmer det subjektiva handlingsutrymmet och ger möjlighet 
för den enskilda individen att använda eller utöka sitt objektiva 
handlingsutrymme?  
Ellström menar att detta är en mycket komplex och svår fråga att svara på men 
några faktorer som lyfts fram är följande: 
 

• Individens möjlighet och förmåga i dess sociala och kulturella kontext. 
T.ex. det rådande företagsklimatet och dess kultur.  

• Individens förmåga till realistisk självinsikt, när det gäller att bedöma sin 
egen förmåga i kunskaper och färdigheter i relation till arbetet och 
uppgiften. 

• Individens förmåga att i olika situationer använda sina kunskaper och 
färdigheter.46 

  
När det gäller begreppet kvalifikation ger Ellström följande förklaring: 
 

Med kvalifikation avses här den kompetens, som objektivt krävs 
på grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt 
eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren. 47 

 
Kvalifikationskompetens kan vara ett individ- eller arbetsrelaterat begrepp. En 
individ kan inneha en mängd kompetenser utan att för den skull har de rätta 
kvalifikationerna för ett arbete. Det går också att utrycka det som att arbetet 
kräver vissa kvalifikationer men individen har inte kompetensen. Detta innebär 
att begreppet kvalifikation innefattar två delar. De kvalifikationer som formellt 
eller informellt efterfrågas för att klara av ett arbete samt de kvalifikationer som 
objektivt eller faktiskt krävs för ett arbete, se figur 1. 
 
Ellström menar att ett kvalifikationsbegrepp som utgår från ett arbetets faktiska 
krav vad gäller kompetens kan vara mer grundat och rätt än ett 
kvalifikationsbegrepp som utgår från arbetsgivarens efterfrågan på kompetens.  
                                                 
45 Ellström, (1992) s.27f 
46 Ellström, (1992) s.27ff 
47 Ellström, (1992) s.29f 
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Kanske saknar arbetsgivaren kunskap om de faktiska kvalifikationskraven. Detta 
leder i så fall till brister när det gäller att efterfråga rätt kvalifikationer. 48 
 
Med hjälp av förklaringarna kring begreppen kompetens och kvalifikationer ger 
Ellström en tydligare bild av begreppet yrkeskunnande. Han utgår från fem 
punkter: 
 

1. Formell kompetens (den kompetens som förvärvats genom formell 
utbildning) 

2. Reell kompetens (den faktiska kompetens som en individ har och kan 
använda för att lösa arbetet eller uppgiften) 

3. Kompetens som formellt eller informellt efterfrågas för ett visst arbete 
4. Reell kompetens som krävs för att utföra arbetet. 
5. Utnyttjad kompetens (den kompetens som individen har och som kommer 

till användning i arbetet) 
 
 
Kompetens           Kvalifikation 
 
1. Formell kompetens         ________________________________     3. Efterfrågad kompetens 
 
 
               5. Utnyttjad kompetens 
 
 
 
2. Faktisk kompetens          ________________________________       4.  Den kompetens som  

       arbetet kräver 
 
Figur 1. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande. 49 
 
 
Utifrån Ellströms teoretisk ram och begreppsapparat skapas ett förtydligande 
kring begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikationer i arbetslivet. 
Den visar på värdet av analys när det gäller behoven av kompetens och 
kvalifikationer. Detta gäller t.ex. en arbetsgivare som måste veta vilken typ av 
yrkeskunnande man behöver för en viss tjänst eller uppgift.50 
 
Det är inte alltid en individs reella kompetens stämmer överens med den 
utnyttjade kompetensen hos individen. Enskilda faktorer hos individen samt i 
tekniken och organisationen kan bromsa individens möjligheter att utnyttja sin 
kompetens i det dagliga arbetet. En individ kan i sin tjänst utnyttja kompetens 
som inte efterfrågas och belönas av arbetsgivaren. Ett annat exempel är att 
arbetsuppgifterna ställer krav på kompetens. Kompetens som individen har men 
                                                 
48 Ellström, (1992) s.29f 
49 Ellström, (1992) s.38 
50 Ellström, (1992) s.38 
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som han eller hon inte har möjlighet att utnyttja. Orsaken till detta kan vara i 
organisationen och dess utformning. Det kan också vara individen själv som står 
i vägen för sin förmåga att utnyttja sin kompetens. Detta kan bero på dåligt 
självförtroende eller en bristande uppfattning om sitt objektiva 
handlingsutrymme. Vad har jag möjlighet att göra och vad får jag göra i min 
yrkesroll.51  
 
Aronsson menar att en individs objektiva och subjektiva uppfattning av 
verkligheten kännetecknas av rörelse mellan det objektiva och subjektiva 
handlingsutrymmet. Exempel kan vara följande; Det subjektiva och objektiva 
sammanfaller bara till viss del. Individen använder och ser inte hela det 
objektiva handlingsutrymmet, utan lever med en falsk bild av verkligheten av 
vilka möjligheter han eller hon har att agera och handla. Det subjektiva 
handlingsutrymmet är större än det objektiva. Individen överdriver sina 
möjligheter till handlingsutrymme, tror sig ha ett större objektivt 
handlingsutrymme än vad som i själva verket finns. Det tredje kan vara det 
omvända vilket innebär att det objektiva handlingsutrymmet är större än det 
subjektiva. Detta innebär att individen har ett stort handlingsutrymme men 
underskattar sina möjligheter att agera och handla. Genom sina handlingar 
förändrar individen förståelsen för det objektiva handlingsutrymmet. Det vill 
säga vad som är möjligt och inte. Individens uppfattning och förståelse om sitt 
objektiva handlingsutrymme är möjligt att öka genom ökad kunskap och genom 
samarbete med sina arbetskamrater.52 
 
I figur 1 berör Ellström den utnyttjade kompetensen som den kompetens som 
individen har och som kommer till faktisk användning i arbetet. Ellström menar 
att det är värdefullt att studera i vilken omfattning personalens kompetens 
faktiskt utnyttjas och kommer till användning i det dagliga arbetet.   
 
Sammanfattningsvis har vi i denna teoridel försökt skapa en bredare förståelse 
för begreppet kompetens. Vi går vidare för att med hjälp av djupintervjuer 
försöka tolka och förstå den upplevelse av utnyttjad kompetens som finns hos 
första linjens chefer i Landstinget i Jönköpings län. 
 
 

                                                 
51 Ellström, (1992) s.41ff 
52 Aronsson, (1990) s.71f 
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3 Metod 
 

3.1 Inledning 
 
Vi har i våra yrken som verksamhetschefer ständig kontakt med första linjens 
chefer och uppfattar att verksamheten är mycket beroende av goda första linjens 
chefer. Det föll sig därför naturligt att studera och undersöka hur de upplever att 
de får använda sin kompetens. 
 
 

3.2 Kvalitativ metod 
 
Vi har i vår rapport valt att ha en kvalitativ ansats som bygger på förståelse av 
den sociala verkligheten med utgångspunkt från hur deltagarna i en viss miljö 
tolkar sin verklighet.53 Ordet kvalitativ kommer från latinets qualitas och betyder 
egenskap, sort eller beskaffenhet.54 Avsikten med forskning och olika 
utvecklingsarbeten handlar mycket om att skapa tilltro till, eller göra påstående 
och uppfattningar mer eller mindre självklara.55  
 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning består i att kvantitativt 
inriktad forskning söker att förklara skeenden framförallt utifrån en positivistisk, 
naturvetenskaplig modell. Kvantitativ forskning är ofta deduktiv och bygger på 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Tyngdpunkten ligger 
på att pröva teorier. Kvantitativ forskning rymmer en uppfattning om den sociala 
verkligheten som går ut på att förklara en objektiv verklighet. 
 
Till skillnad från kvantitativ forskning har den kvalitativa forskningen en 
strategi som lägger vikt vid ord och hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet. Den rymmer en bild av den sociala verkligheten som är en ständigt 
föränderlig egenskap och hör till individernas skapande och konstruerande 
förmåga.56 Kvalitativ forskning är till för att upptäcka företeelser, skeenden samt 
innebörder. Fokus är på vad som sker och vad som händer. 57 Dezin och Lincoln 
talar om att kvalitativ forskning är en fråga om bevisupptagning i sin egen rätt. 58 
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Hermeneutiken studerar tolkning av texter och vill vinna en giltig och 
gemensam förståelse för en texts mening. Hermeneutiken kan på två sätt 
användas inom intervjuforskning. Dels som verktyg att förstå den dialog som 
skapar intervjutexter som ska tolkas och dels genom att kartlägga processen där 
intervjutexterna tolkas vilket kan uppfattas som ett ”samtal” med den texten. 
Den hermeneutiska cirkel innebär att förståelsen av en text sker i en process där 
de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening.59  
 
Hermeneutiken, som vill försöka förstå människors beteenden, skiljer sig helt 
från positivismen där man istället försöker förklara vad som händer. 
Hermeneutiken inbegriper också en empatisk förståelse för människors 
handlingar.60 
 
Grunden för ett hermeneutiskt synsätt är att forskaren som studerar meningen i 
en text gör det utifrån det perspektiv som intervjupersonen haft, inklusive den 
sociala och historiska kontext den producerats i.61 Vi har försökt tolka våra 
texter utifrån dessa grunder.  
 
Kvalitativa metoder kännetecknas av riklig information om få 
undersökningsenheter som går på djupet. Metoden är ofta osystematiska och 
ostrukturerade observationer i djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor 
eller svarsalternativ. Vidare studerar forskaren sitt fenomen inifrån. Han eller 
hon känner till att sin egen närvaro påverkar resultatet och forskaren kan även 
delta som aktör.62  
 
Det är flera faktorer som påverkar hur samhällsvetenskaplig forskning 
genomförs. Forskarens egna värderingar och åsikter spelar stor roll. Det kan 
vara mer eller mindre svårt för en forskare att ha kontroll över sina värderingar. 
Värderingar spelar roll när forskaren väljer forskningsområde, val av metod och 
frågeställningar som skall besvaras. Även tolkning av hur data och slutligen 
resultat och slutsatser blir kan störas av forskarens förutfattade meningar. 
Forskarens syn på teorival är en annan faktor som styr tillvägagångssättet vid 
samhällsvetenskaplig forskning.63 
 
En forskare kan vara deduktiv eller induktiv i sin ansats. En kvantitativ studie är 
ofta deduktiv till sin karaktär. Det innebär att forskaren först formulerar en 
hypotes som sedan bekräftas eller förkastas i det resultat som uppstår. Forskaren 
prövar sin teori innan den kan betraktas som hållbar eller användbar.64 Den 
                                                 
59 Kvale, (1997) s.49 
60 Kvale, (1997) s.50 
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kvalitativa forskaren har oftast istället ett induktivt angreppssätt med den 
motsatta utgångspunkten. Forskaren vill uppfatta sambandet mellan teori och 
forskning som något induktivt. Forskaren drar generaliserbara slutsatser på 
grundval av många observationer. Teorin blir därför till slut ett resultat av 
empirin och forskarinsatsen.65 66 Resultatet kan emellertid aldrig anses vara 
generaliserbart för induktivisten. Chalmers menar att även om forskaren har 
många observationer i sin induktiva forskning så är slutsatserna inte en egentlig 
sanning utan en möjlighet att påvisa en sannolik sanning. Det kommer alltid 
finnas oändligt antal hypoteser som är förenliga med ändlig mängd belägg. 
Sannolikheten för att en given hypotes är helt sann blir därför noll.67 
 
Denna studie har haft en ambition att vara induktiv i sitt angreppssätt. Vi har 
velat ta del av upplevelser från intervjupersonerna och utifrån dessa se 
sammanhang och kunna få ny kunskap. Vi har också velat vara öppna för 
intervjupersonernas egna perspektiv utan att i förväg känna till dessa. Vidare har 
vi velat ställa frågor så att olika individers perspektiv kommer fram.68 Vi har 
låtit intervjupersonen leda oss fram under intervjun utifrån dennes information, 
synpunkter och upplevelser.69 Holstein och Gubrium talar om att formulera 
frågor och skapa en atmosfär för att stödja öppen och en ostörd 
kommunikation.70  
 
 

3.3 Litteraturgenomgång 
 
Vi har genomfört litteratursökning via Internet samt Linköpings 
universitetsbibliotek. De sökord vi har använt oss av är följande: Kvalifikation; 
Kompetens; Vårdenhetschef; Första linjens chef samt Rekrytering; 
Rekryteringsannons. Vi har sökt i databaserna PubMed, Julia samt Libris. 
 
 

3.4 Kvalitativa intervjuer 
 
En grundläggande metod för att ta reda på människors upplevelser är att fråga 
dem. En intervju kan sägas vara en speciell form av samtal som syftar till att 
samla in information.71 Frågorna skall kunna anpassas efter varje individ och 
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intressanta områden fördjupas med följdfrågor.72 Kännetecknande för kvalitativa 
intervjuer är att frågorna är som ställs är raka och enkla men svaren kan vara 
omfattande och komplexa.73 
 
Intervjuteknik är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning när 
det gäller att samla in data. Intervjuns form med stora möjligheter till flexibilitet 
gör den attraktiv för många forskare. Intervju kan i huvudsak ske som 
strukturerad intervju, vilket ofta används inom den kvantitativa forskningen, 
eller de metoder som vi kommer beröra mer, den kvalitativa semi- eller 
ostrukturerade intervjun. Skillnaden mellan dessa två huvudspår utgörs i första 
hand av forskarens ansats där forskaren i kvalitativ intervju är mest intresserad 
av intervjupersonens synpunkter medan en kvantitativ forskare mest fokuserar 
på genererade svar som kan kodas och bearbetas.74 
 
Intervjuerna inom kvalitativ forskning kan antingen vara helt ostrukturerade 
eller semistrukturerade. Den ostrukturerade intervju sker med ett PM som 
minneshjälp för forskaren och utförs mycket som ett samtal mellan forskare och 
intervjuperson. Den semistrukturerade intervjun utgår förhållandevis specifika 
tema ofta formulerade som en intervjuguide. Vilken metod som forskaren väljer 
att använda avgörs av om forskaren kan få de svar och den information om 
intervjupersonernas upplevelser av sin värld som han eller hon söker. I det 
sammanhanget är intervjuguiden av vikt men framförallt är det själva 
genomförandet som är avgörande. Det är viktigt att forskaren har förberett sig på 
ett adekvat sätt genom att vara insatt i sitt material, ha en förberedd struktur för 
att utifrån den kunna styra, ställa följdfrågor och agera flexibelt utifrån den 
information som kommer fram. Intervjuerna spelas med fördel in på band för att 
snarast transkriberas över till text och bearbetas vidare utifrån forskarens 
frågeställningar.75 
 
 

3.5 Dokumentanalys 
 
Carlsson och Siljehult har i en tidigare rapport kartlagt, analyserat och diskuterat 
rekryteringsannonser för första linjens chefer inom Landstinget i Jönköpings län 
från år 1971 fram till 2007.76 De genomförde där en analys utifrån fyra 
perspektiv om kompetens och kvalifikation inom ramen för Ellströms teori. De 
kunde se att detta speglades i ett antal värdeord under varje tidsperiod. Dessa 
sammanställda värdeord kunde ses som en kompetensram inom vilken första 
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linjens chefer är verksamma.77 Den andra frågan var hur krav och efterfrågan på 
första linjens chefer förändrats över tid. Analyser av rekryteringsannonserna 
visade över tid att arbetsgivarens krav och efterfrågan av kompetenser har ökat.  
 
De valde då att inte analysera Ellströms femte perspektiv som ställer frågan om 
vilken kompetens som faktiskt utnyttjas för första linjens chefer.78 Vi tar nu 
ytterligare ett steg genom att gå vidare med det femte perspektivet och ställa oss 
frågan hur första linjens chefer uppfattar att deras kompetens utnyttjas. 
 
För att tydliggöra de olika kompetensområdena har vi sökt efter gemensamma 
nämnare som möjliggör gruppering av alla värdeorden vi tidigare funnit i vår 
Rapport dokumentanalys. Vi valde att sammanföra alla värdeord rörande reell 
kompetens som efterfrågas i rekryteringsannonser från år 2000 och 2007 och 
placera dem i nya huvudgrupper. Vi fann då att det finns fem olika 
huvudgrupper. Grupperna är ”erfarenhet, ”leda arbetet”, ”ekonomi”, 
”medarbetare”, samt ”utveckling”. Se vidare Bilaga 1. 
 
 

3.6 Urval intervjuer 
 
Urval har i vår studie skett med bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 
innebär att man använder sig av de personer som för tillfället råkar befinna sig 
tillgängliga för forskaren. Det blir sannolikt inget representativt urval och det 
går inte att generalisera resultaten.79 
 
Urvalskriterierna för deltagande i vår studie var att inneha en 
tillsvidareanställning som första linjens chef samt arbetet som det i mellan ett till 
fem år inom Landstinget i Jönköpings län. 
 
Vi önskade representation från Landstinget i Jönköpings län alla tre 
sjukvårdsförvaltningar och skickade i december 2008 e-post till aktuella 
personalcheferna med förfrågan att välja ut första linjens chefer som stämde in 
på urvalskriterier ovan. Vi önskade urval av både män och kvinnor samt en 
åldersspridning. Se vidare bilaga 2. 
 
Vi fick svar tämligen omgående från Värnamo- samt Höglandets 
sjukvårdsområde med lista på sammanlagt tjugoen medarbetare som uppfyllde 
våra urvalskriterier. Fyra medarbetare var män, resterande var kvinnor. Från 
Jönköpings sjukvårdsområde svarade man att det saknades riktlinjer för hur vår 
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begärda uppgifter fick lämnas ut eller ej. Frågan skulle avgöras på 
personalchefskollegie och först efter tre månader, med två påstötningar, fick vi 
svar att uppgifter kunde lämnas ut. Vi hade vid det tillfället valt att istället utöka 
antalet intervjupersoner från övriga områden och avstod följaktligen från att 
intervjua intervjupersoner från Jönköpings sjukvårdsområde. 
 
Utifrån de av personalcheferna utvalda personerna skickade vi en inbjudan i 
mitten på januari 2009 till alla de personerna att delta som intervjuperson i vår 
studie. Se vidare bilaga 3. 
 
 

3.7 Intervjuguide 
 
För att tydliggöra våra frågeställningar har vi tagit fram en intervjuguide. Se 
bilaga 4. Intervjuguiden syftar att underlätta genomförandet av en 
semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun inbjuder att vara 
flexibel med hjälper till att hålla en viss ordning. Eftersom vi hade ett tydligt 
kvalitativt fokus på vår forskning så bedömde vi valet av semistrukturerad 
intervju som det mest naturliga verktyget att ta sig an våra frågeställningar.80 
 
Vi bedömde att en sammanfattande intervjuguide bäst skulle ge möjligheten att 
få ut mest relevant information från intervjupersonen. Den ger möjlighet att 
skapa ett visst mått av ordning i våra teman samtidigt som frågorna inbjuder till 
fylliga svar.81 Intervjuguiden utformades som en semi-strukturerad 
intervjuguide. Den ger möjlighet att vara öppen och ställa frågor utifrån hur 
intervjun utvecklas och intervjupersonen kan komma tillbaka till ett ämne utan 
att det stör intervjun.82 
 
Intervjuguiden konstruerades utifrån två perspektiv. Det första perspektivet är 
resultatet utifrån värdeordens grupperingen i vår tidigare rapport i fem 
huvudområden, som vi ville beforska vidare. Dessa bildade kapitelrubriker i 
intervjuguiden. Det andra perspektivet är Ellströms fem olika sätt att definiera 
yrkeskunnande och kompetens. Dessa perspektiv bildade underliggande frågor. 
Följaktligen utgjorde intervjuguidens stomme med huvudkapitelindelning av 
värdeordens huvudgrupper. De underliggande fördjupande frågorna utgick ifrån 
Ellströms fem olika perspektiv på kompetens. 
 
På det sättet kopplades efterfrågan av kompetens från arbetsgivaren, uttryckt i 
värdeord, nu nedgrupperade till fem större grupper, ihop med personer som fått 
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anställning i Landstinget i Jönköpings län som första linjens chef och deras 
berättelse och upplevelser av kompetens. Dessa personer har idag befattningar i 
Landstinget i Jönköpings län, där rekryteringsannonsen, på goda grunder, kan 
sägas ha efterfrågat kompetens utifrån dessa fem huvudgrupper av värdeord. 
 
Utöver detta konstruerade vi en tiogradig självskattningsskala inom varje 
huvudområde. Självskattningen uppfattade vi skulle stärka bilden av 
intervjupersonernas upplevelse. Den kom dock att bli allt för positivistisk och 
uteslöts vidare ur rapportarbetet. 
 
 

3.8 Tillvägagångssätt intervjuer 
 
Innan vi startade processen med djupintervjuer genomförde vi en provintervju 
med en intervjuperson som uppfyllde våra kriterier samt varit 
provintervjuperson även i vår tidigare rapport. Det gjorde att 
provintervjupersonen förstod vad vi syftade att uppnå och provintervjupersonen 
kunde därför komma med konstruktiv kritik av upplägg och frågor till 
intervjuguiden. Provintervjun har uteslutits som empiri.83 
 
Vi tog kontakt med alla de av personalcheferna föreslagna intervjupersoner via 
e-post. Se vidare bilaga 3. Vi gjorde där en formell förfrågan om intresse att 
delta i vår studie. De intervjupersoner som besvarade vår förfrågan positivt 
ringde vi upp via telefon och ställde kompletterade frågor som bekräftade att de 
föll in inom våra urvalskriterier. Vid det telefonsamtalet informerade vi kort om 
vad vår studie gick ut på samt möjligheten att avstå eller hoppa av i ett senare 
skede. Samtliga intervjupersoner som hörde av sig med önskan att delta blev 
intervjuade. En föreslagen intervjuperson hörde av sig via e-post och avböjde 
deltagande. 
 
Inför intervjun är det viktigt att skaffa sig förkunskaper. Intervjuaren bör sätta 
sig in i ämnet och den miljö man avser undersöka. För att förstå vad som är ny 
kunskap måste forskaren också ha förmågan att sätta sin egen förförståelse 
”inom parantes”. Intervjuarna måste vidare ha förmåga att utöva folklighet, dvs. 
”första linjens chefer skall intervjuas på första linjers chefers vis”. Intervjuaren 
behöver kunna på ett avvägt sätt leda intervjupersonen framåt genom att bedöma 
relevans hos yttranden.84 Det är inte lämpligt att sammanfatta under intervjun 
eller efter densamma. Det blir lätt störande avbrott och tolkningar och analyser 
skall göras i lugn och ro efteråt.85 86 
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Vi bestämde tid och plats och intervjuns ungefärliga tidsomfattning genom ett 
telefonsamtal till vare intervjuperson. Vi intervjuade åtta intervjupersoner, sju 
kvinnor och en man. Med vår relativt begränsade erfarenhet av djupintervjuer så 
valde vi att vara två personer i par som medverkade som intervjuare.87 Att vara 
två intervjuare är dock i sig inte en metod som förbättrar eller gör intervjun 
säkrare.88 En av oss ledde intervjun utifrån intervjuguiden och den andra hade 
rollen som bisittare. Rollerna för intervjuarna var samma vid varje 
intervjutillfälle. Inför intervjun hade intervjupersonen fått frågan om tillgänglig 
lämplig plats att sitta på under genomförandet. Intervjupersonen fick själv välja 
lämpligt rum i ett försök att skapa en avslappnad situation. Vi strävade efter att 
styra bokning av tidpunkt till gemensamma dagar för samma sjukhus eller ort 
för att spara tid och minska miljöpåverkan genom färre resor. Strax innan varje 
intervju ringde vi upp intervjupersonen och bekräftade att mötet kunde äga rum 
utan nya förhinder. 
 
Registrering av intervjun kan ske med löpande förda anteckningar, anteckningar 
nedtecknade ur minnet efter intervjun eller med hjälp av inspelning, på video 
eller ljudband/fil. Att registrera anteckningar under intervjun tar mycket tid och 
engagemang och registrering efteråt har stora risker med att inte komma ihåg 
exakt vad som sades. Bandinspelning ger möjlighet att exakt fånga upp vad som 
sägs under förutsättning att inspelningsmiljön är befriad från störande ljud. Den 
bandande intervjun transkriberas sedan till text som då blir det säkra empiriska 
materialet.89 90 91 Den bandade intervjun medger att gå tillbaka till vad som sagts 
flera gånger och bedöma tolkningar återigen. Nackdelen med bandning, och 
senare transkribering, är den stora mängd information som kommer fram.92 
 
Innan intervjun startade informerade och förfrågade vi om intervjupersonen 
hade några synpunkter på att vi spelade in intervjun på band. Alla 
intervjupersonerna bejakade inspelning av sin intervju. Vi använde en 
bandspelare i form av diktafon med anpassad mikron som väl tog upp 
samtalsljudet. Diktafonen var avsedd för små analoga inspelningsband och vi 
spelande in på båda sidor av bandet. Vid varje vändning av bandkassetten 
uppmanades intervjupersonen att  avvakta med sina svar under bytet. Trots 
kontroll av funktion vid varje intervju visade sig två intervjuer innehålla 
problem med ljudupptagningen på sidan två av en bandkassett. 
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En intervjuare ledde intervjun och ställde frågor utifrån intervjuguiden. 
Bisittaren koncentrerade sig på att hitta följd- och uppföljningsfrågor utifrån 
svaren som intervjupersonen gav. 
 
I slutet av varje intervju genomfördes en skattning på en skala 1 – 10 hur 
intervjupersonen upplevde hur deras kompetens efterfrågades, hur den 
utnyttjades samt vilken grad av kompetens de upplevde sig ha inom delämnet. 
Skattningen kom i det fortsatta arbetet med rapporten att uppfattas som allt för 
positivistisk varför den uteslöts ur vårt arbete helt. 
 
Som avslutande frågor gavs intervjupersonen möjlighet att i berätta om sina 
upplevelser om framtiden, hot och möjligheter för sin yrkesroll samt om det 
fanns något övrigt som intervjupersonen ville tillägga till intervjun. Därefter 
avslutades intervjuerna. Flera intervjupersoner efterfrågande möjlighet att få ta 
del av uppsatsen då den är klar vilket vi lovat.93 Vi erbjöd inte intervjupersonen 
att få ta del av materialet innan publicering. 
 
Det är i de flesta undersökningar vanligt att sekreterare skriver ut de bandade 
intervjuerna för att uppnå tidsbesparing.94 Vi valde att låta en erfaren extern 
sekreterare genomföra utskrifter från samtliga åtta intervjuer. Vinsten med 
effektiv transkribering av yrkesskicklig sekreterare bedömdes vara stor. 
Sekreteraren har gjort ordagranna utskrifter och i utskriften noterat talspråk som 
läten, suckar och upprepningar. Utskrifterna har genomförts kort efter 
genomförd intervju och sedan granskats av båda författarna. Informationen har 
behandlats konfidentiellt och banden har raderats först efter att utskrifterna 
godkänts och bearbetats av  båda författarna. Vi är medvetna om risken i att låta 
en extern person transkribera ljudbanden. Riskerna består i att särskilda 
talspråksuttryck, oavslutade meningar, betoningar och andra talspråksuttryck 
kan gå förlorade eller missförstås.95 
 
 

3.9 Forskningsetiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer medger att samhället har 
berättigade krav på att forskning bedrivs med god kvalitet, forskningskravet. 
Samhällets medlemmar har samtidigt rätt till berättigat krav på otillbörligt insyn 
i sina livsförhållanden samt får inte utsättas för fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning, individskyddskravet. Dessa krav skall alltid ställas mot varandra och 
forskaren måste göra en vägning av värdet på det förväntade kunskapstillskottet 
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mot möjliga risker och negativa följder för intervjupersonen. 
Individskyddskravet delas sedan in i fyra huvudkrav på forskningen, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.96 
 
Det viktigaste delen inom social forskning är att den inte skadar någon enskild 
person eller grupp. Forskaren måste överväga om själva publicerandet av data 
kan innebära risker eller skada för någon. Personer som deltar i ett 
forskningsarbetet har rätt till olika nivåer av anonymitet och forskaren behöver 
tänka igenom vilken grad intervjupersonen kan och skall skyddas.97 
 
Informationskravet anser vi uppfyllt genom att mejla ut bakgrund, syfte och 
information om studiens upplägg och innehåll inför intervju. Vidare har det av 
varje intervjuperson inhämtats samtycke till att delta i undersökningen. 
Samtidigt informerades varje intervjuperson om möjligheten att avbryta 
deltagande under processens gång. 
 
Utgångspunkten i vår studie är att intervjupersonerna som deltagit inte skall 
drabbas av negativa konsekvenser till följd av sitt deltagande. Vi har därför valt 
att genomföra undersökningen i Landstinget i Jönköpings län vilket är en stor 
organisation vilket medverkar att leva upp till godtagbar konfidentialitet. 
Nyttjandekravet tillgodoses genom att uppgifter som kommit fram under vår 
studie enbart kommer att användas i forskningssyfte inom ramen för denna 
undersökning. Om ytterligare fördjupad forskning visar sig vara motiverad 
kommer vi inhämta nytt samtycke från berörda intervjupersoner. 
 
Med hänsyn till ovanstående uppfyller vi vetenskapsrådets alla etiska krav för 
vår studie. 
 
 

3.10 Metodreflektion 
 
Vid val av angreppssätt av forskningsmetodik är det frågeställningen som är 
avgörande för val av metod. Vilken typ av information kan bäst belysa eller 
besvara frågeställningen? När en forskare tar ställning till val av kvalitativt eller 
kvantitativt angreppssätt så visar forskaren sin föreställning om företeelser som 
människans relation till verkligheten, vad kunskap är, förhållande mellan 
forskaren och sitt studieobjekt samt förhållandet mellan fakta och värderingar. 
Förenklat kan sägas att den kvantitativa forskaren försöker förklara och den 
kvalitativa försöker förstå. Den hermeneutiska tolkningen är lämplig för 
                                                 
96 Forskningsetiska principer, (1990) s.5ff  
97 Svensson, Starrin, (1996) s.39f 
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förståelsen av mänskliga upplevelser eller de uttrycksformer som återspeglar 
dem.98 Det huvudsakliga instrumentet är människan själv och hur denna 
interagerar med andra människor.99  
 
Kvalitativa studier syftar till att ta reda på karaktären av en företeelse, eller hur 
den skall identifieras. Kvalitativa studier kan vara nödvändigt för sådant som är 
vagt, mångtydigt eller innehåller subjektivitet.100 Vi vill se vår forskareroll som 
ett verktyg och därmed använda vår förförståelse när vi tolkat och försökt förstå 
vår empiri. Vår tolkning av våra intervjutexter är naturligtvis inte allenarådande 
men vår ambition har varit att utifrån ett hermeneutiskt synsätt försöka förstå 
våra intervjupersoners kontext. 
 
Vår rapport har en induktiv ansats. Vi har velat ta del av upplevelser från 
intervjupersonerna och utifrån dessa se sammanhang och få ny kunskap. Utifrån 
våra metoder med dokumentanalys av värdeord och semistrukturerade 
intervjuer, som i sin tur utgår ifrån en förberedd intervjuguide, anser vi att vi har 
ett induktivt angreppssätt. Den empiri vi fått fram hos dokument och 
intervjupersoner har vi reflekterat och analyserat och försökt se med nya ögon. 
Det kan vara svårt att helt renodla ett induktivt angreppssätt. Vår design av 
rapporten kan i enstaka moment upplevas att ha en deduktiv karaktär. Det gäller 
framför allt skattningsskalan som kom att helt uteslutas ur vårt arbete. 
 
Vi använde oss av två olika metoder för datainsamlig. Dokumentanalys 
genomfördes genom de sedan tidigare insamlade värdeorden i vår tidigare 
rapport101, samt djupintervju av åtta första linjens chefer om deras upplevelser av 
efterfrågad och utnyttjad kompetens. I vår intervjuguide fanns en kompletterade 
skattningsskala för självskattning av efterfrågad, utnyttjad samt verklig 
kompetens inom ett område. Skattningsskalan blev för positivistisk och togs bort 
ur det vidare arbetet. 
 
En alternativ metod hade varit att kontakta Landstinget i Jönköpings län och 
fråga företrädare där hur man betraktar efterfrågan på kompetens när man 
rekryterar första linjens chefer. Vi ansåg dock att vi redan samlat in den 
informationen och vi bedömde den som trovärdig och giltig för hela Landstinget 
i Jönköpings län eftersom vi studerat annonser från hela Landstinget. 
 
Som ett annat alternativ till vår dokumentanalys hade vi kunnat studera i 
litteraturen efter vilka de vanligaste efterfrågade kompetenskraven på första 
linjens chefer är. Den metoden bedömdes som mindre tillförlitligt då sådan 

                                                 
98 Starrin, Svensson, (1994) s. 52ff  
99 Backman, (2008) s.54 
100 Wallén, (1996) s.73 
101 Carlsson, Siljehult (2008) 
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information inte finns tillgänglig eller tidigare har beforskats. Vi förfogade 
själva över nyinsamlad empiri hämtad direkt från aktuell verksamhet och avsedd 
arbetsgrupp genom den sedan tidigare gjorda datainsamlingen. Informationen 
beskrev på vilket sätt rekryteringsannonserna arbetsgivarens uttryckte krav och 
efterfrågan på första linjens chefer. 
 
För att få fram våra data övervägde vi att välja en kvantitativ metod, till exempel 
en enkät med numeriska data formulerat som kryssfrågor där intervjupersonen 
fick skatta sina upplevelser utifrån en skala. Den skulle ha fördelen att kunna 
skickas ut till intervjupersoner samt fyllas i lugn och ro. Enkäten skulle 
sannolikt blivit billigare och kostnadseffektivare samt  sannolikt inneburit att vi 
fått data från fler intervjupersoner och därmed kunnat fånga en större antal inom 
gruppen. Det hade då inte varit möjligt att få de fylliga och utvecklade svar vi 
sökte. Enkäter ger heller inte möjlighet att hjälpa intervjupersonen vid 
uppenbara missförstånd eller svar på definitioner.102 
 
Enligt Bryman är en kvalitativ intervju den mest attraktiva metoden när det 
gäller att samla in kvalitativa data. Den flexibilitet som finns inom 
intervjumetoden gör den attraktiv.103 
 
Vi bedömde också möjligheten att genomföra vår studie som gruppintervju, eller 
fokusgrupp, och på det viset fått intervjupersonerna att utöver sina egna 
synpunkter också reagera på andra gruppmedlemmars inlägg. En effekt av 
fokusgrupp blir att intervjupersonerna samspelar och därmed påverkas av 
varandra på ett sätt vi inte avser undersöka.104 Vi såg risker i att individerna å 
andra sidan inte skulle få komma till tals i en utsträckning som vi trodde var 
nödvändig. Vi valde att låta individens synpunkter bli viktigare än gruppens och 
uteslöt därför fokusgrupp som metod. 
 
Som ytterligare ett alternativ hade deltagande observationer kunnat genomföras 
med ett aktivt deltagande i första linjens verklighet. Det bedömdes som en 
alltför tidskrävande metod och möjligheten att få de data vi eftersökte bedömdes 
bli mindre. Det var osäkert om vi skulle kunna få tillträde till forskningsfältet 
genom att följa med våra intervjupersoner som vi i så fall skulle behövt. Det är 
ju heller inte säkert att de situationer som vi önskade veta mer om skulle uppstå 
just när vi deltog med våra observationer.105 
 
En strukturerad intervju har en tydlig uppsättning formulerade frågeställningar 
som skall undersökas. Den strukturerade intervjun syftar till att få svar på dessa 

                                                 
102 Bryman, (2002) s.145ff 
103 Bryman, (2002) s.299 
104 Bryman, (2002) s.324 
105 Bryman, (2002) s.276ff 
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frågeställningar. Vi vill istället fästa fokus på intervjupersonens egna synpunkter 
snarare än våra egna intressen. Den kvalitativa intervjun tillåter ofta 
intervjupersonen att röra sig i olika riktningar för vad som är relevant och viktigt 
för frågeställningen. Tekniken ger oss möjlighet att följa vidare i 
intervjupersonens värld av intressanta reflektioner och synpunkter. Vi kan ställa 
nya frågor eller återkomma senare om fler intervjupersoner visar sig uppehålla 
sig inom samma frågeområde som därför behöver belysas ytterligare för att ge 
vår undersökning ett högre värde. Metoden ger möjligheter till fylliga och 
detaljerade svar till skillnad från kvantitativa intervjuer där svaren ska vara 
möjliga att kodas och bearbetas.106 107 
 
Vi bedömde att en sammanfattande intervjuguide bäst skulle ge möjligheten att 
få ut mest relevant information från intervjupersonen. Den ger möjlighet att 
skapa ett visst mått av ordning i våra teman samtidigt som frågorna inbjuder till 
fylliga svar. Bisittaren är förberedd på frågorna och kan fokusera på intressanta 
yttranden som i följdfrågor får möjlighet att fördjupas. Vidare tjänar den ett 
syfte som naturligt ställe att anteckna bakgrundsfakta.108 
 
Vi var två personer vid varje intervjutillfälle. Det numerära övertaget kan riskera 
att skapa en känsla av övertag för intervjuarna gentemot intervjupersonen. Vår 
rollfördelning med en som ledde intervjun och en som ställde följdfrågor 
tillsammans med vår relativa erfarenhet motiverade att vi var två. Att sköta 
tekniken med bandspelare upptog ofta en intervjuare vilket gav en fördel att vara 
två. Ingen intervjuperson reagerade öppet på att vi var två intervjuare. 
 
Intervjuerna spelades in på en diktafonbandspelare. Vi kontrollerade vid start av 
varje intervju att inspelningen fungerade och hörbarheten var god. Vid den 
senare transkriberingen upptäcktes i två fall att data ej kommit med på sidan två 
av kassettbandet. Vi lät en av intervjuarna lyssna igenom banden igen för att om 
möjligt kunna uppfatta vad som sägs. Ingen information gick dock att återskapa. 
Detta utgör en försvagning av vårt empiri då viktiga synpunkter oåterkalleligt 
har försvunnit. Vi bedömer dock att den totala mängden av åtta intervjuer utgör 
tillräcklig med data för att kunskap kan uppstå. 
 
Några intervjupersoner har frågat och ställt som förväntan att de i egenskap av 
intervjuperson åtnjuter konfidentialitet. Vår utfästelse har varit att varje 
intervjuperson är konfidentiell men att vi avser berätta kort om varje 
intervjupersons bakgrund för att skapa större förståelse hos kommande läsare. 
Varje sådan beskrivning minskar konfidentialiteten och ökar risken för 
igenkännande av intervjupersonen i sin organisation. Vi har dessutom besökt 
                                                 
106 Bryman, (2002) s.300 
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108 Bryman, (2002) s. 304ff 
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intervjupersonen arbetsplats vid samtliga intervjutillfällen vilket ökar risken för 
brist i konfidentialitet. Vår bedömning är dock att intresset för grundläggande 
bakgrundsfakta är av vikt för rapporten och dess läsare och att vi trots detta 
upprätthåller våra utfästelser och därmed vidmakthåller en godtagbar 
konfidentialitet. 
 
Eftersom empirin efter transkribering brutits ned i flera led och 
intervjupersonernas yttrande analyserats och blandats fann vi att det inte var 
rimligt att lämna ut information innan uppsatsen var helt klar. Det skulle kunna 
äventyra konfidentialiteten och vi fann skyddandet av den viktigare än att 
enskilda intervjupersoner fick ta del av resultatdelen.109 
 
Det är inte möjligt att i förväg definiera rätt antal intervjupersoner för den 
undersökning vi nu genomför. Mängden intervjupersoner avgörs av 
undersöknings syfte och är inte statistiskt beräkningsbar. Vid ett för stort antal 
intervjupersoner uppstår svårigheter att individuellt tolka intervjuerna. Mycket 
kunskap från undersökningar kan komma från endast en person.110 Vi valde att 
intervjua det antal första linjens chefer som var för sig gav ny information in i 
vår sammanlagda empiri. Antalet kom att bli åtta intervjupersoner och vår 
bedömning är att mättnad uppnåtts. Gruppen som faller inom våra kriterier är 
enligt personalchefernas bedömning totalt trettiofyra personer i Landstinget i 
Jönköpings län. Vi bedömer att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra ny 
kunskap. 
 
 

                                                 
109 Trost, (2005) s. 93 
110 Kvale (1997) s.98 
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4 Resultat 
 

4.1 Intervjupersonerna 
 
Våra intervjupersoner är första linjens chefer från två av tre 
sjukvårdsförvaltningar inom Landstinget i Jönköpings län. Vi har intervjuat åtta 
olika första linjens chefer, sju kvinnor och en man. Arbetsställena varierar 
mellan primärvård på vårdcentral samt öppen- och sluten vård förlagd till 
sjukhus. Sex av åtta har sjuksköterskeutbildning i grund. Övriga två var 
arbetsterapeut och psykoterapeut.  
 
Erfarenheten som första linjens chef varierar från drygt ett år till totalt åtta år. 
Samtliga har idag arbetat mellan ett till fem år i sin nuvarande befattning. 
Intervjupersonerna har ansvar för arbetsgrupper på mellan 15 till 48 
medarbetare. Två av intervjupersonerna uppgav att de innehar en formell 
ledarskapsutbildning. 
 
Fyra av intervjupersonerna uppger att de blivit uppmanade av arbetsgivaren att 
söka sin nuvarande tjänst som första linjens chef. Tre av dem berättar att de 
vuxit in i rollen och att det fallit sig naturligt att tacka ja till uppdraget.  
 
Den tid som intervjupersonerna arbetat inom Landstinget i Jönköpings län 
varierar mellan tre och 35 anställningsår. Åldern är mellan 37 år till 57 år med 
ett medelvärde på cirka 50 år. 
 
Fyra av intervjupersonerna har uttalad erfarenhet av att arbeta utanför 
Landstinget i Jönköpings län varav tre med vård i privat näringsliv samt en 
intervjuperson i ett annat landsting. 
 
De frågeområden som vi berörde under intervjuerna utgår från vår intervjuguide 
och omfattar områdena Erfarenhet, Leda arbetet, Leda personal, Ekonomiskt 
ansvar samt Leda utveckling. Dessa områden är de fem områden som 
Landstinget i Jönköpings län efterfrågar när man rekryterar första linjens chefer 
i landstinget. 
 
Resultatet nedan presenteras utifrån dessa frågeområden och våra 
frågeställningarna besvaras inom ramen för den indelningen. 
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4.2 Varför sökte du tjänsten? 
 
När man frågar intervjupersonerna om utformning och minnen av den 
rekryteringsannons de själva blev rekryterade ifrån, så framgår att det varierar 
hur man faktiskt etablerat kontakt med arbetsgivaren. Alla intervjupersoner har 
inte sökt sitt arbete genom klassisk rekryteringsannons utan flera 
intervjupersoner har blivit direkt tillfrågade om att tillträda tjänsten på intern 
förfrågan.  
 
Flertalet av våra intervjupersoner har dock svarat på en rekryteringsannons inför 
rekryteringen till sin tjänst. Efter ansökan har en klassisk intervju ägt rum och 
därefter har ett avtal om villkor upprättats. Flera intervjupersoner uppger att 
minnesbilderna från intervjun är svaga och att inget särskilt framkom eller 
efterfrågades i den situationen. En intervjuperson blev aldrig intervjuad utan 
överenskommelse upprättades utan intervju vilket upplevdes negativt av 
intervjupersonen. 
 
En intervjuperson berättar att arbetsgivaren önskade ansökningar utanför det 
egna Landstinget. Upplevelsen var att arbetsgivaren tydligt visade att den som 
kom utifrån var bättre lämpad än en egen intern rekrytering. Intervjupersonen 
sökte trots detta tjänsten och fick den. Ytterligare en annan intervjuperson sökte 
först en annan högre tjänst och blev efter den var tillsatt tillfrågad om intresse 
för den tjänst intervjupersonen senare tillträdde.  
 
Varför söker då medarbetare arbete som första linjens chef? Intervjupersonerna 
pekar på möjligheten att påverka sjukvården, att man har mer att ge och enklare 
kan framföra sina åsikter. Flera intervjupersoner pekar på sin tidigare erfarenhet 
som en viktig upplevelse för att kunna axla rollen som första linjens chef. Flera 
har erfarenhet utanför Landstinget i Jönköpings län inom privat driven sjukvård 
och andra verksamheter. En intervjuperson hade ”skolats” in av sin företrädare 
och tagit över hennes arbetsuppgifter successivt. Kollegan tyckte att 
intervjupersonen skulle efterträda henne på tjänsten och gav henne råd inom 
olika områden som t.ex. konflikthantering. Intervjupersonen ersatte sin 
företrädare vid vakanser och övergången blev sedan naturlig. 
 
Personlig utmaning och att få göra något nytt är andra argument som kommer 
fram när man frågar varför man sökt arbetet. Utmaningen ligger för en 
intervjuperson att komma från den lilla organisationen och ta sig an 
arbetsuppgifterna i den nya stora organisationen. Intervjupersonen hade många 
yrkesår utanför Landstinget i Jönköpings län och såg fram emot att komma till 
en organisation med många nya kontakter. En annan intervjuperson hade under 
några år arbetet med privat driven sjukvård och önskade efter den erfarenheten 
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att komma tillbaka till Landstinget. Att göra någonting nytt och vara nyfiken 
kommer också fram hos flera intervjupersoner. Det är trolighen ett basalt 
psykologiskt behov att efter en tid med kända arbetsuppgifter ta steget och pröva 
någonting nytt.  
 

…”jag var mer nyfiken, kände att jag kunde liksom byta om lite, som jag inte känt 
innan, bli bekräftad och så”… IP 2. 

 
 

4.3 Erfarenhet 
 

4.3.1 Efterfrågad kompetens 
 
Vad har intervjupersonerna för upplevelse av den kompetens som arbetsgivaren 
efterfrågar?  
 
Den mest konkreta efterfrågan utgörs av kompetens inom personalhantering och 
ekonomi. Flera intervjupersoner saknade eller tycke att de hade svagheter inom 
ekonomi området men det tycktes kompenseras av arbetsgivarens stöd i form av 
ekonomicontrollers.  
 

”Det man känner mest är väl ekonomin. Som inte jag har någon erfarenhet av 
innan. Det här med att budget, titta på alla de här räkningarna, 
sammanställningarna man får och liksom sätta sig in i den världen.” IP 1 

 
Eftersom vi frågar första linjens chefer om deras upplevelser om efterfrågad 
kompetens är det naturligt att flera av intervjupersonerna har tjänsten som sin 
första chefstjänst. De berättar att arbetsgivaren inte kan förvänta sig att chefen 
skall vara erfaren från början och personalhanteringen är ett område som chefen 
lär sig med tiden. Ett bra sätt kan ju vara att hela tiden kommunicera mellan 
överordnad och underordnad för att förvissa sig om att utvecklingen går på bästa 
sätt. 
 
Arbetsgivaren har hos någon intervjuperson förvissat sig om den grundläggande 
syn som intervjupersonen haft på sina kommande medarbetare inför 
rekryteringen. Intervjupersonen redovisade sin syn och eftersom den 
uppskattades så fick intervjupersonen tjänsten i konkurrens med andra sökande. 
Det förefaller som sökande kan ha någonting att vinna på att tänka igenom sina 
värderingar på medarbetare inför en intervju. Samtal om förväntningar vad som 
skall utföras har skett mellan några intervjupersoner och deras överordnade. Mer 
eller mindre uttalade förväntningar har då kommit fram till den nya första linjens 
chef. 



 42

 
Att sedan ta hand om och administrera personalen framkommer hos alla 
intervjupersoner som en central del av arbetet. En intervjuperson upplever att 
personalhanteringen tar så mycket tid att utvecklingsarbetet blir lidande. 
 
En annan uttalad efterfrågan hos flera intervjupersoner är att man ska ha en viss 
erfarenhet av olika slag.  
 

”bara att man är duktig sjuksköterska så är det ju inget som säger att man är 
duktig ekonom eller ledare” IP 2 

 
Flera intervjupersoner berättar om det positiva med att ha en blandad erfarenhet 
med sig i bagaget när man tillträder en chefstjänst. Blandningen av 
erfarenheterna varierar från att tjänstgjort i flera sjukvårdsområden i samma yrke 
till att tjänstgjort hos olika huvudmän i både offentlig och privat regi. I vissa fall 
upplever inte intervjupersonerna att denna mångfald av erfarenheter värderas 
från arbetsgivaren men intervjupersonerna berättar att erfarenheterna är mycket 
viktiga för individen. Det spelar inte så stor roll om arbetsgivaren bekräftar den, 
erfarenheten används av individen situationsanpassat och ger större förståelse 
för varför det är som det är och att saker kan göras på flera sätt. 
 

”Jag fattar inte att de inte undrar, hur gjorde de där och hur hade man det där? Det 
är ju som om att, det är bara här och nu som gäller” (justerat efter transkribering) 
IP 6 

 
Mot det kan sägas att två intervjupersoner fått tjänst som chef efter att ha arbetet 
länge inom sin verksamhet. Att vara bekant med organisationen, att trivas med 
sitt yrke var kompetens som arbetsgivaren premierade för interna sökande. 
 

”Jag hade väl med mig att jag kände verksamheten mer, det är väl det som var 
min erfarenhet. Jag hade ju ingen utbildning i ledarskap eller något sådant.” IP 8 

 
Intervjupersoner som varit i både offentlig och privat regi ger uttryck för stora 
skillnader mellan dessa världar. Det är mer intressant att intervjupersoner med 
erfarenhet inom olika förvaltningar i Landstinget i Jönköpings län, också ger 
uttryck för stora skillnader mellan arbetsplatserna, trots att det är inom samma 
specialitet. 
 
Utbildning framkommer som en central förväntan från arbetsgivaren. 
Förväntningarna utgår ifrån den specialitet som intervjupersonen verkar inom 
och varierar stort. Flera intervjupersoner talar om att de saknar teoretisk 
utbildning inom organisation och ledarskap. Intervjupersonerna uttrycker olika 
upplevda svagheter inom sitt chefskap varav en del är kopplat till direkt 
utbildning. Personalvetarutbildning är behov hos någon och datakörkort har varit 
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nödvändig för någon annan. Några intervjupersoner har gått Hälso- och 
sjukvårds administration på olika nivåer och någon efterfrågar densamma för att 
stärka sin kompetens. Landstingsinterna chefutbildningar som ALV förekommer 
hos de flesta intervjupersoner och tolkas som att Landstinget i Jönköpings län 
efterfrågar kompetens inom ledarskap för sina första linjens chefer.  
 
Att kunna möta människor är något intervjupersonerna upplever att 
arbetsgivaren förväntar. Chefskapet är till stora delar möten mellan människor.  
Upplevelsen är att det är helt nödvändigt att kunna hantera det med framgång. 
Det uttrycks också som att tid och erfarenhet är bra förutsättningar för att 
utveckla sin förmåga att hantera mänskliga möten. 
 

”… jag tänker att en del i ett chefskap är att kunna hantera mänskliga 
relationer…” IP 7 

 
Att vara öppen och lyhörd för människor är ytterligare en upplevelse av 
förväntad kompetens. Vidare finns förväntan att kunna kommunicera bra med 
medarbetare även berätta för andra människor vad chefen vill och vad man ska 
göra. Flera intervjupersoner påtalar möjligheten att lära sig mycket av ideellt 
arbete inom förenings- och idrottslivet. 
 
 

4.3.2 Individuellt yrkeskunnande 
 
När intervjupersonerna talar om sitt individuella yrkeskunnande i relation till sin 
erfarenhet framkommer hos så gott som samtliga intervjupersoner upplevelsen 
av trygghet i sin personlighet. Bakgrunden till detta ligger i att de ofta har lång 
och god erfarenhet av den verksamhet som de är ansvariga för. De anger att de 
kan det praktiska kliniska arbetet. De har också en bakgrund från till exempel 
fackligt arbete, föreningsliv, andra arbetsplatser inom eller utanför landstingets 
regi. Några anger familjen som en god erfarenhet att ha med sig i sin roll som 
första linjens chef.  
 
En upplevelse av sitt eget yrkeskunnande som första linjens chefer har är att 
man bör vara strukturerad och hinna med sina arbetsuppgifter i tid. 
Intervjupersonerna uppfattar ofta att det är grundläggande krav från de 
medarbetare man är chef för. Vidare betonas från flera intervjupersoner vikten 
av att man som chef känner till de faktiska arbetsuppgifterna som medarbetarna 
har. Flera intervjupersoner rycker in och hjälper till i verksamheterna vid hastiga 
vakanser eller tillfälliga toppar. En intervjuperson berättar om sin bredd i sitt 
yrkeskunnande. Intervjupersonen kan både öppenvården och slutenvården inom 
sitt arbetsområde.  
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”I början trodde jag att jag var tvungen att se höra och lyssna på allting. Men det 
behöver man faktiskt inte.” IP 8 

 
Intervjupersonerna pekar på att chefen måste lära sig att lyssna av medarbetarna 
på olika sätt. Information och instruktioner till medarbetarna måste lämnas 
individanpassat. De är olika som individer och tar emot på olika sätt. Det är lätt 
att ledaren bara kör på bara för att så här är det. Ledare måste då ha förmåga att 
förvissa sig om att alla är med på banan. Denna förmåga växer med tiden och 
chefens erfarenhet. 
 

”Det spelar ju ingen roll hur mycket vi pratar om våra mål och våra visioner som 
landstinget har, och vi på kliniken har, om det inte förstås vad som menas med 
det.” IP 8 

 
Förmågan att hantera konflikter betonas av flera intervjupersoner. En 
intervjuperson berättar om en hotande personalkonflikt till följd av medarbetare 
som inte fungerat tillfredsställande på arbetsplatsen. Intervjupersonen litade i 
situationen till sin erfarenhet och konflikten löstes efter samtal genom att 
medarbetare slutade på arbetsplatsen. En annan intervjuperson  uppfattade 
konflikter som roliga och spännande.  
 

”…och det här med att komma på hur vi skall lösa det, det tycker jag är 
spännande. Försöka grunna ut en lösning, lite detektivarbete hur vid skall hitta 
bästa vägen att kunna få folk att kommunicera sa att det blir bra…” IP 5 

 
En intervjuperson beskrev behovet att ”vara en naturlig ledarförmåga”, att 
naturligt kunna leda en grupp och se individerna i gruppen. Det är en viktig 
yrkesskicklighet för varje chef. En annan intervjuperson berättade om hur denne 
använde erfarenheterna som fanns med från den egna familjen för att lyckas i 
sitt ledarskap. Ledare präglar sina medarbetare, sådan man själv är, så blir 
medarbetarna, påpekar en intervjuperson. 
 
Erfarenhet från att ha arbetat på andra arbetsplatser tas upp som en viktig del av 
de intervjupersoner som har sådan erfarenhet. De betonar att det är jättebra att ha 
sett andra arbetsplatser. Man växer och blir duktigare och duktigare. En 
intervjuperson har haft höga befattningar inom privat verksamhet och upplevde 
att denna erfarenhet inte kom till tillräcklig nytta inom den första linjens 
befattning intervjupersonen nu hade. Ekonomisystemen var inte tillräckliga och 
medgav därför intervjupersonen sämre möjligheter att styra sin verksamhet. En 
intervjuperson med lång cheferfarenhet från andra landsting beskrev att 
erfarenheten utifrån inte räknades av arbetsgivaren. Det var bara landstingsintern 
erfarenhet som lönesattes vid rekrytering. 
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Några intervjupersoner påtalar behovet av introduktion och handledning för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter så skickligt som möjligt. Frågorna som chefen 
ställs inför kan vara obehagliga eller nya för chefen och behovet finns då att 
kunna bolla olika åtgärder och konsekvenser med en mer erfaren kollega eller 
mentor. Det kan skapa tillfälle till reflektion och ”tänka efter före”. Introduktion 
ger arbetsgivare möjlighet att tala om hur man vill att arbetet skall utföras. 
Intervjupersonen efterfrågar tydlighet från organisationen, ramar att förhålla sig 
till som berättar vad man skall göra. Intervjupersonen vill ändå behålla 
möjligheten att själv fundera ut hur arbetet skall göras.  
 
Förmåga att ifrågasätta samt skicklighet att ta emot kritik är viktig för chefen. 
En intervjuperson vill veta och förstå skeendet när man får kritik. 
 

”…jag är inte rädd av mig. Jag vågar ifrågasätta både uppåt och neråt…jag vet att 
man kan få sig en smäll om man sticker ut hakan och det tål jag det med. Man jag 
ska ha en riktig förklaring!” IP 4 

 
Ibland förväntas det av arbetsgivaren att första linjens chefer tar reda på, och 
hanterar, frågor även om man inte har formell kompetens för uppgiften.  
 
Motsatsen beskrivs också av intervjupersoner. Att uppleva sig kompetent, till 
och med mycket kompetent och sedan inte få använda den kompetensen i sitt 
arbete. Överordnad chef skapar inte delaktighet trots att man upplever sig 
behärska ett arbetsområde väl. Viktiga rekryteringar kan ske utan att första 
linjens chefer blir involverade och delaktiga. En intervjuperson var van vid att 
ekonomin bereddes gemensamt och att alla sedan förstod att verksamheten var 
tvungen att dra in de intäkter som budgeterats. Annars skulle inte alla kunna ha 
kvar sina jobb. På arbetsplatsen i Landstinget i Jönköpings län så kom budgeten 
en bra bit in i verksamhetsåret och var inte kopplad till konkreta mål. 
Arbetsgivaren var nöjd om verksamheten gjorde bästa möjliga med de resurser 
man hade utan hänsyn till behov eller efterfrågan. 
 
Lojalitet mot verksamheten upplevs som en förväntan på första linjens chef. En 
intervjuperson berättar om medarbetare som kan skrika och gorma i frustration 
över dålig läkarbemannig på enheten. Att klara av att lyssna gång efter annan på 
sådana frustrationer och inte ha behov att gå till överordnad varje gång upplevs 
visa på en god ledare.  
 
Utbildningen inom olika viktiga områden beskrivs som en av grunderna för att 
bygga upp en god individuell yrkesskicklighet som hälso- och 
sjukvårdsadministration, arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi, datakörkort, 
personalledning, personlig utveckling. Landstinget i Jönköpings län 
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tillhandahåller sådana utbildningar och intervjupersonerna nämner särskilt ALV 
vilken flera gått och någon för närvarande går.  
 
 

4.3.3 Handlingsutrymme 
 
Handlingsutrymmet för intervjupersonerna varierar mycket från sak till sak. 
Flera intervjupersoner beskriver sin upplevelse av att handlingsutrymmet är gott. 
De får använda sin erfarenhet på bästa sätt. 
 
De intervjupersoner som är relativt nya i sin roll väger in ytterligare en faktor 
när de bedömer sin handlingsfrihet, vikten av att samverka med andra. Kollegor 
i din närhet har större erfarenhet än du själv som ny chef. Du gör klokt i att 
lyssna in dem innan du bestämmer dig hur du skall hantera en situation. Man är 
sällan ensam med någonting, kollegor finns att prata och diskutera med. När 
man är ny som chef så vet man ofta inte hur saker har gjorts förut. När man 
lyssnar in andra så ges man också möjlighen att plocka godbitarna ur kakan. 
 
En intervjuperson hänvisar till att arbetsgivaren ger ett uppdrag och att första 
linjens chef sedan får utföra uppdraget och nå målen på bästa möjliga sätt. Det 
finns inget som säger att man inte får göra si eller så utan arbetet får göras 
utifrån kompetens och erfarenhet. 
 

”Jag känner att jag har väldigt fria händer och göra mycket som jag vill göra.” IP 
1 

 
Några intervjupersoner med längre yrkeserfarenhet ger uttryck för motsatsen 
och upplever litet handlingsutrymme framför allt inom det ekonomiska 
utrymmet. Tre av totalt åtta intervjupersoner upplever att de inte har utrymme att 
använda sin erfarenhet inom ramen för sin tjänst som första linjens chef. 
Ekonomiskt inflytande är reell makt och där kan första linjens chef ibland 
komma till korta. Det kan uttrycka sig som svårighet att omfördela budgetmedel 
till alternativa åtgärder eller anställa andra viktiga medarbetare istället för 
specialistläkare som just då inte verkar gå att rekrytera. 
 
En paradox uppstår kring personalhanteringsprogrammet Palett. En första 
linjens chef med lång ledarerfarenhet sedan tidigare, berättar om hur svårt det är 
att ha koll på ekonomin när man inte själv får sköta Palett. På dennes arbetsplats 
sköts dessa arbetsuppgifter av en annan medarbetare som inte själv är chef. 
Ytterligare en erfaren intervjuperson beskriver hur arbetsuppgifterna i Palett tar 
så mycket tid och energi att utvecklingsarbetet riskerar att bli lidande. Det 
förefaller som Palett, och vem och hur mycket som sköts där, spelar en viktig 
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roll för ledarskapet. Att sköta Palett ger handlingsutrymme i ledarskapet men 
kan också ge känslor av överkördhet.  
 
Att självständigt rekrytera medarbetare till sin organisation är en arbetsuppgift 
som ser olika ut hos intervjupersonerna och ger därmed olika upplevelser av 
handlingsfrihet. Hög grad av självständig rekrytering av medarbetare förefaller 
ge ökad tillfredsställelse av handlingsfrihet. En intervjuperson hade nyligen fått 
ny överordnad verksamhetschef och kände att den nya chefen planerade att 
delegera tydligare intervjupersonens egna möjligheter att självständigt 
administrera rekryteringen vilket upplevdes mycket positivt. 
 
 

4.3.4 Faktiska krav 
 
Arbetet innehåller många förväntningar från intressenter runt första linjens 
chefer. Den situation som råder vid rekryteringen av första linjens chefer, ofta 
uttryckt i en annons eller internrekrytering, ter sig inte alltid lika som den 
verklighet som sedan är. Intervjupersonerna beskriver upplevelser där väldigt 
mycket tid går åt att administrera medarbetare vilket inte var den bild som 
målades upp när tjänsten tillräddes. Utvecklingsarbeten och förbättringar får stå 
tillbaka för arbetets verkliga krav. Det är inte en situation som 
intervjupersonerna tycker är önskvärd. Att arbetsuppgifterna inte kommer som 
en ångvält över den nya chefen utan att man får komma in i arbetet är viktigt. 
Annars kan den nya chefen gå på allt som sägs och uppleva sig överkörd innan 
det ens har börjat. En intervjuperson tyckte att man skulle känna på arbetet som 
första linjens chef i förväg genom att vara biträdande chef en tid. Det talas om 
svårigheten att rekryteras från arbetsgruppen till chef på den egna arbetsplatsen. 
Behovet är att få växa in i rollen. 
 

”…från att jobba som syrra till att komma hit upp, det är egentligen en helt annan 
värld.” IP 8 (justerat för transkribering) 

 
Ekonomi i balans beskrivs av några intervjupersoner som ett tydligt krav på 
chefen. Att förstå sin budget, titta på räkningar, sammanställa kostnader kommer 
fram som krav. Stöd finns i form av controller och ger den nya chefen utan 
ekonomiutbildning en chans att växa in och möta kravet på ett bra sätt.  
 
Förändringsarbete är ett område som framkommer vad som faktiskt sker inom 
ramen för första linjens chefer. Några intervjupersoner beskriver detta som en 
källa till glädje men också ofta en energislukare. Att motivera medarbetare till 
förändringar och förbättringar är ofta tungt. Att få förståelse för en förändring 
som kommer, ofta uppifrån, är en lång process som kräver mycket av chefen. 
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Först i backspegeln, till exempel i ett efterlöpande medarbetarsamtal, finns goda 
möjligheter att se det positiva med förändringsprocessen och att njuta av 
resultaten.  
 
Det är viktigt att stanna upp och reflektera inför sina arbetsuppgifter när någon 
kritiserar det som sker. Att ställa krav på hur något faktiskt skall göras utgår ofta 
från den individen som uttrycker synpunkten. Att då reflektera över vad 
arbetskamraten eller överordnad har för erfarenheter som ligger bakom kritiken 
ger möjlighet att tänka efter. Är det en otydlighet i organisationen över 
huvudtaget eller är det något annat som behöver klargöras. Tydlighet från 
omgivningen i vad man ska göra i form av ramar är viktigt för att klara att 
hantera arbetet på adekvat sätt.  
 
Flera intervjupersoner beskriver vikten av att ha tydliga överordnade som en stor 
faktor att klara alla de förväntningar och arbetsuppgifter som ingår i uppgiften. 
Att ha en dålig chef är lika med att inte kunna klara kraven omgivningen ställer 
på dig. Motsvarande att själv ha en bra chef beskrivs som en god förutsättning 
för att lyckas, särskilt i besvärliga frågor. Chefen beskrivs då som bollplank, 
lyssnare, kommer med goda råd och kan hålla tyst om det som sägs i ett stängt 
rum. En överordnad chef hade i ett besvärligt ärende till första linjens chef 
uttalat sitt hela stöd och uppmanat intervjupersonen att själv sköta ärendet. 
”Krånglar det så stöttar jag dig”. 
 
Ett annat faktiskt krav som första linjens chefer ställs inför är att motivera 
medarbetare att tänka mot visioner och uppställda mål. Medarbetarna tänker inte 
i de banorna. Att möta medarbetarna ute på golvet och förmedla sådana tankar är 
inte alltid så lätt för alla tycks inte ha den förmågan. 
 
Intervjupersonerna talar om känslan och svårigheten när man som ny första 
linjens chef ska delta i alla möten och sammanhang. Hur man med tiden lär sig 
att bedöma vad som är nödvändigt och inte. Bilden av de faktiska kraven på en 
första linjens chef, innan man går in i uppgiften, beskrivs av en intervjuperson 
som att gå på alla möten, springa mellan olika medarbetare. 
 
Konflikthantering ingår som en del av arbetets krav. En del intervjupersoner 
upplever detta jobbigt medan andra ser det som en utmaning och spännande del 
av arbetet.  
 
En intervjuperson beskrev det faktum att denna hade ett förordnande som var 
tidsbegränsat som en bra och viktig hållpunkt att stämma av om 
intervjupersonen levde upp till de krav arbetsgivaren ställde i olika situationer. 
Kliniken hade där en bra möjlighet att inte förlänga förordnandet om så 
bedömdes lämpligt. 
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4.3.5 Utvecklingsmöjligheter 
 
Att ha utvecklingsmöjligheter är centralt för första linjens chefer. 
Intervjupersonerna beskriver hur mycket tid det tar med personalfrågor och 
rutinarbeten och att det påverkar möjligheten att utveckla verksamheten. Det får 
ibland komma lite i andra hand. En intervjuperson uppger att verksamheten inte 
hade haft möjlighet att använda dennes kompetens inom förbättringsarbete för 
all kraft gick åt till det dagliga arbetet och personal saknades ofta. Ändå 
förefaller det som helt centralt för intervjupersonerna att utveckling av 
verksamheten ligger inom räckhåll. Balans mellan rutinuppgifter och att 
reflektera och arbeta med framtiden behöver finnas där hela tiden.  
 

”Jag är väl en person som gärna vill vara med att utveckla, förbättra och tycker 
om att vara med och styra.” IP 8  

 
Personlig utveckling är lika centralt. Vissa intervjupersoner har helt klart för sig 
hur de vill att deras personliga utveckling och framtida kompetens skall se ut, 
andra är mer svävande men önskar självklart att utvecklas som ledare. I vissa 
fall kommer personlig utveckling i det kliniska arbetet som vissa 
intervjupersoner deltar i, upp som det mest väsentliga. Kompetensutveckling 
måste komma i rimlig takt och uttrycks av flera som ”en sak i sänder”. 
Utvecklingssamtal och individuella kompetensutvecklingsplaner är bra 
förebilder men är verkningslösa när intervjupersoner får fånga medarbetarna i 
korridoren, i ögonblicket, då ingen tid finns på kliniken. 
 
 

4.4 Leda arbetet 
 

4.4.1 Efterfrågad kompetens 
 
Första linjens chefer upplever att de är ett verktyg för att leda arbetet. 
Upplevelsen av att leda arbetet identifieras hos våra intervjupersoner 
arbetsuppgifter som syftar till att patienterna får den bästa vård de kan få. Första 
linjens chefer skall då se till att rätt förutsättningarna finns för att kunna ge den 
här vården. Det är personella resurser, materiella såväl som kompetens- och 
utvecklingsmiljö. Medarbetarna skall ha en arbetsmiljö som möjliggör att de kan 
fokusera på patientens vård. 
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Ytterligare en övergripande förväntan som intervjupersonerna upplever är att 
första linjens chef måste veta och kunna kommunicera vilka mål organisationen 
har och vilka ramar som finns. Första linjen chef skall vara ett verktyg för att vi 
ska kunna gå framåt och röra oss mot ett känt mål. Förväntan är inte längre att så 
mycket styra upp själva arbetet utan snarare följa upp på ett adekvat sätt. Att ha 
förmåga att samverka med medarbetare och andra intressenter är efterfrågat av 
arbetsgivaren.  
 

”… att ledaren har en samhörighet i gruppen och i den arbetsplasten som man jobbar på, 
det är ju också att leda. Att här håller vi ihop och här gör vi så här mot varandra och så 
här jobbar vi. Och det är väl också en ledargrej tycker jag.” IP5 

 
 
Olika hinder för att leda arbetet kommer upp som en ständig upplevelse bland 
första linjens chefer. Ibland är hindren små och ibland riktigt stora 
strukturfrågor. En intervjuperson berättar att själva läkarbemanningen av dennes 
enhet inte är löst på ett tillfredsställande sätt. Mycket energi går därmed åt att 
navigera i de förhållandena. En intervjuperson upplevde sig dessutom väldigt 
isolerad på sin enhet och hade små möjligheter att nätverka med kollegor i 
samma bransch. 
 
Arbetsgivaren efterfrågar stor kompetens hos våra intervjupersoner i deras 
förmåga att klara personalbemanning på ett effektivt sätt. En intervjuperson 
ifrågasätter om det verkligen måste vara en arbetsuppgift för första linjens chef 
att bemanna schemarader utifrån allas önskemål. Kanske någon annan kan sköta 
schema och första linjens chefer istället kan rikta energi framåt i 
utvecklingsfrågor.  
 
Flera intervjupersoner upplever att man i sitt arbete att leda kommer nära sina 
medarbetare. Om det är en efterfrågad kompetens eller en konsekvens framgår 
inte av intervjupersonerna men att det kan bli för mycket berättas om i flera fall. 
 

”man känner till alla och man kan personalens liv nästan.” IP 1 
”ibland kan man nog känna jag vill inte höra allting, utan nu räcker det liksom” IP 
6  

 
Det framkommer att man som första linjens chef kan uppleva sig ensam i sin 
roll. Flera intervjupersoner saknar kollegor att kommunicera med. 
 
Förmågan att delegera eller ge andra medarbetare arbetsuppgifter kommer också 
fram som en efterfrågad kompetens. Det möjliggör för första linjens chef att 
finnas med i vården att vara synlig bland personalen.  
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Att följa upp arbetet upplevs också som viktig förmåga när man är första linjens 
chef. Ibland berättar intervjupersoner att de upplever sig som kontrollanter men 
de flesta upplevelser är positiva i grundtonen och handlar om att puscha och 
hjälpa så att resultatet blir det avsedda. Om det inte blir så får första linjens chef 
verkligen tala om för personalen hur de måste ta sitt ansvar i frågan. 
 
Att vara ”ledare” i olika roller återkommer hos våra intervjupersoner. 
Rollförväntningarna är tydliga och intervjupersonerna har upplevelser om bra 
och dåligt ledarskap. 
 
Att vara ledare betyder för intervjupersonerna att vara den som ger 
förutsättningarna, vara engagerad som person och i sitt arbete. Det innebär också 
att inte ha ambition att ”sätta sig på någon” utan istället inspirera och skapa 
känslan av att arbetet är kul. Ledarskap upplevs också vara förmågan att lyssna. 
God kommunikation med omgivningen är mycket viktigt. Att vara synlig uti i 
verksamhen så medarbetaren vet var man är, är viktigt.  Att kunna ge tips och 
konstruktiv kritik i syfte att arbetet skall bli bättre utfört nästa gång är en annan 
viktig egenskap som identifieras med ledarskap. Vidare är ledarskap att 
kommunicera bra med sina medarbetare. Att behandla alla lika, samt bete sig  
korrekt mot medarbetare är seriöst och skapar trovärdighet. Att vara en förebild 
att göra så som du säger till andra att göra är centralt för ledarskap. 
Medarbetarna skall uppmuntras att själva ta så stort ansvar som de kan ta. 
 
Att stå och snacka skit eller högljudd skrika till sina medarbetare är exempel på 
dåligt ledarskap. 
 
Att lösa småkonflikter tycker en intervjuperson inte handlar om ledarskap utan 
mer om hjälp till självhjälp. Det är ju de inblandade kollegerna själva som måste 
hitta lösningen där. Löser det sig inte så får man träda in som ledare och säga 
”nu gör vi så här”. Flera intervjupersoner såg arbetet  med den psykosocial 
arbetsmiljö som väldigt viktig. Att skapa samhörighet i gruppen och regler för 
hur vi beter oss med och mot varandra är en framgångsfaktor. Vården är 
hierarkisk och det är viktigt att chefen ser såväl undersköterskor som läkare och 
sjuksköterskor.  
 
Om det finns förväntningar från arbetsgivare på att delta ute i vårdarbetet 
varierade hos intervjupersonerna. Det verkar ändå som att flertalet 
intervjupersoner såg det som en självklarhet och egen önskan att när tillfälle 
gavs, delta i det direkta vårdarbetet. Vissa hade valt ut avgränsade 
arbetsuppgifter som de skötte på lika villkor som övriga medarbetare. Det 
upplevs vara av stort värde att som första linjens chef själv medverka i 
arbetslaget och delta i det kliniska arbetet. Vidare är ett sätt att vara ett gott 
föredöme och vinna förtroende i arbetslaget. Förväntan att första linjens chef ska 
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delta i det kliniska arbetet verkar inte utgå i första hand från arbetsgivaren utan 
hos individen själv. 
 

”Men då säger jag, men mitt pappersarbete det kan jag göra sedan. Jag vill ju att ni ska 
ha det dräglig här, vi har ju ingen annan vi kan ta in nu, vi måste hjälpas åt.” IP3 

 
En intervjuperson menar att arbetsgivaren aldrig redogör för sin förväntningar 
när man tar ett arbete som första linjens chef. Den sökande får inte reda på vad 
som förväntas och gäller. Intervjun innehåller mest klyschor om ledarskap i 
allmänhet och det motsvarar inte alls arbetets verkliga innehåll.  
 

”Man vet inte vad det är man säger ja till.” IP 2 
 
Första linjens chef måste hitta strategier för att klara den komplexa vardagen. 
Det kan handla om att skapa struktur och prioritera bland sina arbetsuppgifter 
och identifiera vad som är viktigast just nu. Pappersarbetet kan göras senare. 
Chefen måste också kunna skapa teamkänsla i belastade situationer. Det finns 
ofta ingen hjälp utifrån, inte ens från den överordnade chefen. Det vi har det är 
det vi har. Vi måste hjälpas åt att göra något bra med det. Det gäller att inte bara 
bli en ”fixare”. Den som löser allt både smått och stort och som sakta men säkert 
drunknar i vardagen. Ett konstruktivt sätt att hantera detta är att bestämma sig 
för att hitta förmågor hos andra, lita på dem och ge dem möjligheten till att 
också leda vissa arbetsuppgifter. 
 

”För jag leder ju, men jag leder tillsammans med alla. Fast jag har 
huvudfunktionen om man säger.” IP 8  

 
Arbetsgivaren eftersöker också kompetens i arbetet med värdegrunder. Hos en 
intervjuperson utvecklades tankarna mycket kring bemötande. Det gällde 
bemötande mot patienter, mot medarbetare, mot vårdgrannar och andra. 
 

4.4.2 Individuellt yrkeskunnande 
 
Första linjens chefer upplever sitt individuell yrkeskunnande ifråga om att leda 
arbetet helt ifrån relationer med sin omgivning. Det är inte yrkeskunnande att 
klara den eller den specifika arbetsuppgiften utan förhållandet till medarbetarna 
som är viktigt och man som chef skall vara kunnig i.  
 
För att klara detta upplever första linjens chef att man behöver vara lyhörd för 
personalens åsikter och upplevelser när de arbetare. De kommunicerar vad de 
anser att de behöver och hur enheten fungerar. Första linjens chef måste lyssna 
in, låta alla komma till tals och i övrigt  klara av att läsa dessa signaler med 
skicklighet.  
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Den yrkesskickliga första linjens chef ser vad varje individ är bra på och 
uppmuntrar medarbetaren till nya utmaningar. Första linjens chef behöver ha 
förmåga att se förmåga. Någon medarbetare kanske vill har mer arbetsuppgifter 
och då gäller det ju att veta förmågorna hos alla för att kunna ta vara på det. 
 
En annan viktig uppgift som måste skötas skickligt är att tillsammans med 
medarbetare sätta upp mål. Inte bara utifrån vad medarbetarna vill, utan 
framförallt utifrån vårt uppdrag och den samhällsnytta enheten skall skapa. 
Första linjens chef måste verka så att enheten är i lite utveckling. Det får inte bli 
för mycket för då uppstår trötthet i organisationen. Men ändå lite rörelse så att 
individen sporras men också gruppen till att bli lite bättre. En intervjuperson 
betonar möjligheten att använda sig själv som verktyg för att få andra att gå åt 
ett visst håll. För att lyckas måste man få medarbetare delaktig i arbetet att sätta 
mål. 
 

”jag försöker att inte ta för mycket på en gång …man tar det i småbitar. En sak i 
taget, implementerar det, tar en ny sak och implementerar den.” IP 4 

  
Första linjens chef behöver vara bra på återkoppla och ge uppmuntran tillbaka 
till medarbetaren. Det är viktigt att bekräfta med ord, ”vad bra du fixade det 
där”. Det kan med fördel ges i utvecklingssamtal men det är vardagens 
återkoppling som är viktigast. En intervjuperson tar upp kommunikationsteknik 
och kroppsspråket som centralt. Denne visar med kroppsspråket känslor och 
tankar.  
 
Chefen måste också kunna bevara en hemlighet, något som sägs i förtroende. 
Intervjupersonerna lägger också vinn om att ”inte prata skit” om medarbetare.  
 
Att komma direkt till saken, att mena vad man säger är andra egenskaper som 
formar en yrkesskicklig första linjens chef. Det finns dock gränser för detta, en 
intervjuperson hade medvetet dragit sig tillbaka i kommunikationen på 
arbetsplatsen, miljön där upplevdes inte klara allt för rak kommunikation. 
Strategin blev istället att avvakta mer och följa händelseförloppet och utgå ifrån 
att saken löser sig på bästa sätt ändå. Om inte kan chefen då gå in och styra. 
Ytterligare en intervjuperson hade som strategi att ”ta det i småbitar”. Inte för 
mycket på en gång till medarbetarna. 
 
Snabbhet är en annan egenskap som upplevs vara yrkesskicklighet. Att inte låta 
saken rinna ut i sanden eller gå flera dagar innan chefen tar reda på någonting 
som medarbetarna vill veta. 
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”Jag är positiv, jag tar tag i saker snabbt. Jag låter det inte liksom rinna ut i sanden 
eller gå flera dagar innan jag tar reda på någonting som medarbetarna vill veta.” 
IP5 

 
Andra egenskaper som upplevs utmärka yrkesskicklighet hos första linjens 
chefer är uthållighet. En intervjuperson beskriver sig som envis och inte ger sig. 
Intervjupersonen försökte vara uppmärksam på detta för att inte bli för 
dominant. Det upplevs som gott ledarskap att släppa fram medarbetarna och låta 
dem komma med förslag om förändringar. Vissa förändringar är bra för 
verksamheten och patienterna men ogillas i första läget av medarbetarna som 
inte ser vinster i förändringen.  
 

”Jag vill att folk ska komma på själva vad som är bra och liksom inte att trycka 
ner det i halsen på folk, utan jag vill att de ska kunna tänka så här, -  jag gillar det 
inte, men okej jag försöker…” IP 4 

 
Att forma en yrkesskicklig första linjens chef kräver personlig utveckling av 
varje sådan. Intervjupersoner upplever att de får hjälp med sig egen utveckling i 
ledarutbildning och i några fall även handledning.  
 

”…jag har ett rätt hetsigt humör. Att få hjälp med att tänka till innan jag slänger ur mig 
någonting… det har jag fått handledning och hjälp med, att tänka innan man pratar och 
att lyssna istället för att prata för mycket.” IP 4 

 
Prestigelöshet kommer upp från en intervjuperson som en viktig men lite 
svårfångad yrkesskicklighet. En första linjens chef som klarar att prestigelöst 
erkänn ett fel är en vinnare och skapar något positivt. Att våga säga att ”det här 
blir fel, det här får vi ändra, det gick för snabbt eller det här var inte bra öppnar 
upp för något nytt. Vi lärde oss något på det som hände och nu får vi ändra till 
något annat. Det blev till slut något positivt för de inblandade och alla vet att alla 
kan göra fel. Men alla klarar inte att erkänna det.  
 
Hur förvissar sig arbetsgivaren om vilka kompetenser och kvalifikationer första 
linjens chefer har i fråga om att leda arbetet? En intervjuperson upplevde att 
arbetsgivaren inte hade förstått vad intervjupersonen hade med sig i bagaget i 
fråga om kompetens och var därmed onödigt underutnyttjad.  
 
 

4.4.3 Handlingsutrymme 
 
Första linjens chefer upplever i stort ett stort handlingsutrymme i sitt chefskap. 
Samtliga intervjupersoner upplever det möjligt att leda arbetet utifrån sin roll att 
planera och fördela arbetsuppgifter. Intervjupersonerna upplever också att de i 
övrigt självständigt kan sköta sina enheter och medarbetarnas behov och krav. 
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Intervjupersonerna har mandat att ta beslut, utan att alla är med, och gör det 
också när det behövs. 
 
Hinder för att använda all sin kompetens beskrivs i flera fall som relaterat till 
stor och omfattande personalhantering. Om för mycket tid går åt att bemanna 
enheten uppstår ibland en känsla av att vara underutnyttjad.  
 

”..det kan ju gå flera dagar där jag bara sitter med och ringer in personal… Och 
det kan man ju undra, är det jag som ska göra det, finns det ingen annan? Den 
uppgiften skulle kanske någon annan kunna ta.” IP 8 

 
En intervjuperson svarar att denne inte ens funderat över hinder och om det 
finns hinder är de i så fall kopplade till intervjupersonen själv. Man sätter upp 
egna begränsningar för vad man får göra, det är sällan överordnad chef som gör 
det.  
 
Flera intervjupersoner upplever att de har ett eget ansvarsområde som de blivit 
anvisade när de tillträtt befattningen. Hos en intervjuperson kom tjänsten till i en 
organisationsförändring. Medarbetarna var i början inte vana vid den nya 
ordningen information gick ibland fel väg. Behovet av klara avgränsningar 
gentemot överordnad chef ökade då en tid. Intervjupersonen fick dock själv ta 
upp förhållandet med överordnad 
 

”I början var det mycket spring in till min chef… det tog väl kanske ett tag innan 
han riktigt hajade att vissa saker skulle han bolla tillbaka till mig.  Men det satte 
vi ju stopp för sedan…  -Jag tycker inte du ska gå in på mitt område här, för det 
här det är mina grejer. Jag är tacksam om du bollar tillbaks det till mig. Det gjorde 
han,… sedan blev det jättebra!” IP 3 

 
Flera intervjupersoner pekar på det viktiga i att sätta sig med sin överordnande 
chef och diskutera och planera inom vilken ram handlingsutrymmet faktiskt 
finns. Så länge första linjens chef är lojal med verksamheten och arbetar i syfte 
att lösa de problem som dyker upp är man inom sitt handlingsutrymme. Man är 
”inom ramen”. Det måste hela tiden finnas en balans mellan intervjupersonen 
själv, överordnad chef, medarbetare samt uppdraget. Så länge man befinner sig 
där är handlingsutrymmet mycket stort.  
 
Intervjupersonerna tycker i stort att de har ett rimligt handlingsutrymme att vara 
chefer inom. De är väl medvetna om att större strukturella förändringar inte 
ingår i detta handlingsutrymme. En intervjuperson avstår faktiskt ökat 
handlingsutrymme genom att inte söka ledig befattning som verksamhetschef 
inom sitt område.  
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”…just nu så tycker jag att det är så roligt att också ha det kliniska arbetet för jag 
gillar ju att ha patienter. Då känner jag att jag vill inte heller vara 
verksamhetschef. Då mister jag den delen som jag tycker är så roligt! ” IP 5 

 
 

4.4.4 Faktiska krav 
 
För att klara de faktiska kraven på att leda arbetet är det en fördel med närhet till 
sin verksamhetschef. Det blir kort väg när det gäller beslut enligt en 
intervjuperson.  
 
På frågan om kliniskt arbete ingår som ett faktiskt krav för att kunna leda arbetet 
så svarar flera intervjupersoner att det sällan finns uttalade krav. En 
intervjuperson hade krav på att vara ute i verksamheten inskrivet i 
anställningsavtalet. Trovärdigheten mot egna medarbetare ökar  däremot och 
flera intervjupersoner gör det för sin egen skull.  
 

”Det är ju viktig att man inte kommer bort från vården utan att man fortfarande är 
med och vet vad som händer och sker.” IP 1 

 
Att fatta beslut är ett krav för att kunna leda arbetet. En intervjuperson upplever 
ibland sig ensam på den positionen. Intervjupersonen är inte längre med i den 
direkta gemenskapen och måste klara av att bära den nya rollen som chef. 
Besluten passar ibland inte den eller den medarbetaren. Det går inte att alltid 
vara demokratisk och rättvis utan besluten måste accepteras ändå av inblandade 
medarbetare. Är förankringen problematisk måste vart fall en test av det nya 
kunna ske. En annan intervjuperson berättade att denne kände sig trygg i rollen 
att fatta beslut, även om det kunde låta ”mäktigt”. 
 

” man är inte med i gemenskapen och det är lite svårt också i och med att jag har 
jobbat i många år som sjuksköterska och då var det en annan känsla … Så det är 
det svåraste tycker jag. Ibland får man riktigt tänka till, ja men jag är chef nu” IP 
4  

 
De administrativa arbetsuppgifterna för första linjens chefer försvinner aldrig 
helt. En intervjuperson menar att alldeles för mycket ledartid går åt att sköta 
sådana arbetsuppgifter och förhandlade bort att behöva sköta Palett. Det var inte 
helt enkelt att få detta till stånd och efter några år var intervjupersonen tillbaka i 
dessa uppgifter. Nu är emellertid en uppdaterad version på gång som återigen 
frigör intervjupersonen från de mest rutinmässiga administrativa Palettsysslorna. 
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Det är också krav på att förstå vad som händer i en grupp och kunna tolka olika 
situationer och agera efter det. Konflikthantering kommer ingen intervjuperson 
undan och en klok konflikthantering är ett faktiskt krav för att leda arbetet.  
 
 

4.4.5 Utvecklingsmöjligheter 
 
Första linjens chefskap upplever att möjligheter till att utveckla sin kompetens i 
att leda arbetet handlar om att lyssna på patienterna och det som de efterfrågar. 
Denna efterfrågan måste sedan på bästa sätt anpassas mot verksamheten och 
organisationen. 
 

”…alltså jag ser det här som att leda, … vi ju ställa upp till 100 % , alltså ge den 
servicen som vi är anställda för.” IP2 

 
Gamla invanda historiska hierarkiska och traditionella strukturer är ett hinder 
när det gäller att utveckla möjligheterna till att leda arbetet annorlunda. För att 
ändra detta krävs tid. Tid är något som upplevs som en bristvara. 
 
När det gäller utvecklingsmöjligheter för att leda arbetet så tar en intervjuperson 
upp behovet av att ändra allt, hela strukturen i fråga om bemanning av 
spetskompetens. Frågan om hur läkare skall bemanna enheten vill då 
intervjupersonen ändra i grunden. Med det kommer helt nya arbetssätt och 
anställningsrelationer. Intervjupersonen önskar att enheten i samverkan med 
arbetsgivaren sätter sig ner och diskuterar och kommer fram till ett förslag.  
 
 

4.5 Ansvara för personalen 
 

4.5.1 Efterfrågad kompetens 
 
Första linjens chefer har som en stor uppgift att ta hand om medarbetarna. Det 
arbetet kan sedan delas in i tre huvuddelar, bemanning, administration/ekonomi 
samt arbetsmiljö/konflikthantering.  
 
Intervjupersonerna pekar nästa undantagslöst på hur stor arbetsuppgiften är att 
bemanna schemarader. Första linjens chefer måste ha kompetens att med 
bibehållen budget disciplin se till att tillräcklig bemanning finns på enheten i 
varje stund. Olika knep används för att nästan i varje stund ha en uppfattning om 
vem som kan ringas in till tjänstgöring eller flytta ett arbetspass så att det bättre 
passar stunden.  En intervjuperson upplevde att vakanser på natten inte var något 
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problem, då ligger kompetenta människor och sover och kommer gärna in och 
jobbar om verksamheten så behöver. Flera intervjupersoner beskriver den 
ständiga bemanningen som en jätteuppgift som aldrig tar slut.  
 

”…jag trodde inte att det skulle uppta så mycket utav min tid… IP 8  
 

Intervjupersonerna upplever också att arbetsgivaren efterfrågar kompetens att 
vara långsiktig i personalplaneringen. Första linjens chefer måste kunna se sex 
månader framåt och ha en uppfattning om hur schemarader skall bemannas då.  
Ständigt pågående rekryteringar kan göra arbetet tungt och stressande.  
 

”… det är ju nästan bara kvinnor som jobbar här och det är ju många som hela 
tiden blir gravida…det kan bli stressande när den ena går hem ska man ha hittat 
någon ny som fortsätter här…”  IP 5 

 
En intervjuperson beskrev det positiva med att hitta duktiga människor och se att 
hur dessa blommade ut. Kompetens att hitta rätt plats för rätt medarbetare gjorde 
jobbet som första linjens chef roligt och spännande. 
 
Administrationen är det område där bristande kompetens hos en första linjens 
chef syns först och tydligast. Där finns många arbetsuppgifter som har deadline, 
som bara kan göras på ett sätt och också regleras i policys, avtal och lagar. Här 
finns mycket litet utrymme till fel eller brister och arbetsgivaren förväntar sig att 
detta fungerar från första dagen en första linjens chef tillträder. En 
intervjuperson hade inför sitt tillträde successivt fått lära sig arbetsuppgifterna 
men flertalet intervjupersoner har fått börja en viss dag och hamnat rakt in i 
verkligheten. Vi kan inte se att arbetsgivaren har någon genomtänkt 
chefintroduktion där dessa många och viktiga arbetsuppgifter lärs ut till den nya 
chefen. 
 

”… som vårdenhetschef är du ju ändå sjuksköterska i grund och botten. Du är inte 
administrativt utbildad på det sättet. Man rekryterar ju chefer till vården från 
ledet, så att säga…” IP 1 

 
Arbetsgivaren förväntar sig att medarbetarna är medvetna om vilka mål som 
gäller både för vården och ekonomin. Intervjupersonerna beskriver 
medarbetarsamtalet och lönesamtal som viktiga tillfällen att ge ut och följa upp 
vad som gäller. Samtalskompetens krävs samtidigt som intervjupersonerna 
beskriver dessa samtal som både roliga och jobbiga beroende på prestationer.  
 
Första linjens chef måste ha kompetens i informationshantering för att 
personalgruppen skall må bra. Intervjupersonerna beskriver att de måste veta 
vilken information som behövs lämnas ut från arbetsgivaren och samtidigt ha 
känsla för när den lämnas ut. Lagom mycket om mål och resultat, lagom mycket 
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om framtiden och hela tiden på ett sätt att medarbetarna upplever delaktighet. 
Vidare så måste första linjens chef ha känsla för rykten som kan sprida sig som 
en löpeld i stora personalgruppen och skapa skada trots att ingenting hänt eller 
ska hända.  
 

”…för det är ju väldigt, väldigt lätt i en stor personalgrupp att det, ett litet frö sås, 
och sedan är det en stor diskussion och det kan vara jättesvårt att få bort den 
diskussionen…” IP 1 

 
Medarbetarna förväntar sig att första linjens chefer är duktiga på att lyssna på 
dem. Att lyssna ligger enligt en intervjuperson naturligt för sjukvårdspersonal, 
det är en fundamental kompetens i rollen oavsett om det är patient eller personal 
som lyssnas på. Dessutom skall första linjens chefer göra så som medarbetarna 
förväntar sig. Kompetens krävs för att förklara hur vi måste göra på den här 
arbetsplatsen och i den här situationen för att resultatet skall bli det bästa. 
 
Att se skeenden med mobbning eller diskriminering är en annan kompetens som 
arbetsgivaren förväntar sig av första linjens chef. En intervjuperson letade efter 
”gruppbildningar” och strävade efter att motverka sådana och ifrågasätta. Där är 
viktigt att alla får säga sin åsikt utan att bli nedtryckt. Vidare måste chefen klara 
att se att alla sköter sig på sitt arbete, för är det någon som inte gör det så 
drabbar det ovillkorligt andra.  
 

”Det den inte den ena gör, det får den andra göra!” IP 4 
 
Konfliktlösning är viktigt att ha kompetens i. Det går inte att komma  undan 
sådana frågor och försöker första linjens chef värja sig uppstår problem i 
gruppen. En intervjuperson berättar att det finns ingenting annat att göra än att 
gå till medarbetarna och fråga de inblandade vad som hänt. Det går inte att tysta 
ner en sådan fråga.   
 
En intervjuperson tar upp förhållande att motsvarande roll som första linjens 
chef ute i övriga näringslivet så finns kompetens med specialister inom 
personalområdet, ekonomiområdet mm. Ändå är situationen inte övermäktig 
intervjupersonen eftersom denna arbetar kvar. En annan intervjuperson pekar på 
det faktum man aldrig är ensam, då första linjens chefer ändå en PA-konsult som 
kan hjälpa till även om de är olika bra och hur man kan samarbeta.  
 

”I sjukvården så är vi sjuksköterskor eller läkare som har hand om det. Det är 
någon konstig, sjukvården. För där kan vi allting…” IP 1  

 
Rehabiliteringsprocessen bland de egna medarbetarna kräver kompetens från 
första linjens chefer och beskrivs av några intervjupersoner som en stor 
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arbetsuppgift.  En intervjuperson hade inte förstått att så mycket av arbetet som 
första linjens chef var att delta i rehabiliteringen av de egna medarbetarna. 
  
Slutligen finns ”kuratorsrollen” som en förväntad kompetens. 
Intervjupersonerna beskriver hur de får lyssna till medarbetarna personliga 
situationer men också efter större händelser, där personalen själva varit utsatt för 
någonting eller varit med om någonting otäckt. Det är en viktig krishantering 
och första linjens chef deltar med sin kompetens och ser till att det fungerar. En 
intervjuperson uppgav faktiskt att denne ännu inte råkat ut för samtal med 
medarbetare som mått dåligt för att det är stökigt hemma eller så.  
 
 

4.5.2 Individuellt yrkeskunnande 
 
Intervjupersonerna förhåller sig till individuellt yrkeskunnande från två håll. 
Kompetens genom det de är bra på och roller de känner sig säkra i, samt brist på 
kompetens i alla andra roller.  
 
En område intervjupersonerna tar upp som viktigt att vara kompetent inom är att 
kunna svara på medarbetarnas frågor. En rak kommunikation mellan de 
inblandade är en bra grund. Saker som sägs i stängt rum skall stanna mellan 
berörda. Kan man inte svaret på frågan så ingår att ta reda på det. Svaret skall 
sedan vara korrekt, begripligt och stå sig över en viss tid. Det får inte sväva, då 
uppstår oklarheter. Det är också  en kompetens att vara bestämd. Är någonting 
tydligt kommunicerat så gäller det tills vidare.  
 

”Jag vill att personalen ska känna att jag är chef här, alla ska kunna komma till 
mig om det är någonting som de inte upplever är så riktigt bra.” IP 4 

 
Ett annat område där varje individ måste ha egen kompetens är trygghet. Första 
linjens chef behöver vara trygg, till och med väldigt trygg menar en 
intervjuperson för att i sin tur kunna förmedla trygghet till personalen.  Det 
skapar sedan möjlighet att våga förse medarbetarna med nya arbetsuppgifter där 
de kan känna att de får utmanas. En intervjuperson berättade om en styrka hos 
sig själv att tycka om alla, att inte tycka illa om någon. Intervjupersonen 
upplevde att medarbetarna kände detta i relationen till sin första linjens chef.  
 

”… utan tycka om även de jag inte tycker om kanske. Fast jag inte tycker om…” 
IP 6  

 
En intervjuperson menade att man inte skall ta en tjänst som första linjens chef 
om man inte har formell kunskap för uppgiften. Att läsa aktuella ämnen på 
högskolan, i detta fallet vårdadministration är ett sätt att bli yrkesskicklig. Den 
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tar upp lite delar av varje område och ger en bra inblick i teorin inom 
personalarbete och ger input för första linjens chef att tänka igenom hur man vill 
arbeta.  
 
En intervjuperson tryckte på vikten att kunna säga saker så att det inte kränker 
någon. Vidare är viktigt att fånga upp om någon medarbetare upplever att den 
blir orättvist behandlad och att medarbetarna känner att det är ”högt till tak”.  
 
Samtliga intervjupersoner berättar och ger uttryck för vikten av individuellt 
yrkeskunnande när man inte kan/behärskar en fråga eller ett skeende. 
Situationen för första linjens chefer är ofta så komplex att det är helt 
övermäktigt att vara insatt i allt som händer i alla perspektiv och helst samtidigt. 
Förhållningssättet mot medarbetare upplevs vara än vikigare i frågor där första 
linjens chef är osäker på vilket beslut man borde fatta. Kollegor att fråga finns 
ofta inte till hands utan arbetet upplevas vara ganska ensamt.  
 
Intervjupersonerna redogör för de möjligheter som står tillbuds i Landstinget i 
Jönköpings län. Backup finns inom personalfrågor i form av PA-konsulter. De 
är ofta centralt placerad i förvaltningen och det råder delade meningar bland 
intervjupersonerna om det goda i den placeringen. Vidare är det helt ogörligt att 
vara uppdaterad på alla lagar och avtal som finns så där måste den klassiska 
strategin att slå upp frågor för att få svar gälla.  
 
En variant av yrkesskicklighet som kommer fram under intervjuerna är 
erfarenhetskunskap. Den kunskap som aldrig går att läsa sig till utan bara kan 
förvärvas med tid och upplevelser. Den verkar kopplad till relationer med 
individer och förmågan att ta sig tid för andra. En intervjuperson lägger särskilt 
vikt vid sin kompetens att ta sig tid om någon kommer in och vill prata även om 
det innebär att sitta över sin arbetstid.  
 

”Det går aldrig att läsa sig till den rätta kunskapen. När man jobbar med personer 
så är varje person så individuell ändå.” IP 1  

 
När medarbetare inte mår bra pekar en intervjuperson på möjligheten att ta vara  
på det ”friska hos personen” och sedan använda det till att komma vidare i 
arbetslivet. 
 
 

4.5.3 Handlingsutrymme 
 
Intervjupersonerna upplever över lag en stor handlingsfrihet i fråga om ansvar 
för medarbetare. De är mycket upp till individen själv hur man utnyttjar sina 



 62

resurser. Handlingsfriheten upplevs som stor och intervjupersonerna har 
arbetsgivarens stöd om något skulle krångla och högre kompetens behövs i 
ärenden. Intervjupersonerna använder ord som ”stort utrymme”, 
”självständighet”, ”mycket man kan göra”, ”inga begränsningar” när det 
beskriver sina upplevelser. Rekryteringsprocessen förefaller skötas i huvudsak 
självständigt med kravprofil, annonsering, gallring, intervjuer och beslut. 
 
En intervjuperson upplevde till och med att det kunde vara för stor frihet i sin 
roll som första linjens chef. Det handlar för den nya första linjens chef att 
komma in i personalfrågor och förstå vad man skall fatta beslut om själv och i 
vilka frågor med skall ta in hjälp. Det kan ta lite tid att veta vad och var man 
som ny chef kan få hjälp med.  
 
 

4.5.4 Faktiska krav 
 
Det viktigaste faktiska kravet från arbetsgivaren som kommer fram i fråga om 
ansvara för personal är att kunna fatta beslut. En typ av beslut som en första 
linjens chef måste kunna fatta är en form av distanseringsbeslut. 
Intervjupersonerna klär det i ord som ”att säga ifrån” eller ”säga nej”. Det är 
viktigt att tydlig berätta för medarbetare att detta får ni sköta själva, det tar jag 
inte jag på mig. En intervjuperson menar att det är ett absolut krav på en ny chef 
och det borde tydligt stå i rekryteringsannonsen att arbetsgivaren förväntar sig 
att chefen kan säga ”nej”. Det tar ett tag att komma in i det förhållningssättet och 
tidigt i karriären börjar man bli kallad till alla sorters möten och tror att man 
dessutom måste gå på dem. Den nya chefen behöver reflektera över vad som är 
vikigt för en själv och den verksamhet man är satt att leda. 
 

”Är det här någonting som gynnar vår verksamhet eller mig, eller patienterna? 
Eller är det något som vi ska lägga åt sidan?” IP 1 

 
En  del strategiska möten och träffar är krav att medverka i. De kan aldrig 
sorteras bort eller prioriteras ner. Vilka de är lär man sig snart.  
 
Som motvikt till alla faktiska krav för en första linjens chef har en 
intervjuperson helt frivilligt deltagit i arbetslaget en förmiddag då och då. Det 
blir ofta en bra och viktig upplevelse att bara vara en i laget, en av de som 
jobbar. En intervjuperson upplevde att det administrativa arbetet finns kvar, 
deltar man mycket i kliniskt arbete så är vårdenhetschefsuppgifterna kvar. Det 
tar ingen hänsyn till. Å andra sidan så ger deltagande i kliniskt arbete en 
möjlighet att behålla vårdkompetens och den är man ofta stolt över.  
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En annan sida av det kliniska arbetet är när detsamma hamnar i kris. Flera 
intervjupersoner uppfattar då att första linjens chef har att delta i det direkta 
vårdarbetet och avlasta medarbetarna genom att själva bemanna en plats. 
 

”…fast det är ju bara när de blir sjuka eller så, när det är kris. Fast förra året så 
krisade det så mycket att jag fick arbeta lika mycket som en 75% tjänst” IP 6 
(justerat för transkribering) 

 
Ett annat uttalat faktiskt krav är att administrativt sköta sina medarbetare. Det i 
mäts i två perspektiv, medarbetaresamtal och lönesamtal. Några intervjupersoner 
med stora grupper medarbetare upplever det tungt med denna service till 
medarbetarna som också mäts av arbetsgivaren kontinuerligt.  
 
 

4.5.5 Utvecklingsmöjligheter 
 
Att tro på medarbetaren och ge dem förtroende för nya utmaningar ter sig för en 
intervjuperson som den viktigaste utvecklingsattityden. Tror vi på våra 
medarbetare och deras kompetens kan vi hämta hem mycket av lösningarna och 
klara utveckling själva. Första linjens chef skulle kunna utveckla förtroendet till 
medarbetarna genom att delegera ut mer arbetsuppgifter och samtidigt ge frihet 
under ansvar. Exempel som här nämns är schema. Detta skulle frigöra att första 
linjens chef fick mer tid till andra saker som är viktiga saker som 
utvecklingsarbete.  
 
Utvecklingsmöjligheterna ligger för intervjupersonerna i personalfrågor främst 
inom nätverksbyggande. Samverkan i medarbetarfrågor behöver ske på klinik 
och sjukhusnivå men också utanför det egna systemet, Landstinget. Det ger 
möjlighet tillerfarenhetsutbyte samt lära av andra. En intervjuperson är rädd att 
inte kunna se att man kan göra saker på flera sätt och önskar därför utbyte av 
erfarenheter med andra.  
 
En intervjuperson hade blivit erbjuden coachande samtal och upplevde dessa 
som mycket positiva. Intervjupersonen ångrade att denne inte börjat tidigare 
med aktiviteten. 
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4.6 Ansvara för ekonomin 
 

4.6.1 Efterfrågad kompetens 
 
Den mest efterfrågade kompetens från arbetsgivaren inom ämnet ekonomi är 
utan tvekan ”att hålla sin budget”. Den finns med hos alla intervjupersoner som 
en tydligt efterfrågad egenskap. Konkreta förväntningar om hur detta sedan 
bryts ner till första linjens chefer varierar mellan intervjupersonerna.  
 
Den andra stora efterfrågan på kompetens inom ekonomi är att första linjens 
chefer förväntas förstå varför en budget övertrasseras.  
 

”Jag höll på att säga något, men det kanske inte ska sägas. Det är ju inte hela 
världen om man liksom går över en budget heller, för att, det liksom, vi får ju inte 
slå igen om vi går över 10 000 kr med någonting. Men min del i det här är ju att 
titta efter varför blev det så här? ” IP 4 

 
Verksamhetscheferna tycks ha det övergripande överordnade ansvaret. 
Läkemedel sköttes av medicinskt ansvarig läkare hos en intervjuperson. En 
intervjuperson sitter med på klinikens budgetmöten och får där förklara sina 
avvikelser för andra intressenter. Intervjupersonerna har i flera fall ett uppdelat 
ansvar, uttryckt som ansvar för vissa ekonomiska poster som första linjens chef 
förväntas sköta. En intervjuperson upplever att det arbetssättet endast ger inblick 
och förståelse för delar av en helhet och det blir ibland inte bra.   
 
Den största kostnadsposten är personal enligt intervjupersonerna. För en 
intervjuperson ända upp till 90% av kostnadsmassan inom intervjupersonens 
ansvarsområde. Intervjupersonerna upplever därför att det efterfrågas kompetens 
att klara och styra bemanningen inom enheten för därmed undvika övertid och 
mertid. Förmågan att stå emot när den första tanken blir att ta in arbetskraft på 
övertid är efterfrågat av arbetsgivaren.  
 
En intervjuperson hade möjlighet att styra inflödet av patienter så att det 
motsvarade tillgången på kompetenta medarbetare. Det innebar i praktiken att 
enheten levererade vård till de mest behövande och på en fallande skala så länge 
resurserna räckte. De patienter som bedömdes ha det minsta behovet blev då helt 
utan vård.  
 
Personalkostnader ligger i stort fast enligt intervjupersonerna. En rörlig del av 
personalkostnader är dock utbildningskostnader och kompetens efterfrågas av 
arbetsgivaren att balansera detta så att alla på enheten upplever att de får 
individuell kompetensutveckling. Ytterligare en rörlig kostnad är för två 
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intervjupersoner var förråds- och förbrukningsmaterial. Där förväntade sig 
arbetsgivaren att uppföljningar och god kunskap om förändringar fanns bland 
första linjens chefer.  
 
Kompetensbrist kan åtgärdas på två sätt enligt intervjupersonerna. Dels kurser i 
ekonomi och dels erfarenhet som kommer med tiden man arbetar.   
 
 

4.6.2 Individuellt yrkeskunnande 
 
Intervjupersonerna kan delas in i två grupper. En grupp där intervjupersonen 
upplever att de kan hantera ekonomiska frågor och en annan grupp som upplever 
att de inte kan eller har stor brister. En intervjuperson som upplevde sig trygg i 
sitt ekonomiska ansvar tyckte det skulle kännas stimulerande att ta ett större 
ansvar inom det området i framtiden.  
 
På samma sätt kan intervjupersonerna delas in i två grupper hur roliga 
arbetsuppgifterna inom ekonomi är, en grupp tycker det är kul och den andra 
gruppen ser gärna att de arbetsuppgifterna minskar i omfattning. En 
intervjuperson som kände glädje i dessa arbetsuppgifter försökte i sin tur sprida 
denna glädje till övriga medarbetare.  
 

” Jag tycker om siffror och jag tycker om det här att förstå alltså, försöker få alla 
att förstå det här med!” IP 6 

 
Arbetsgivaren har iordningsställt ett nytt uppföljningssysten, Diver, som 
instrument för första linjens chefer att bättre klara den ekonomiska 
uppföljningen. En intervjuperson upplever sig vara strukturerad och organiserad 
och använder Diver flitigt för att förstå sin verksamhet. Intervjupersonen 
kopplar sitt yrkesmässiga ekonomiska ansvar till sin egen privatekonomi och 
upplever att det är egentligen samma krav och skicklighet som utövas i båda 
fallen. Det gäller att ”ha koll”. Intervjupersonen uppger också att denne har 
ekonomisk utbildning men saknar möjligen kompetens i hur man ska berätta för 
medarbetarna att de inte ska handla så mycket saker. En intervjuperson tycker 
att stödsystemet för första linjens chef är väl utvecklat med god tillgång till 
controller som hela tiden stöder och stärker intervjupersonerna i beslut och 
uppföljning av ekonomisk karaktär. Det tar lite tid för en ny chef att lära och se 
vad som är viktigast i det ekonomiska arbetet, men det kommer allt eftersom 
man lär känna verksamheten.  
 

”…det är ju jag som sitter på ekonomimöten och talar om varför vi inte har 
lyckats.” IP 8  
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Yrkesskickligheten för en första linjens chef upplever en intervjuperson också 
består i att kunna tänka hela året. Tänk inte bara på en enstaka månad, se framåt, 
tänk långsiktigt.  
 
På frågan hur förberedda intervjupersonerna har varit i fråga om kompetens 
inom ekonomi så upplever flera intervjupersoner brist i sin kompetens inom 
ekonomi. Två intervjupersoner har lång erfarenhet från privat verksamhet och de 
uttrycker att Landstinget i Jönköpings län är otydlig kring ansvarsfrågor inom 
ekonomi och därmed vilken kompetens som första linjens chefer bör ha med sig. 
En intervjuperson återkommer till upplevelsen att rekrytering av första linjens 
chefer sker från ”golvet” och att vårdpersonal inte kan förväntas vara så särskilt 
kompetenta inom ekonomi. Det ingår inte i utbildningen och de flesta 
medarbetarna är verksamma hela sitt yrkesverksamma liv inom Landstinget. 
Därmed skaffar de sig inte företags- eller organisations ekonomisk erfarenhet.  
 
 

4.6.3 Handlingsutrymme 
 
Intervjupersonernas handlingsutrymme bestäms i huvudsak av överordnad. 
Verksamhetschefen har det överordnade ekonomiska ansvaret och håller 
formellt i budget arbetet. Intervjupersonernas verksamhetschefer förefaller dock 
ge den insyn som första linjens chefer i allmänhet förväntar sig och som är 
nödvändig för att kunna utföra sitt arbete bra. Den processen beskrivs som att få 
vara med och diskutera samt att få vara delaktig. Möjligheten att få vara delaktig 
upplevs vara olika mellan landsting. En intervjuperson med erfarenhet från 
andra landsting berättade att delaktigheten och den reella påverkan är mindre i 
Landstinget i Jönköpings län. Intervjupersoner med erfarenhet från privat 
verksamhet bekräftar upplevelsen.  
 

”Jag tycker ju att ett verkligt inflytande, verklig makt, hänger tätt ihop med 
ekonomi. Jag kan säkert ha inflytande och påverka på andra sätt också men, 
”money talks”, som man säger!” IP 7  

 
Alla intervjupersoner ger uttryck för begränsningar i sitt handlingsutrymme.  En 
del sådana är helt naturliga medan några andra upplevs vara direkt 
kontraproduktiva för den verksamhet man är satt att leda. En intervjuperson i en 
utvecklingssnabb verksamhet upplevde att medintressenterna hade i stort 
obegränsad möjlighet att önska förbrukningsvaror medan budgeten för dessa 
varor var konstant. Det upplevdes av intervjupersonen som en omöjlig uppgift 
att ro iland. Det går inte att neka läkare att genomföra behandlingar med dyra 
material men pengar fanns inte att köpa för. Strategin blev att öka uppföljningen 
och visa överordnade vilka produkter som ökade kostnaderna. Överordnade fick 
sedan föra frågan vidare i systemet.  
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En annan svårighet som en intervjuperson upplevde var att fånga god kompetens 
i form av medarbetare. Det var inte tillåtet att en tid innan pension rekrytera en 
ny medarbetare och på det sättet säkra kompetens för framtiden. Nuet var alltid 
viktigare och med den snäva strategin upplevdes att kompetensen urholkades. 
Intervjupersonen upplevde sig kringskuren och önskade ett utökat ansvar och 
därmed kunna fatta sådana beslut. Fram till en tidpunkt tills detta skulle kunna 
bli verklighet upplevde intervjupersonen att uppgiften var att påverka 
överordnade till att se samma bild av verkligheten och frigöra nödvändigt 
ekonomiskt utrymme. Intervjupersoner som önskar ett utökat ekonomiskt ansvar 
är beredda att skaffa, eller tycker sig redan ha tillräcklig kompetens för utökat 
ansvar.  
 
För vissa intervjupersoner förefaller det ekonomiska ansvarsområdet och 
handlingsutrymmet vara oklart i sig. Intervjupersonen upplever att den får gå 
och fråga överordnad om än det ena, än det andra. Tydliga riktlinjer och 
avgränsningar förefaller saknas.  
 

”… jag skulle ju tycka att det vore mycket mer eminent att ha det jag visste att det 
här är det som är mitt. …För det är mycket som jag inte kan påverka egentligen.” 
IP 3 

  
Möjligheten att expandera när man ser nya behov inom sin verksamhet upplevs 
som klart begränsade men önskvärt för flera intervjupersoner.  
 
Flera intervjupersoner är dock helt tydliga i sin upplevelse att de inte vill ha ett 
utökat ekonomiskt ansvar eller handlingsutrymme. Det räcker väl med det som 
för närvarande är. En intervjuperson upplevde sin erfarenhet att ta hand om en 
stor ekonomi som ringa och ville växa in i uppgiften genom ”ett ständigt 
lärande”. En annan intervjuperson upplevde inte att det var dennes styrka inom 
att se eller hitta nya möjligheter genom att ha ett större ekonomiskt 
handlingsutrymme jämfört med nuläget. Problemet är istället enligt en 
intervjuperson att systemet har så svårt att flytta pengarna till där de bäst behövs.  
 

”Om jag får reflektera, så är det väldigt sällan jag hör inom landstinget att man, 
smärtfritt kan flytta resurser efter behov, jag upplever att det är så stor 
prestigefullhet.” IP 6 

 
Inom egen kompetensutveckling upplever intervjupersonerna ett stort 
handlingsutrymme. Ger första linjens chef uttryck för en önskan att lära sig 
något nytt eller förstärka en svaghet så är det ingen som nekar det.  
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4.6.4 Faktiska krav 
 
De tydliga faktiska kraven som intervjupersonerna upplever inom ekonomi är att 
kostnaderna skall röra sig inom den identifierade budgeten. Sker 
övertrasseringar uppfattas att första linjens chefer tar konsekvenserna och är 
med och förändrar verksamheten till budgetbalans. Vidare upplevs krav att den 
ekonomiskt ansvariga chefen skall kunna analysera vilka skeenden som ligger 
bakom den för stora ekonomiska kostymen. Till slut upplevs faktiska krav på att 
göra något år situationen.  
 
Trots dessa så tydliga krav framkommer upplevelser från intervjupersonerna att 
det finns ett visst utrymme för glidning. Det är aldrig sanktionerat officiellt att 
förbruka för mycket pengar men det är inte någon intervjuperson som berättat 
om konsekvenser av vidlyftigt ekonomiskt hantering. Tvärtom så upplevs den 
ekonomiska verkligheten som lite fiktiv. Uppdraget är ofta otydligt och 
verksamheten får en påse pengar att omsätta i vård. Det är ingen tydlig 
konkurrens och det finns inga tydliga produktionsmått. Intervjupersonens 
verksamhet hade gått med underskott i fem år utan tydliga konsekvenser.  En 
intervjuperson berättade hur fånigt och tungrott det blir i ekonomin när varje 
enhet ska sköta sitt och verksamheterna internfakturerar varandra och flyttar 
pengarna än hit, än dit.  
 

”Alltså det är ju inte på riktigt. Det är ju på låtsas…” IP 7 
 
Intervjupersonerna upplever krav på sig att samverka med högre kompetens 
inom ekonomi. Det gäller den ekonomiavdelning man tillhör och controller man 
förväntas samarbeta med. Som första linjens chef upplever man sig få vara med 
och ta konsekvensen när ekonomin inte går ihop sig. 
 
 

4.6.5 Utvecklingsmöjligheter 
 
På frågan om utvecklingsmöjligheter inom det ekonomiska ansvaret så har de 
flesta intervjupersoner få eller ingen upplevelse att delge.  
 

”Jag har inte tänkt mig några visioner … där får jag nog följa det som är än så 
länge. IP 1 

 
En intervjuperson ser dock ett tydligt förbättringsområde. Intervjupersonen 
önskar att vårdgivaren i mycket högre grad skall leva upp till sitt ansvar för god 
vård genom att identifiera en mängd av en viss verksamhet som skall 
produceras. Alltså behovsstyrd vård till skillnad från utbudsstyrd som 
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intervjupersonen idag uppfattar som rådande regim. Den mängden skulle sedan 
formuleras som ett uppdrag och till den skulle lämplig påse pengar tillföras. 
Uppdragsgivaren skulle behöva fundera över långsiktiga målsättningar, 
kompetensbehov och en rad andra strategiska förutsättningar för verksamheten. 
Det skulle också svara på hur medarbetarna skulle utvecklas i sina 
spetsfunktioner eftersom de flesta vårdgivarna var grundutbildande och utöver 
det nödvändigt behövde tilläggskompetens för att kunna utöva yrket.  
 

”…nu har jag en summa pengar, sedan är det, gör det bästa möjliga. 
Verksamheten får anpassa sig till ekonomi” IP 7 

 
Har man sagt vad uppdraget innebär, då behöver huvudmannen ge resurser för 
att nå det. Det skulle ju göra det hela tydligare och också ge möjlighet att bättre 
utvärdera om verksamheten gör rätt saker. 
 
En intervjuperson med inte så lång cheferfarenhet uttryckte önskan och 
förväntan om delat ledarskap. Delat mellan verksamhetschef, medicinskt 
ledningsansvarig och första linjens chef. Utveckling av ekonomihantering går 
aldrig att göra ensam utan måste hela tiden ske i team med berörda där man 
ställer sig frågor om hur vi skall hantera ekonomiska svårigheter och vår 
ekonomiska framtid.  
 
 

4.7 Ansvara för utvecklingen 
 

4.7.1 Efterfrågad kompetens 
 
Kompetens som efterfrågas för att ansvara för utvecklingsfrågor verkar handla 
om att administrera tre olika roller. Verksamhetsnära utveckling, utveckling på 
mer system nivå samt personlig utveckling för den enskilda medarbetaren. 
Rollerna upplevs utgå från första linjens chefs förmåga att se vad som är 
nödvändigt för enheten och verksamheten. Därefter krävs förmåga att 
implementera förändringar hos medarbetare genom delaktighet. 
 
Intervjupersonerna upplever att den verksamhetsnära utvecklingen innebär att vi 
hela tiden försöker göra arbetet lite bättre. Första linjens chef förväntas ha 
drivkraft att hela tiden understödja det. Ofta utgår idéer från verksamhetsnära 
problem. Arbetet ligger alla nära och det är ofta inte stora frågor det handlar om. 
Förbättringsarbetena utgår ofta från medarbetaren och det egna patientmötet. 
Det efterfrågas kompetens att se behovet av smartare arbetssätt, att testa nya 
vägar och utvärdera resultatet. Vidare efterfrågas ledarskap från arbetsgivaren, 
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att första linjens chef går före medarbetarna och visar vägen. Första linjens chef 
förväntas kunna skilja ut varaktiga förbättringar från allehanda förändringar 
samt vara ett föredöme i förbättringsfrågor i övrigt. Intervjupersonerna 
förväntade leda och samordna utbildning för att verksamheten skulle fungera 
optimalt i varje stund. 
 

”…sedan får inte det här med förändring bli en belastning. För man kan inte bara 
hålla på att förändra för förändringens skull, för man ska liksom se vad som är 
utvecklande för en verksamhet, det måste vara något som är vettigt.” IP 1 

  
Det är viktigt för intervjupersonerna att skapa miljö och förutsättningar för 
förbättringar. Det skall vara tillåtet att testa saker och tänka annorlunda i 
framtiden. Det är viktigt att enheten har en tillåtande miljö samt arbetar bort 
prestigekulturer som innebär att en förbättring bekräftar att vi gjort fel i 10 år.  
 

”…det är väldigt mycket utveckling, det är väldigt mycket som drivs inom 
klinken själv.” IP 6  

 
Det mer systeminriktade förändringsarbetet upplevs av intervjupersonerna mer 
beröra hela organisationen och kan vara ny forskningen eller riktlinje. Det 
utvecklingsarbetet upplevs inte vara lika enkelt. Det utgår oftare från ett 
uppifrån perspektiv och första linjens chefer upplever sig få lägga mer tid på 
motivering och implementering.  Det svåra tycks vara att motivera personalen 
till stora förändringar trots att det är så mycket att göra i vardagen. Det upplevs 
vara en stor utmaning att delta och lyckas i sådant förändringsarbete. 
 

”Nu ska jag vara med och implementera en ny nationell riktlinje då och det tycker 
jag är jättespännande.” IP 4  

 
För svara på arbetsgivarens efterfrågan på förbättringskunskap på mer 
systemnivå samt stärka enhetens utveckling berättar några intervjupersoner om 
att deras verksamheter anställt utvecklingsledare eller motsvarande. En 
verksamhet hade också instiftat ett utvecklingsråd för att samla idéer och nya 
metoder under ett tak. Det gav tillsammans hög kompetens i utvecklingsfrågorna 
och enheten ligger väl framme nationellt. Intervjupersonen upplevde att de 
skapat en utvecklingskultur. En annan intervjuperson eftersökte också en 
utvecklingsledare till sin verksamhet men det fick inte vara någon som ”tomtar 
runt” i verksamheten utan befattningen skulle vara direkt knuten till universitet 
eller forskningsteknik. Första linjens chef förväntades själv delta i 
systemutvecklingen genom att ha koll på omvärlden och hur omvärlden 
utvecklas. Vilka metoder har evidens och vad kommer det för nya rön? 
 
Första linjens chef förväntas ha kompetens att motivera sina medarbetare att 
söka och gå de utbildningar som finns. En intervjuperson upplevde att 66 åriga 
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medarbetare ibland var mer motiverade att lära sig nytt än de som åldermässigt 
var mer i mitten på sin karriär. De som behövde gå på utbildning svarade inte 
riktigt upp och anmälde sitt intresse. Utbudet på lokala utbildningar i 
Landstinget i Jönköpings län upplevs vara mycket stort, så det är ingen brist på 
möjligheter.   
 

”…få dem att gå på det…ibland känns det som om man nästan måste anmäla dem 
för att de ska göra det. För de har så fullt upp med sitt eget… IP 6 

 
Upplevelsen för intervjupersonerna är att det inte råder brist på idéer inom 
utveckling. Tvärtom så sprudlar den verksamhetsnära verksamheten av sådana. 
Nej, det är mer brist på tid och obalansen emellan verksamhetsutveckling, 
personlig utveckling och jobbet vi ska göra som upplevs frustrerande. 
Intervjupersonerna förväntas ha kompetens att hantera den balansen så att ingen 
del väger över.   
 
En intervjuperson betonade i sitt arbete hur viktigt det är att ha kul jobbet. Att 
hela tiden utvecklas är en viktigt förutsättning för detta. Intervjupersonen 
upplevde en viktig arbetsuppgift att förmedla detta till övriga och gjorde 
medvetet så i lönesamtal och medarbetarsamtal.  
 

”Det är upp till mig själv, hur roligt jag tycker det är på jobbet. För utvecklas man 
inte så tror jag det blir stagnation att man inte känner att man har så kul på 
jobbet.” IP 2  

 
Intervjupersonen upplevde också efterfrågan på att stödja ett öppet klimat på 
jobbet där man vågar att testa lite samt tåla diskussioner. Förändringar kan vara 
jobbiga med schismer och ifrågasättande. Efter ett tag tyckte intervjupersonen 
sig kunna se att förändringen smälte väl in i verksamheten och få ville gå 
tillbaka till det som tidigare varit.  
 
 

4.7.2 Individuellt yrkeskunnande 
 
Intervjupersonerna upplever individuellt yrkeskunnande inom utveckling som 
efterfrågan på egen nyfikenhet och positiv energi för utvecklingsarbete. Första 
linjens chef måste kunna puscha och motivera medarbetarna och förstärka deras 
egen förbättringsvilja. Medarbetarna har olika förutsättningar och första linjens 
chef förväntas stötta de individer som så behöver. Varje individ har ytterst ett 
ansvar för att förbättringar sker inom det egna yrkesområdet. Första linjens chef 
efterfrågas ha drivkraft och visa sitt intresse och engagemang i 
förändringsarbetena.  
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”Alla i Landstinget har två professioner – anställd i verksamheten samt ansvar att 
utveckla verksamheten.” IP 2 (justerat för transkribering)  

 
Första linjens chef måste också kunna ifrågasätta och själv se områden där 
arbetet inte fungerar bra. Chefen behöver då klä behovet i delaktighet för att det 
skall ha en bättre möjlighet att lyckas.  
 
En intervjuperson upplever att denne behöver förstärka sitt eget yrkeskunnande 
inom motivering samt kunna ”övertala” medarbetarna vid behov av 
förändringar. Det är ibland svårt att få in nya arbetssätt och det tar tid för 
organisationen att sätta sig. Intervjupersonen upplever svårigheter runt 
implementeringsprocessen och skulle vilja förbättra sitt yrkeskunnande där.  
 

…bara vi har bestämt att vi ska göra så här, så gör jag det. Men så är det ju inte, 
utan det är ju vi som måste göra det för att göra en förändring, eller en 
utveckling.” IP 4 

 
Intervjupersonerna upplever också att yrkeskunnande krävs i balansgången 
mellan det administrativa arbetet som innebär att informera och planera 
utveckling samt det egna deltagandet i själva utvecklingen. Vissa uppgifter är 
utlämnade till utvecklingsledare eller motsvarande och skicklig krävs för att 
undvika problem. Problem upplevs det också kunna bli  då första linjens chef 
har stor erfarenhet av hur det kan fungera på andra arbetsplatser. En 
intervjuperson upplevde hur denne blev direkt tillsagd av sin överordnad att inte 
berätta om hur man gjorde på andra arbetsplatser. Intervjupersonen bestämde sig 
då för att vinkla sina synpunkter på andra sätt för att behålla sin trovärdighet och 
samtidigt kunna berätta om alternativ. 
 
Första linjens chefer förväntas också förstå och planera kompetensutveckling för 
andra professioner än den egna. Första linjens chef har själv en profession men i 
de flesta fall har chefen flera andra yrkeskategorier i sin stab. Chefen måste 
klara av att hantera allas kompetensbehov på enheten.  
 
 

4.7.3 Handlingsutrymme 
 
Intervjupersonerna upplever i stort att de har stort handlingsutrymme när de 
ansvarar för utvecklingsfrågor. En intervjuperson upplever att det är de själva 
som i så fall sätter stopp för en fråga eller förändring, ledningen gör det inte. 
Verksamheten tillåts testa mycket för att se om det nya är något bra arbetssätt.  
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Ett hinder för en intervjuperson är tid. Dels tid för verksamheten att faktiskt 
utveckla nya arbetssätt men också tid för individen själv att hinna med och leda 
och delta i förändringsarbeten.  
 

”Jag saknar ju tid.  Tid alltid, jag hinner ingenting…” IP 2 
 
Ytterligare ett hinder för utveckling upplevs vara kring det sammansatta 
systemet. Varje förändring i en verksamhet kan påverka många andra aktörer 
internt eller externt. Förändringar och förbättringar behöver samverkas och 
koordineras för att vara verkningsfullt. Annars upplevs en stor risk att du flyttat 
ett problem från en till någon annan. 
 
Uppsatta mål på enheten upplevs vara en begränsare av handlingsutrymmet. 
Målen gör att vilka förbättringsarbeten som helst inte accepteras utan man får 
avstå. Även resurser begränsar utvecklingen. Verksamheten skall uppnå många 
olika saker men en intervjuperson upplever att tillhörande resurser aldrig 
allokerats.  
 
Tidigare erfarenhet från andra verksamheter begränsar för en intervjuperson 
dennes handlingsutrymme. Medarbetarna redogör på arbetsplatsen hur de 
arbetar och de vill fortsätta arbeta så. Intresset för hur andra gör på andra ställen 
är lågt och förslaget att lära från andra möter motstånd.  
 

”… kom inte hit och var, för nu är vi här, och här jobbar vi så här. Hur du har 
jobbat innan det bryr vi oss inte om.” IP 3  

 
Intervjupersonens chef betonade också till intervjupersonen att inte prata om hur 
det varit på andra ställen och då slutade intervjupersonen berätta om sina 
tidigare erfarenheter.  
 
Utvecklingsledare och motsvarande tycks inte begränsa handlingsutrymmet för 
första linjens chefer att ansvara för utvecklingen enligt intervjupersonernas 
upplevelse. Däremot upplever en intervjuperson utvecklingsledaren på enheten 
som en springflicka till verksamhetschefen.  
 
Två intervjupersoner upplever att bara man lägger fram ett välgrundat 
förbättringsförslag på det sätt som tidigare överenskommits, till ledningsgrupp 
eller kvalitetsråd, så är det mycket ovanligt att någon där går emot förslaget. 
Grupperna vill dock diskutera förslagen, ofta en ganska lång tid, vilket kunde 
ibland upplevas som långbänk. Inom ramen för att godkänt utvecklingsarbete 
förefaller sedan handlingsutrymmet vara stort. Där finns möjlighet att verkligen 
utveckla och testa saker och få med sig hela arbetsgruppen 
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”Så där ser jag nog att man har fria händer till och liksom göra det man tror på.” 
IP 8 

 
De flesta intervjupersonerna upplever att deras överordnande chef stöttar dem i 
utvecklingsarbetet. De ställer uppföljningsfrågor och vill vara involverade i det 
som händer och när det väl är sjösatt står överordnade bakom förändringen.  
 
När det gäller systeminriktad utveckling så är handlingsutrymmet betydligt mer 
begränsat för första linjens chefer. En intervjuperson berättar om sitt stora 
intresse att delta i ett visst utvecklingsarbete och meddelar överordnad detta. 
Intervjupersonen upplevde att området var väl känt och frågorna hade 
intervjupersonen bearbetat tidigare. Intervjupersonen tyckte sig ha mycket att 
tillföra gruppen. Trots detta nekades intervjupersonen delta  i arbetet vilket 
upplevdes väldigt begränsande.  
 
 

4.7.4 Faktiska krav 
 
De faktiska kraven för första linjens chefer inom utvecklingsarbetet verkar inte 
vara helt tydliga. Det förefaller som första linjens chefer ofta förväntas ordna 
med utvecklingsarbeten men i balansgången mellan utvecklingsarbete och 
förväntningar på att sköta dagens administrativa arbete så går det administrativa 
arbetet först. Intervjupersonerna upplever att de går balansgång mellan dessa 
båda arbetsuppgifter men ingenting får komma som faktiskt prioriterar ner 
administrationen. Den verkar ha första prioritet.  
 
En intervjuperson upplever att kravet är att hålla koll på omvärlden och hur den 
utvecklas. Att känna igen när förväntningarna på verksamheten förändras och 
uppmärksamma sin organisation på det nya. Det nya kan vara förändrade patient 
krav eller nya rön och metoder.  
 
En intervjuperson  upplever förväntningar riktade mot sin egen kompetens. I 
intervjupersonens fall handlade det om att göra färdigt sin kandidatexamen. 
Enheten hade beslutat att alla nya som anställdes på enheten skall ha lägst sådan 
examen.  
 
 

4.7.5 Utvecklingsmöjligheter 
 
Flera intervjupersoner upplever att fortsatt utveckling i framtiden är beroende av 
högre kompetens inom utvecklingsfrågor. Intervjupersonerna tar upp 
utvecklingsledare eller motsvarande som en önskan eller förutsättning för en 
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sådan framtid. En intervjuperson menar dock att utvecklingsansvaret måste ligga 
kvar på första linjens chef medan en utvecklingsledare måsta ha koppling till 
universitetsvärlden och vara en bro till verksamheten för ny forskning som 
kommer fram. 
 

”Alltså vi kan inte gå här från 8 – 17 och tro att detta är jättebra, vi måste ha 
kontakt med forskning och med universitetsvärlden. Annars så hamnar vi helt i 
bakvattnet.” IP 7 

  
En annan intervjuperson hade i sin verksamhet ett beslut att bara anställa 
medarbetare med lägst kandidatexamen. Beslutet upplevdes vila på att 
verksamheten måste bygga på forskning och endast då var det naturligt att ställa 
krav på akademisk examen för alla nyanställda.  
 
Utveckling på lång sikt bygger alltid på allas delaktighet enligt en 
intervjuperson. Framtiden måsta formas av alla tillsammans och miljön och 
klimatet på arbetsplatsen bör vara sådan att idéer och förslag från medarbetarna 
tas på allvar.  
 
I glädjen att se hur enheten och medarbetarna utvecklas och fungerar bra 
tillsammans finns också än känsla av sorg. En sorg som bottnar i att man som 
första linjens chef ska vara bra på så mycket, dela i allt utvecklingsarbete, vilket 
inte är möjligt. Detta innebär att man tillslut kan uppleva att man inte är bra på 
någonting. Det blir en blandad känsla utifrån sin kliniska profession och sin roll 
som administrativ chef. 
 

”…så egentligen känner jag att jag är snart inte duktig på någonting jag bara sitter 
där… det är ju en liten sorg att man inte får vara med i alla de här grupperna. Men 
det går ju inte.” IP 6 
  

En intervjuperson upplevde att när denne kom ny till arbetsplatsen så gjordes 
mycket på arbetsplatsen som denne inte var van vid. Intervjupersonen hade 
erfarenhet från flera andra arbetsplatser och tyckte sig kunna se saker som var 
bra men också vad som inte var bra. Intervjupersonen skrev efter en kort tid på 
arbetsplatsen ner alla sina iakttagelser redovisade synpunkterna på en 
arbetsplatsträff. Ingen chef kom till mötet. Efter flera år tittar intervjupersonen 
tillbaka i backspegeln och finner att det mesta trots allt gått att förändra.   
 
Flera intervjupersoner upplever att processerna med medarbetarnas egen 
kompetensutvecklig behöver utvecklas. Verksamheterna behöver bättre förstå 
behov och möjligheter för individuell kompetensutveckling, på kort och på lång 
sikt. Första linjens chef är ofta chef för flera olika yrkesgrupper och har svårt att 
vara insatt i alla behov och möjligheter som finns. Här upplever flera 
intervjupersoner finns en plats för utvecklingsledare att svara för detta.  
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4.8 Framtiden 
 
Intervjupersonerna ser med tillförsikt fram emot sin framtid. De intervjupersoner 
som inte har så många år kvar till pension utvecklar tankar på hur de vill avsluta 
sin karriär. Ingen av dem ger uttryck för att vilja arbeta som första linjens chef 
ända fram till pensionsdagen. Därtill är arbetet som första linjens chef alltför 
tungt. En intervjuperson ser en fortsatt karriär som första linjens chef i 
ytterligare ca fem år och hoppas under den tiden få vara med och genomföra en 
önskad organisationsförändring. Intervjupersonerna berättar om olika 
möjligheter som de skulle kunna ge en enklare tillvaro. Två intervjupersoner 
funderar över att gå tillbaka till sin grundprofession och en av dem har skrivit ett 
enligt intervjupersonen fördelaktigt avtal med arbetsgivaren som reglerar 
villkoren för detta.  
 

”För att man ska inte vara chef hela livet  tills man pensionerar sig, jag tror inte 
det är bra.” IP 3 

 
Flera intervjupersoner hoppas på att arbetet i framtiden innehåller mindre 
personaladministrativa uppgifter till förmån för ett större deltagande i 
utvecklingsfrågor. Att det istället blev mer tid över till att driva verksamheten 
och jobba med utvecklingsarbete. Det framkommer tydligt att ansvaret för 
personalen och bemanningen är en tung del i vardagen som tar mycket tid från 
annat. En första linjens chef bör arbeta både kliniskt och administrativt för att 
fungera optimalt i sin roll. Fördelen med att vara kliniskt verksam är att man 
som första linjens chef har en god inblick och insikt i verksamheten om vad som 
krävs av medarbetarna. Detta är viktigt för att skapa förtroende hos arbetslaget.  
 
En intervjuperson känner ett brinnande engagemang för sitt arbete och lägger 
ner mycket energi. När intervjupersonen reflekterar över detta så konstaterar 
denne att någon belöning inte utgår för sådant engagemang. Man tar istället 
risker att bränna ut sig och att privatlivet får betala ett allt för högt pris. En 
lösning skulle kunna vara att helt sonika dra ner på tempo och engagemang för 
att på sikt orka längre.  
 

”…liksom sätta sig och bara…, det kan man ju göra. Och man blir ju inte sparkad 
för det…” IP 2  

 
De något yngre intervjupersonerna ger mer uttryck för en god tillförsikt inför de 
närmsta åren. En intervjuperson önskar bli en bättre och bättre chef. En annan 
ser med glädje fram emot att få ta tag i ett nytt arbetssätt som de närmsta åren 
skall implementeras på arbetsplatsen. Ytterligare en intervjuperson hade fått nya 
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resurser till sin verksamhet och såg fram emot att få förverkliga en del 
förändringar med anledning av det. En intervjuperson har haft en diskussion 
med överordnad om ytterligare steg i karriären, möjligheten att bli 
verksamhetschef. Intervjupersonen upplever det som troligt att denne avstår för 
närvarande men utesluter inte att söka tjänst som verksamhetschef i framtiden.  
 

”…just nu tycker jag att det är så himla roligt…, jag vill ha allt. Och det kan jag 
inte ha om jag ska vara verksamhetschef, tror jag inte.” IP 5  

 
En annan intervjuperson upplever möjligheter att söka ett annat jobb som första 
linjens chef eller även söka sig utanför Landstinget.  
 

”Jag har mycket kvar att ge. Jag kan tänka mig och söka ny tjänst…Jag kan slå 
mig på någonting annat.” IP 2  

 
Samtliga intervjupersoner talar om att det är ett stimulerande och roligt arbete de 
har. De ger uttryck för engagemang och vilja att vara med. En vilja att 
genomföra saker. Det framkommer också funderingar över hur man som första 
linjens chef ska orka. Hur ska man kunna skapa balans mellan arbete och fritid 
så man inte bränner ut sig.  
 
Att få möjlighet att studera och utbilda mig mer inom ledarskap och 
administration är något som framkommer som värdefullt när vi samtalar kring 
framtiden. Det talas också om att vara lyhörd och öppen för andra spännande 
utmaningar när det gäller tjänster av olika slag. Det förefaller inte som om 
intervjupersonerna ser sina tjänster som något de vill sitta på i allt för många år. 
Orsaken till detta kan ligga i den till synes dubbelbottnade kärlek som finns till 
arbetet, å ena sidan är arbetet roligt och stimulerande å andra sidan slitsamt och 
krävande. 
 
Intervjupersonerna tycker det är viktigt att första linjens chefer ges de 
befogenheter de behöver. Idag upplever flera intervjupersoner att många inte ser 
första linjens chef som en chefsroll. Framtiden hotar reducera första linjens chef 
till en teamledare eller sektionsledare. En person som ska se till att det fungerar, 
att arbetet flyter på i vardagen utan att vara chef. För att klara fortsatt status 
behövs rätt befogenheter, något som första linjens chef till viss del idag saknar. 
 
Arbetsgivaren behöver skapa lagom stora enheter och så det ges förutsättningar 
att hinna med uppdraget. Första linjens chef måste beredas möjlighet att skapa 
en arbetsdag och ett veckoschema som är hållbart både i relation till arbete och 
fritid.    
 
 



 78

4.9 Hot och möjligheter  
 
Möjligheterna för första linjens chef  upplever intervjupersonerna ligger i att 
Landstinget är en stor arbetsplats dit mycket kommer och förändringstakten är 
hög. Alla medarbetare har möjligheter till att utvecklas så också första linjens 
chef. Möjligheten finns hela tiden att vara i frontlinjen som vara med i det nya. 
Första linjens chef har stora möjligheter att se och delta i det som är på gång och 
det nya.  
 

”Det finns bara möjligheter, massor med möjligheter!” IP 1  
 
Hoten för första linjens chef upplevs vara risken att rollen urholkas. Framtidens 
första linjes chef kanske blir mer av sektionsledare eller teamledare utan de 
befogenheter som idag finns. Det upplevs i så fall ytterligare försvåra 
rekryteringen till tjänster som redan idag ofta har få sökande.  
 
En intervjuperson förutspår att rollen blir mer administrativt inriktad. Kraven 
från myndigheter, fack och medarbetare göra att stor risk finns att första linjens 
chefer allt mer blir enbart administratörer. Möjligheten att arbeta kliniskt blir 
därmed mindre.  
 

”Hoten tror jag mycket är det är det att det läggs, läggs på… Att det kommer på 
det ena och det andra… Det plockar på saker hela tiden. IP 1 

 
Ytterligare en hot eller möjlighetsbild som första linjens chefer upplever är om 
resurserna ökar eller minskar. En dålig ekonomi kan göra att det blir 
neddragningar som i sin tur leder till svårighet att klara av och hinna med 
förbättrings- och utvecklingsarbete. Resursfördelningen påverkar direkt hur 
arbetet som första linjens chef går att utföra. En intervjuperson upplevde att den 
egna enheten hade goda möjligheter att få utöka och det inspirerade.  
 
Minskade resurser ger sämre möjlighet att vara chef. Minskade resurser ger 
automatiskt inte färre eller mindre arbetsuppgifter för första linjens chefer. En 
intervjuperson menar att Landstinget i så fall måste sänka kraven utifrån de 
ekonomiska möjligheter vi då får.  
 
Ett annat hot kan utgöras av Vårdval. En intervjuperson upplever att ingen idag 
vet hur verksamheten kommer se ut. Klarar enheten konkurrens eller blir det 
personalminskningar. Möjligen ökar behovet av en första linjens chef i orostider, 
redan idag upplever intervjupersonen en större osäkerhet hos medarbetarna inför 
den förändringen.  
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4.10 Makt 
 
Känslan av att förfoga över ekonomiska resurser är också kopplat till känslan 
var den reella makten inom organisationen finns. Intervjupersoner berättar om 
olika idéer de haft som om de genomförts skulle kunnat föra den verksamhet de 
är satta att driva framåt. Det förefaller som de flesta intervjupersonerna upplever 
att deras ekonomiska makt är begränsad. När de vill ändra på förhållande med 
hjälp av ekonomisk styrning så uppstår hinder. 
 

”… jag kan inte utnyttja de resurserna som finns, det känns frustrerande. Där har 
inte jag den reella makten.” IP 7  

 
Att sköta medarbetare i Palett kan också ses ur ett maktperspektiv. En 
intervjuperson prövade att  ta tillbaka den tidigare utlämnade arbetsuppgiften att 
administrera Palett, till första linjens chef. Det blev en känslig fråga med många 
synpunkter.  
 

”…då trampade jag liksom i klaveret… ja, det sköter inte ni vårdenhetschefer 
här.” IP 3  

 
Överordnade verksamhetschefer kan uppleva första linjens chefer som hot mot 
deras makt. Första linjens chefer ordnade på en arbetsplats egna kollegiala  
träffar. Forumet hade ingen överordnad med som deltagare. Första linjens chefer 
upplevde att de blev för starka och träffarna fick upphöra. Vår intervjuperson 
önskar att träffarna skulle återuppstå med både första linjens chefer och 
verksamhetschef som deltagare. 
 
Vem är det som bestämmer i en arbetsgrupp? Första linjens chef har en formell 
roll i en grupp men det kan också finnas informella ledare som styr gruppen. 
Hur skaffar vi oss positioner i gruppen och vad ligger det för drivkrafter bakom 
sådan skeenden? En intervjuperson berättar om hur viktigt det är i en 
arbetsgrupp att frågor om makt och inflytande kommer fram och upp till ytan.  
 

”…jag såg till att jag blev en informell ledare. Då vet man ju att det är egentligen 
där som makten ligger.” IP 7  

 
Informella ledare har inte formell makt och det kan vara en drivkraft att söka 
befattning som första linjens chef. När man arbetat många år i en yrkesgrupp 
som vill en intervjuperson klä sin roll i en formell dräkt. Känslan beskrevs som 
inte längre smyga i busken utan att ”komma ut” som formell ledare.  
 
En annan drivkraft att söka makt som formell ledare är kunna styra 
arbetsgruppens sammansättning bättre. Personalgrupper måste må väl för att 
fungera optimalt tillsammans. Det kan komma in medarbetare in i gruppen som 
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har mer eller mindre stora problem, ibland av psykisk karaktär. Då har den 
formella ledaren större möjlighet att förhindra eller påverka en omformning av 
gruppen. 
 
 

4.11 Trygghet 
 
Första linjens chefer får sin trygghet från tidigare erfarenheter. En 
intervjuperson menar att den kan gå in i en roll som första linjens chef, ”det är 
inte jag”. Obekväma beslut måste fattas och det är chefsrollen som berättigar det 
och gör det möjligt. Chefsrollen gör det möjligt att selektera vad man behöver ta 
in, det är möjligt att utestänga personlig saker som medarbetaren ger uttryck för. 
Intervjupersoner som rekryterats utanför den arbetsplats de nu är chefer för 
upplever att det är lättare att selektera information och växla mellan 
arbetskamrat och chefsrollen. 
 

”…det här är ju ett jobb som jag gör här. De känner ju mig lite mer som chef, jag 
är inte lika mycket arbetskamrat…” IP 6 

 
En av de mer erfarna intervjupersonerna beskrev sin förmåga som att vara 
”längre fram än andra”. Intervjupersonen ville komma med idéer och inte fastna 
i det som nu gällde på arbetsplatsen. Berättelsen handlade om hur 
intervjupersonen kunde hantera att vara förändringsbenägen och samtidigt stå 
med båda fötterna på jorden. Första linjen chef ville att saker och ting skulle 
hända och att arbetsplatsen skulle utvecklas på ett positivt sätt. Intervjupersonen 
sökte förankring i sin arbetsgrupp för sina förslag.  
 
Den nyanställda första linjens chefer får mängder med nya arbetsuppgifter som 
man inte tidigare hade kunskap om. Tryggheten hade kunnat öka om viss 
utbildning skedde innan tillträdet till tjänsten. De nya administrativa 
arbetsuppgifterna kan tynga den nyanställde chefen som i början kan få svårt att 
förhålla sig till alla nya uppgifter. Dessa uppgifter kan dessutom inte vänta utan 
har hög prioritet för alla inblandade. Den aktuella intervjupersonen var 
rekryterad från arbetsplatsen och vägde upp sin känsla för allt det nya genom sin 
trygghet i god kännedom om arbetsuppgifterna i övrigt.   
 
Det krävs också en viss mått av trygghet för att anta den utmaning det blir att 
arbeta som första linjens chef. En intervjuperson berättar om de många tillfällen 
den funderat över om det är rätt tid att stiga på som chef. Men inte förrän 
intervjupersonen känt sig redo så har det blivit så. Detta bekräftas av en mycket 
mer erfaren intervjuperson som när denne byter arbetsplats noga överväger om 
chefskarriären skall fortsätta. Jobbet är så påfrestande att det långt ifrån var 
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självklart om man skall utsätta sig för detta ännu en gång. Till slut väger ändå 
känslan av att få påverka högst och intervjupersonen vill nu se även det roliga att 
vara chef. Dessutom spelade alternativet, vem som istället skulle få tjänsten, en 
stor roll. Det blev viktigt vem som man skulle få som chef om intervjupersonen 
avstod att söka. Då fanns alternativet att själv kandidera till befattningen, vilket 
så också blev. 
 
För en intervjuperson som stod i slutet på sin chefskarriär så blev ett 
förordnande på viss tid som första linjens chef skrivet. Syftet med avtalet från 
intervjupersonens sida var att ta bort känslan av livslång chefskarriär som en 
tillsvidareanställning innebär. Det blir svårare att hoppa av en sådan bana. 
Intervjupersonen tycker sig nu med avtalet i botten skaffat sig ett bra 
förhandlingsläge genom att lönen är säkrad även om chefskapet upphör när 
förordnandet löper ut. Avtalet reglerar även återinskolning i det gamla yrket och 
ger därmed en trygg helhetslösning vad som än händer när chefkarriären är slut. 
Intervjupersonen vill vara yrkesverksam och inte sitta och vända papper i 
systemet på någon undanskymd plats. 
 

”…när jag är färdig med det här jobbet  så vill jag inte han någon reträttpost eller 
någonting, då vill jag in i vården.” IP6 

 
En annan trygghetsfaktor för första linjens chef är möjligheten att bli bekräftad 
och förstå om man är på rätt spår. Viken av att ha närhet till sin överordnade 
chef är flera intervjupersoner som understryker. Att vara trygg i sig själv verkar 
också vara en viktig känsla. Många beslut fattas i ”ögonblicket” och 
”magkänslan” blir avgörande i beslutsstunden. 
 
 
Vi har i denna resultatredovisning försökt att tolka och ge en bild av våra 
intervjupersoners upplevelser utifrån värdeordens huvudgrupper ”erfarenhet”, 
”leda arbetet”, ”ansvara för personalen”, ”ansvara för ekonomin” samt ”ansvara 
för utvecklingen”. Dessutom har vi redovisat de fyra perspektiven ”framtid”, 
”hot och möjligheter”, ”makt” samt ”trygghet”. Dessa fyra senare perspektiv har 
framkommit under djupintervjuerna utan att vi särskilt frågat om dem.  
 
Vi går nu vidare att diskutera resultatet i två delar. Först en övergripande 
diskussion och därefter följer sammanfattande svar på våra frågeställningar. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Diskussion 
 
Genom ett förståelse- eller tolkande perspektiv har vi i vårt arbete strävat efter 
att få en bild av den upplevelse av utnyttjad kompetens som finns hos första 
linjens chefer. Vi har varit väl medvetna om att den bild av upplevelse vi här kan 
tolka endast utgör en del av en sanning, nämligen den våra intervjupersoner 
upplever och förstår och som vi sedan i vår tur tolkar och försöker förstå. Vi har 
inte frågat första linjens chefs underordnade eller överordnade, vad de upplever 
när det gäller första linjens chefer och deras utnyttjande av kompetens. Detta gör 
dock inte intervjuerna mindre intressanta. Om vi utgår ifrån att varje individ 
handlar utifrån förståelsen och tolkningen av sin arbetssituation, blir det av 
största värde att lyssna av och försöka förstå och tolka vad det är de säger.111 
 
När vi frågar om varför de sökt tjänsten så framkommer att intervjupersonerna 
vill påverka vården och arbetsplatsen. Hall beskriver vikten av att kunna prestera 
och känna uppskattning från sin omgivning112. Det ligger en stor personlig 
utmaning att ta sig an arbetsuppgifter som chef. Att ha andra personliga 
erfarenheter med sig i bagaget är viktigt för att våga ta sig an jobbet. Vi tror att 
våra intervjupersoner har starkare drivkrafter att vilja förändra än medarbetare i 
allmänhet har.  
 
Hur sökte du och hur fick tjänst som första linjens chef? Våra intervjupersoner 
ger en splittrad bild om det förhållandet. Det tycks som det finns flera oberoende 
ingångar i yrket. Vissa blir direkt tillfrågade och uppmanade att söka medan de 
flesta sökte från en rekryteringsannons. Intervjutillfället verkar inte spela någon 
stor roll efter en tid för ingen intervjuperson har några tydliga minnen från 
händelsen. Det tycks heller inte vara det tillfället där arbetsgivaren berättar om 
sina förväntningar eller knyter an till förväntningar som ställts upp i 
rekryteringsannonser. Vi ställer oss frågan när sådana förväntningar om 
kompetens att utföra ett visst arbete egentligen kommuniceras med den sökande 
och den person som till sist får tjänsten. Finns det någon händelse där 
överordnad chef går igenom de ställda förväntningarna och tillsammans 
reflekterar över dessa? Hall menar att ett kompetent ledarskap inleds med att 
ärligt fundera över sin egna grundläggande värderingar.113 Bara i ett fall såg vi 
att intervjupersonen och överordnade chef tillsamman gick igenom 
grundläggande värderingar för det kommande chefskapet. Vi kan tycka det är 
                                                 
111 Sandberg, Targama (1998) s.32f 
112 Hall, (1990) s.36f 
113 Hall, (1990) s.174ff 
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märkligt att inte sådan träffar är vanligare i samband med rekrytering. Tollgert-
Andersson menar att det måste uppstå positiv attraktion till en kandidat för att 
anställningsbeslut skall uppstå och den som fattar beslut ofta attraheras av 
person lik dig själv.114 Det verkar klokt för den sökande att inför en intervju eller 
träff fundera över vad som attraherar den tänkta arbetsgivaren.  
 
 

5.1.1 Efterfrågad kompetens 
 
Det är kompetens inom ekonomi och personalhantering som intervjupersonerna 
upplever efterfrågas mest. Dessa två områden berörs mycket lite eller inte alls 
inom de professionsutbildningar som intervjupersonerna har med sig när de 
börjar sin tjänstgöring som chef.  
 
Ledaren måste ha förmåga att skapa samhörighet i gruppen och enligt Hall är det 
en av de viktigaste grunderna för att kunna vara ledare. Vården är hierarkiskt 
uppbyggd och det ställer därmed stora krav på första linjens chef att samverka 
och skapa teamkänsla. Intervjupersoner berättar vidare om vikten att vara 
engagerad som person och kunna inspirera andra att prestera. Vi kopplar dessa 
tankar till Halls fyra grundvärderingar inom ledarskap115 Vi ser att våra 
intervjupersoner strävar efter en tro på medarbetarnas förmåga att göra det som 
måste göras.  
 
Hall menar vidare att ledaren har möjlighet att ge positiva förutsägelser och 
förutsätta att människor är kompetenta och på det viset få ett bättre arbete 
utfört.116 Vi ser att flera intervjupersoner söker ett sådant förhållningssätt till sina 
medarbetare. Albinsson påtalar också värdet av att ta tillvara medarbetarnas 
resurser.117 Vi tycker oss se en genomgående ambition hos våra intervjupersoner 
att agera och ofta försöka tillvarata all god kompetens hos medarbetarna.  
 
Att visa vägen är ett annat sätt att leda arbetet. Intervjupersonerna försöker 
lyssna och delta i arbetet ute på golvet och visa sig närvarande. På det sättet får 
första linjens chef tillgång till ny och värdefull information. Särskilt gäller detta 
när det är mycket att göra ute i verksamheten. Vi tycker oss se en tendens att 
första linjens chef blir en ”fixare”. Det finns en risk att första linjens chef tappar 
initiativet i arbetsledning i sin ambition att lösa alla småproblem.  
 

                                                 
114 Tollgert-Andersson, (1989) s.118f  
115 Hall, (1988) s.179 
116 Hall, (1988) s.179 
117 Albinsson, (1998) s.12 
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Intervjupersoner beskriver nästan simultant vikten av att lyckas i att bemanna 
schemarader. Arbetsgivaren har en ständigt uttalad förväntan om att den 
arbetsuppgiften fungerar. Det tar mycket tid och behovet kan uppstå när som 
helst under arbetsdagen och tränger då ofta undan allt annat. Att inte lyckas väl 
med personalbemanningen ger ofta följder i ekonomin och leder vidare till ännu 
mer negativa följder. Första linjens chef måste lyckas med sin 
personalbemanning! Förmågan till detta verkar inte vara möjlig att läsa sig till 
utan vi uppfattar att mycket handlar om ett gott kontaktnät med vikarier, att 
känna sina medarbetares behov och kunna agera utifrån dessa proaktivt. Detta 
stöds av Landstingsförbundets undersökning som visar att en tredjedel av 
arbetstiden läggs på rekrytering.118 
 
Lika simultant berättar intervjupersonerna om förväntan att ”hålla budgeten”. I 
den frågan finns mycket lite kompetens med från professionsutbildningarna och 
vi kunde inte se något systematiskt angreppssätt från arbetsgivaren att ge 
kompetens till första linjens chefer när man tillträdde befattningen. Metoden 
tycks vara att man även här lär sig efterhand. Vi ser att första linjens chefer 
utvecklar underliggande strategier med att acceptera ett visst övertrasserande av 
sin budget. Att förstå varför budgeten övertrasserades klassades högt av 
intervjupersonerna och var till god hjälp i diskussioner med överordnade 
verksamhetschefer. 
 
Arbetsgivaren förväntar sig erfarenhet av olika slag när man söker första linjens 
chefer. Det blir för oss ett vågspel eftersom många medarbetare till den aktuella 
befattningen söker sitt första chefsjobb. Vi uppfattar att det inte går att vara 
erfaren från första dagen och intervjupersoner pekar på att chefskap är något 
man måste få lära sig med tiden. Det stöds av både Axelsson och Wolvén som 
påtalar att kompetens utvecklas mycket genom det praktiska yrkeslivet där den 
teoretiska utbildningen ofta överskattas.119 120 Det kan ligga ett problem i att 
första linjens chefer förväntas axla hela rollen från första dagen man tillträder. 
Ledarskapet tycks inte komma automatiskt utan behöver få växa fram. Inte 
heller hjälper själva professionsrollen i någon stor utsträckning utan det är annan 
kompetens som efterfrågas. Det borde ge arbetsgivaren idéer om stöd i olika 
former av mentor- eller trainee program för första linjens chefer, snarare än att 
fokusera på formell utbildning. Vi noterar här värdet av att arbetsgivaren 
granskar och skapar en inlärningsprocess som bättre tar tillvara den praktiska 
yrkeserfarenhet som finns hos första linjens chefer och deras vardag. Mellander 
tar upp några viktiga grundprinciper när det gäller en sådan inlärningsprocess.121 
Schein berör också denna inlärningsprocess när han talar om single-loop-

                                                 
118 Att vara i mitten, (2002) s.15 
119 Axelsson, (1996) s.24ff 
120 Wolvén, (2000) s.146f 
121 Mellander, (1991) s.13ff 
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learning och double-loop-learning. Värdet av att denna inlärningsprocess är 
planerad och strukturerad. Att den ger utrymme för att reflektera och ifrågasätta 
det till synes självklara och därigenom komma till insikt och öka 
kompetensen.122 
 
Intervjupersonerna har olika upplevelser om värdet av erfarenhet utanför 
Landstinget i Jönköpings län. Vissa arbetsgivare har satt ett högt värde på 
sökande utifrån medan andra tydligt internrekryterat och värderat erfarenhet från 
den egna arbetsplatsen som viktig. Det är spännande att arbetsgivaren ser så 
olika på intern respektive extern rekrytering. I de fall rekrytering skett utifrån så 
har arbetsgivaren inte visat intresse för dessa erfarenheter. Det förefaller också 
märkligt att arbetsgivaren inte mer konsekvent följer upp värdet av 
erfarenheterna i en extern rekrytering.   
 
Utbildningserfarenhet är viktig upplever intervjupersonerna. Samtidigt har de 
flesta intervjupersonerna ingen särskild ledarutbildning. Några har fått gå 
ledningsutvecklingsprogram efter att de tillträtt och någon önskar gå 
ledningsprogram på högskolan.  
 
 

5.1.2 Individuell yrkesskicklighet 
 
Intervjupersoner berättade om flera individuella egenskaper som en chef 
behöver kunna klara av. Individen måste kunna var strukturerad och hinna med 
sina arbetsuppgifter i tid. Chefen måste klara av att se att medarbetarna är med 
på banan och ibland själv ta sig ut på golvet för att hjälpa till. Skicklighet måste 
till för att klara de mest tydliga kraven på att hantera personal och ekonomi. Vi 
ser att intervjupersonerna kan delas upp i två grupper inom ekonomi. Den som 
klarar uppgiften galant och den som inte tycks klara den alls. De som klarar 
uppgiften verkar ha erfarenhet från tidigare chefsjobb och där fått sin skolning 
inom ekonomifrågor. Det skulle i så fall betyda att de intervjupersoner som idag 
ser svårigheter inom ekonomi inom en tid kommer att ha tillräckligt med 
erfarenhet för att självständigt hantera sådana frågor. Vi ser inte att 
arbetsgivaren har någon tydlig utbildningsstrategi för att skynda på denna 
kompetensutveckling.  
 
Konfliktlösning ligger på närmaste chef och våra intervjupersoner upplever att 
det förväntas att första linjens chef klarar sådana situationer. En intervjuperson 
såg konfliktlösning som en utmaning och ville bli särskilt duktig på det.  
 

                                                 
122 Schein, (1985) s. 28ff 
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Individuell yrkesskicklighet är en fråga om relationen med sin omgivning. Det 
behövs lyhördhet och förmåga att läsa av en medarbetare så den hela tiden kan 
få nya utmaningar. Hall jämför kompetens med begreppet anpassningsförmåga. 
Det vill säga att ju mer kompetent en chef är desto lättare och effektivare kan 
han eller hon samverka med sin sociala och fysiska miljö.123 Chefen måste 
kunna ge tillit och till exempel bevara en hemlighet. Dessa tankar får stöd hos 
Hall som menar att varje ledare måste ta ställning till sina egna grundläggande 
värderingar.124 Mellander menar att första linjens chef kan växa i sin kompetens 
genom att vara uppmärksam och nyfiken att vilja lära sig nya saker. Individen 
kan också växa i sin kompetens genom att regelbundet få ta del av meningsfull 
och rimlig information.125 Vi ser hos våra intervjupersoner deras vilja att 
utveckla sin kompetens genom att anpassa sitt ledarskap till de krav som 
omgivningen ställer på dem.  
 
Intervjupersonerna tycks överens om att individuell skicklighet som ledare 
utvecklas mycket i takt med den erfarenhet man får under tiden man verkar som 
ledare. Vi tror att det bör betyda att arbetsgivaren kan ha låga förväntningar på 
erfarenhet och kompetens i början av en karriär, för att förväntningarna senare 
skall öka. Utifrån ett förståelse- och tolkande perspektiv kan vi se hur 
individuell skicklighet hos första linjens chef kan skapas genom att tillvarata 
erfarenhet och skapa ökad förståelse för uppgiften och sammanhanget.126 
 
Första linjens chef måste ha individuell skicklighet och utstråla trygghet. 
Trygghet tycks skapa en möjlighet att ge ut nya arbetsuppgifter till medarbetarna 
som ger nya utmaningar. Vår tolkning är att motsatt egenskap, att första linjens 
chef uppfattas som otrygg, gör relationen till medarbetarna närmast ohållbar. 
Hur skall en otrygg första linjens chef kunna ingjuta framtidstro och visionärt 
tänkande hos sina medarbetare?  
 
Att inte kränka någon genom sitt sätt att uttrycka sig inför en medarbetare menar 
en intervjuperson är en viktig skicklighet. Wolvén talar om vikten och värdet av 
humanistiskt inriktade ledare.127 Vi såg hos en intervjuperson en vilja att inte 
tycka illa om någon annan. Det ser vi som en imponerande yrkesskicklighet om 
man går iland med den förmågan. Att tycka illa om någon annan torde vara ett 
av de sämsta förhållningssätt som en ledare kan inta.  
 
Första linjens chefer måste klara att gå balansgång mellan 
utvecklingsambitionen samt det dagliga arbetet. Intervjupersonerna ser 
svårigheter i denna balansgång och när det sätts på prov så tar alltid det dagliga 
                                                 
123 Hall, (1990) s. 36f 
124 Hall, (1988) s. 174 
125 Mellander, (1991) s.13ff 
126 Sandberg, Targama, (1998) s.32f 
127 Wolvén, (2000) s. 291ff  
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arbetet över i prioritet. Vi tolkar våra intervjupersoner som att uppdraget inte 
alltid är tydliggjort. Hur ska balans mellan utveckling och de dagliga bekymren 
se ut? Vi tror att arbetsgivaren har en potential i sina första linjens chefer att 
hämta in deras synpunkter på klok strategi så att utvecklingen inte hämmas av 
det dagliga arbetet och första linjens chefer sakta drunknar bakom sina 
administrativa sysslor.  
 
 

5.1.3 Handlingsutrymme 
 
Våra intervjupersoner upplever att deras handlingsutrymme är gott. De får göra 
de arbetsuppgifter de uppfattar ryms inom deras kompetensområde. De som 
nyss börjat sin tjänst som första linjens chefer tycker att handlingsutrymmet är 
större jämfört med intervjupersoner som har längre erfarenhet. Dessutom väger 
de med kortare erfarenhet in samverkan med andra intressenter när de värderar 
sitt handlingsutrymme. Hall pekar på vikten av att samspela med andra 
människor och beskriver där möjligheten till ökad tillit, förtroende och glädje.128 
Vi tror att förväntningarna på första linjens chefer över tid har förändrats till att 
bli allt mer relationsinriktade. Mer och mer av beslut fattas i samförstånd på 
arbetsplatsen.  
 
Handlingsutrymmet kan uppfattas olika beroende på vilken förståelse och 
tolkning som individen gör av sin situation eller sammanhang. Våra 
intervjupersoner tycker att det finns ett stort handlingsutrymmer kring 
personalarbetet.  
 
 

5.1.4 Faktiska krav 
 
Intervjupersonerna redogör för sina upplevelser som mycket handlar om 
skillnaden mellan det arbete som ställs upp i annons eller en internrekrytering 
samt den faktiska verklighet de möter. Den skillnaden tycker intervjupersonerna 
är besvärande. Vi tolkar det som att arbetsgivaren inte tillräckligt tydlig lyckas 
beskriva de faktiska krav som finns på första linjens chefer. Det torde betyda att 
flera efterfrågade egenskaper i rekryteringsannonser aldrig blir utnyttjade 
eftersom andra och för arbetsgivaren viktigare krav prioriteras högre.  
 
De faktiska krav som kommer fram i vår undersökning är att ta hand om de 
underställda medarbetarna samt hålla en budget i balans. Utöver det så upplever 
många första linjens chefer krav på att delta i möten och sammankomster i en 
                                                 
128 Hall, (1990) s.38ff 
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stor omfattning. Att lära sig vilka möten man skall gå på och vilka man avstår, 
verkar vara något som kommer med erfarenhet. Ellström uttrycker detta som 
reell kompetens som utgår från arbetet.129 Våra resultat stöder Ellströms teori 
och vi tror det är viktigt att den nyanställda första linjens chef får stöd i att lära 
sig skillnaden på faktiska krav samt övriga förväntningar i arbetet. Konsten att 
säga nej förefaller också vara en egenskap som är viktig. Vi tror inte heller den 
egenskapen kan komma i utbildning utan måste växa fram som reell erfarenhet.  
 
Kliniskt arbete verkar inte ingå som ett faktiskt krav från arbetsgivaren. Ingen 
intervjuperson redovisar sådan tjänstgöring som ett faktiskt krav utan klinisk 
tjänstgöring förefaller ha ett stort mått av frivillighet och utgår istället från 
individens eget önskemål att upprätthålla klinisk kompetens.  
 
 

5.1.5 Utvecklingsmöjligheter 
 
Första linjens chef förväntas hela tiden se framåt och förstå hur omgivningen 
förändras och navigera sin verksamhet utifrån det. Det innebär 
verksamhetsförlagd utveckling i små steg. Den underställda medarbetaren 
förväntar sig utvecklas inom sitt kompetensområde. Vissa medarbetare är lätta 
att motivera i det och en del andra vill inte genomföra sådan. Tannebaum talar 
om värdet av att öka inflytandet för individ och grupp. Han talar om att 
verksamheten och organisationen många gånger utgör ett komplext begrepp som 
skapar förvirring hos medarbetarna om de inte har tillräcklig kompetens och 
kvalifikation att hantera det. Första linjens chefer utgör här inget undantag, god 
samverkan med överordnad chef är betydelsefull för att öka sin egen förståelse 
och kunna leda och skapa förutsättningar för sina medarbetares utveckling.130   
Problemet tycks vara en upplevd obalans mellan första linjens chef att utveckla 
sin verksamhet samt alla viktiga krav som hela tiden lägger sig emellan och 
pockar på uppmärksamhet och åtgärd. En rapport från Landstingsförbundet visar 
att första linjens chefer vill att förhållandena vrids mot mer tid ges till 
personalutveckling och dialog med medarbetarna.131 
 
Vår undersökning visar behovet för första linjens chefers egen utveckling. 
Intervjupersonerna ser det som naturligt att hela tiden utvecklas i sina 
kompetenser. Ellström beskriver samspelet mellan formell, faktisk, efterfrågad 
samt kompetens som arbetet kräver. Resultatet av denna samverkan ger den 
utnyttjade kompetensen.132 För att kunna utnyttja mer kompetens hos första 

                                                 
129 Ellström, (1992) s.38 
130 Tannebaum, (1968) s.307 
131 Att vara i mitten, (2002) s.15 
132 Ellström, (1992) s.38 
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linjens chefer tror vi att första linjens personlig utveckling hela tiden måste 
bevakas och stödjas. För att kunna utnyttja mer kompetens hos första linjens 
chefer tror vi att första linjens personliga utveckling hela tiden måste bevakas 
och stödjas i en av arbetsgivaren planerad och strukturerad inlärnings och 
utvecklingsprocess. Vi ser att flera intervjupersoner nästa drunknar i rutinarbete 
och riskerar att inte längre utvecklas i sin roll som chef.  
 
 

5.5.6 Framtiden 
 
Första linjens chefer vill inte pensioneras i sin roll som första linjens chef. Vi 
tolkar det som att arbetet är så krävande att intervjupersonerna inte föreställer 
sig kunna ha en sådan befattning fram till 65 års ålder. Flera intervjupersoner 
berättar en tidsperiod, ofta några år till, som man tror sig orka. Vi uppfattar att 
arbetet anses tungt och energislukande. En intervjuperson hade sin avveckling 
helt klart för sig och hade ett förordnande med rimliga avvecklingsvillkor som 
gjorde avslutningen i tid och stund identifierad. Ingen annan intervjuperson 
redovisade en planerad avveckling. Vi uppfattar det som att Landstinget i 
Jönköpings län inte har någon uttalad plan för detta och vi tror att en sådan plan 
skulle stärka intervjupersonerna i deras uppfattning om sitt krävande arbete. 
 
Istället kan man se en viss resignation hos några intervjupersoner. En strategi 
vid upplevd stor belastning blev att helt enkelt minska engagemang och spara in 
energi och på så sätt minimerar risken för ”utbrändhet”. Det motsatta finns 
också där energin är tydlig och tankar om att byta tjänst till en annan arbetsplats 
för att få en ny och större utmaning är tydlig. Vi tror att detta beror på att vi är 
olika som människor och befinner oss i olika faser i livet och på arbetet. Det är 
sannolikt helt naturligt att några i gruppen vill gå vidare medan andra funderar 
på att sluta som chef.  
 
 

5.1.7 Hot och möjligheter 
 
För att vara en attraktiv tjänst förefaller det som att själva chefskapet skall finnas 
kvar och utvecklas. Om utvecklingen blir mot ”sektionsledare” eller 
”teamledare” verkar det som attraktiviteten minskar hos våra intervjupersoner. 
Vi tolkar det som att själva chefsrollen är viktig. Ordet chef i titeln har bara 
funnits sedan 2000-talet133 och den förefaller central i uppfattningen om 
framtiden.134 
                                                 
133 Carlsson, Siljehult, (2008) s.43 
134 Att vara i mitten, (2002) 
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Minskade resurser till vården uppfattas som ett hot för första linjens chefer. 
Vårdval som kommer inom primärvården nämns av de intervjupersoner som 
arbetar där som ett hot. Vi tror att detta beskriver en bild där administrativa 
funktioner får träda tillbaka när resurserna till vården riskerar att bli mindre. Vi 
tror att det individ- och relationsinriktat ledarskapet får en allt större betydelse 
framöver. Wolvén påminner om att organisationen består av människor som alla 
har det gemensamt att de har behov som måste tillfredsställas. Dessa behov 
omvandlas till krav på organisation och ledning. Om dessa krav kan integreras 
med organisationens produktion och mål skapas långsiktig konkurrenskraftig 
verksamhet.135 
 
 

5.1.8 Makt 
 
Den viktigaste uppgiften i att utöva makt hos våra intervjupersoner var att 
förfoga över ekonomisk makt. Vi ser en frustration hos flera intervjupersoner 
därför att de upplever stora begränsningar inom sin tjänsteutövning.  
 
Första linjens chefer kan utgöra ett makthot mot överordnande 
verksamhetschefer. Att genomföra möten på arbetsplatsen som enbart vände sig 
till första linjens chefer var inte möjligt hos en intervjuperson. Detta kan ses som 
att första linjens chefer, om de beslutar sig för att gå samman i en gemensam 
vilja, kan utgöra ett reellt hot mot överordnad. 
 
Makt kan också utövas av informella ledare. Sådana ledare har ibland behov av 
att klä sig i formell makt och söka tjänst som första linjens chefer. Vi tror att 
arbetsgivaren har nytta av att identifiera sådan personer och om så bedöms 
lämpligt stötta dem i att bli chefer.  
 
 

5.1.9 Trygghet 
 
I vårt resultat framkommer tankar om trygghet hos våra intervjupersoner. Vi kan 
se att trygghet kommer dels från tidigare erfarenheter och dels från en formell 
roll. Båda upplevs viktiga för våra intervjupersoner och vi tolkar resultatet som 
att de två dimensionerna används situationsanpassat av första linjens chefer 
utefter behov. Dessa båda tryggheter behöver också vid behov bli bekräftade av 
överordnad chef för att fungera fullt ut. Det ger förståelse om första linjens chef 
är på rätt spår i sina bedömningar och beslut.  
                                                 
135 Wolvén, (2000) s. 291ff 
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5.1.10 Fortsatta forskningsfrågor 
 
Hur får vi fler sökande till tjänster som första linjens chef? 
 
Hur förbereder vi medarbetare inför uppdraget att bli första linjens chef? 
 
Hur kan lärandeprocessen struktureras vid rekrytering av första linjens chef?  
 
Hur kan kompetens hos första linjens chef utnyttjas på ett optimalt sätt? 
 
Medarbetare med ambitioner att anta en utmaning som första linjens chef måste 
identifieras tidigare än själva rekryteringen till befattningen. Det kan ske genom 
en målmedveten och strukturerad process med spaning av lämpliga 
chefspersoner. Processen behöver ha en tydlig start och slut identifierad. 
Avslutet kan beskriva eventuella belöningar som framtida lönevillkor och eller 
fortsatt karriärplanering.  
 
Inlärningsprocessen till en tänkt befattning som chef kan starta mycket tidigare 
än idag. Inlärningsprocessen skulle kunna innehålla teoretisk utbildning och 
praktisk träning som chef i en underordnad traineeroll. Intressenterna behöver 
samordna och balansera kompetens hos individen med den efterfrågade 
kompetensen på arbetsplatserna så tidigt som möjligt. Tidigare chefer skulle 
ingå som spanare för arbetsgivaren samt är nyckelpersoner i 
erfarenhetsåterkoppling från erfaren till trainee i processen. På det sättet skapas 
förståelse för arbetets förutsättningar innan man tillträder. Under medarbetarens 
aktiva karriär som första linjens chef kan arbetsgivaren på ett bättre sätt utnyttja 
den kompetens som finns hos individen. Den ram som bildas av individens 
föreställningar om sitt handlingsutrymme kan i många delar bli och vara större 
vilket leder till ett bättre ledarskap och effektivare organisation. 
 
Arbetsgivaren får därmed bättre möjlighet att utveckla sin vision, affärsidé och 
sin viktigaste resurs, sina medarbetare. Kulturen runt att verka som chef kan 
bättre påverkas och förändras och förutsättningarna att göra ett bättre arbete för 
organisationens kunder ökar.  
 
Inom dessa områden ser vi möjligheter till fördjupning och fortsatt forskning.  
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5.2 Sammanfattande svar på frågeställningar 
 
Vi vill i denna avslutande del ge sammanfattande svar på de frågeställningar 
som legat till grund för denna rapport.  
 
 

1. Hur upplever första linjens chefer arbetsgivarens efterfrågade 
kompetenskrav? 

 
Intervjupersonerna upplever att arbetsgivaren tydligt efterfrågar kompetens 
inom ekonomi och personalhantering.  
 
Intervjupersonerna har stor nytta av att ha med sig en blandad erfarenhet och 
därmed ökad förståelse för sin roll. Även om blandade erfarenheter inte alltid 
efterfrågas av arbetsgivaren så har den stor betydelse för individen. Erfarenheter 
skapar trygghet och självförtroende i chefsrollen. 
 
Intervjupersonerna upplever att de förväntas axla hela rollen som första linjens 
chef redan från första arbetsdagen. 
 
Den dagliga erfarenhetsbaserade kompetensutvecklingen har stor betydelse för 
att klara av arbetet som första linjens chef.  
 
En formell teoretisk chef- och ledarutbildningen saknas hos de flesta 
intervjupersoner. 
 
 

2. Hur uppfattar första linjens chefer sitt individuella yrkeskunnande?  
 
Individuell yrkesskicklighet handlar för första linjens chefer om relationer med 
sin omgivning.  
 
Intervjupersonerna är yrkeskunniga genom att de kan det praktiska arbetet på 
kliniken. Det ger en viktig inre trygghet.  
 
Första linjens chef behöver vara strukturerad, vid behov agera snabbt, vara 
uthållig och envis, kunna delegera, medverka till konfliktlösning, vara 
prestigelös och kunna erkänna sina fel samt vara lyhörd för medarbetarnas 
behov. 
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Första linjens chef måste för att vara framgångsrik ha förmågan att motivera 
medarbetarna, skapa en laganda, vara närvarande i arbetslaget samt tydliggöra 
verksamhetens syfte och mål.  
 
 

3. Hur upplever första linjens chefer sitt handlingsutrymme? 
 
De intervjupersoner som har kortast erfarenhet av rollen som första linjens 
chefskap uppger sig ha ett gott handlingsutrymme inom ramen för sin tjänst. De 
som har längre erfarenhet uppger ett mindre mått av handlingsutrymme.  
 
Samtliga intervjupersoner upplever att de har möjlighet att leda, planera och 
fördela arbetsuppgifter. De kan självständigt sköta sina enheter och 
medarbetarnas behov och krav.  
 
De har stort handlingsutrymme inom personalfrågor och har mandat att ta beslut. 
 
Samtliga intervjupersoner upplever att de har ett bristande handlingsutrymme 
när det gäller ekonomi. 
 
I utvecklingsfrågor upplever intervjupersonerna ett stöd från arbetsgivaren samt 
ett stort handlingsutrymme.  
 
 

4. Hur upplever första linjens chefer arbetets faktiska krav?  
 
Intervjupersonerna upplever att de i varje stund måste hålla en budget i balans 
samt schemarader bemannade. 
 
Arbetsgivarens rekryteringsprocess ger inte den sökande en bild av arbetets 
faktiska krav som sedan motsvarar verkligheten.  
 
Intervjupersonerna upplever att de måste lära sig prioritera bland en mängd 
arbetsuppgifter samt säga nej till de oprioriterade. 
 
Informations- och kommunikationskompetens samt kompetens när det gäller 
konflikthantering lyfts fram som faktiska krav på en första linjens chef. 
 
En god dialog och nära samverkan med överordnad chef är en nödvändighet för 
att leda arbetet. 
 
Kliniskt arbete är för intervjupersonerna i huvudsak frivilligt. 
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5. Hur upplever första linjens chefer sina utvecklingsmöjligheter?  

 
Första linjens chefer upplever ett behov av egen utveckling. 
 
Det finns en obalans mellan alla viktiga krav och verksamhetsutveckling på 
bekostnad av utvecklingsinriktade arbetsuppgifter. 
 
Att ansvara för utvecklingen är något som lockar och inspirerar samtliga 
intervjupersoner, ett ansvar som det önskas mer tid till. 
 
De flesta intervjupersoner känner en stöttning från ovanstående chef när det 
gäller utvecklingsfrågor. 
 
Det finns svårigheter att som första linjens chef upprätthålla balans mellan den 
egna kliniska och administrativa kompetensen.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. 
 
Gemensamma huvudgrupper samt värdeord utifrån reell kompetens som 
efterfrågas i rekryteringsannonser för första linjens chefer från år 2000 och 
2007. 
 
 
Erfarenhet Arbetserfarenhet 

Lämplig erfarenhet 
Tidigare chefserfarenhet 
Erfarenhet av kliniskt arbete 
Erfarenhet av ledningsarbete 
Erfarenhet i sin yrkesroll 
Deltagit i projektarbete 
Erfarenhet av kvalitetsarbete 
Erfarenhet av kompetensutveckling 
 

Leda arbetet Planera verksamheten 
Förmåga att leda 
Fördela arbetet 
Följa upp verksamheten 
Ansvara för utvecklingen 
Arbetsledaransvar 
Organisationsförmåga 
Intresse i arbetsledning 
Utbildning i arbetsledning 
Följa upp lagar och avtal 
Förmåga att samverka med närliggande verksamhetsområden 
Förmåga att skapa ett gott samarbete 
Resultatinriktat arbetssätt 
Strategiskt perspektiv 
Tydliga ambitioner, fungera som chef 
Vilja att nå uppsatta mål 
 

Ekonomi Ansvara för ekonomi och uppföljning 
 

Personal Ansvar för personal 
Ansvar för personalplanering 
Följa upp personalen 
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Förmåga att motivera medarbetarna 
Förmåga att entusiasmera 
Förmåga att tillvarata medarbetarnas förslag  
Intresse för att coacha medarbetarna 
Intresse för personalplanering 
Intresse för personalfrågor 
Låta medarbetarna växa i sin yrkesroll 
Driva frågor kring individuell kompetensutveckling  
Se medarbetarna som den viktigaste resursen 
Ta tillvara medarbetarnas kompetens 
Ta vara på medarbetarnas erfarenheter 
Utveckla medarbetarnas arbetsglädje 
Utveckla medarbetarnas delaktighet 
Utveckla medarbetarnas kompetens 
Tillsammans med personalen arbeta med utbildningsfrågor  
Vilja att leda medarbetare 
Vilja att stimulera medarbetare 
Tillsammans med personalen sätta mål 
Ansvar för arbetsmiljön 
Följa upp arbetsmiljön 
 

Utveckling Leda utvecklingen 
Ansvara för kvalitetsarbetet 
Ansvara för utvecklingen 
Driva andra kvalitetsfrågor 
Förmåga och intresse för kvalitetsarbete 
Intresse för verksamhetsutveckling  
Leda förändringsarbete 
Skapa förutsättningar för ständigt lärande 
Vilja att ständigt utveckla dig 
 

 
 
 
© Carlsson & Siljehult 2008 
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Bilaga 2 
 
Brev till personalchefer med förfrågan om hjälp med urval av 
intervjupersoner 
 
 
Skickat: sö 2008-12-07 12:52 
 
 
Bästa Personalchef! 
 
Vi, Johan Carlsson och Mats Siljehult, till vardags chefer 
inom primärvården, läser sista delen inom Hälso- och sjukvårds 
administration HOV4 61-80p, Linköpings Universitet. Vi 
planerar skriva en uppsats på magisternivå som kommer beröra 
hur kompetens utnyttjas hos våra första linjens chefer 
(=vårdenhetschefer). 
 
Vi vill fråga Dig om hjälp med att välja ut de första linjens 
chefer, med fast anställning, som arbetat i Din förvaltning 
mellan minst 1 år, till högst 5 år. Är det möjligt för oss att 
få ut en lista på sådana personer?  
 
Vi kommer sedan göra ett ytterligare urval för att få 
representation mellan olika förvaltningar, båda könen samt 
åldersspridning. Sammanlagda antalet intervjuer beräknas bli 
mindre än tio. Utvalda intervjupersonerna kommer i förväg få 
information om studiens syfte samt möjligheten att avstå eller 
avbryta sitt deltagande. 
 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand! 
 
Johan Carlsson (0380-553722) & Mats Siljehult (036-324458) 
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Bilaga 3 
 
Brev till första linjens chefer med förfrågan att vara intervjuperson 
 
 
Skickat: ti 2009-01-13 11:20 
 
Bästa Namn Namn 
 
Vi vill fråga Dig om att ställa upp som intervjuperson i vår 
studie utifrån Din tjänst som första linjens chef.  
 
Du har arbetat som första linjens chef mellan ett till fem år 
i Landstinget i Jönköpings län. Du har därmed hunnit skaffa 
dig erfarenhet som chef vilket gör Dig intressant för de 
frågeställningar vi söker kunskap om. Intervjun beräknas ta 1-
1,5h.  
 
Vi, Johan Carlsson och Mats Siljehult, till vardags chefer 
inom primärvården, läser sista delen inom Hälso- och sjukvårds 
administration HOV4 61-80p, Linköpings Universitet. Vi skriver 
en uppsats på magisternivå som kommer beröra hur kompetens 
utnyttjas hos våra första linjens chefer (= vårdenhetschefer). 
 
Studiens utgångspunkt är att ta reda på mer om hur Du som 
första linjens chef upplever att Du kan använda Din kompetens 
i Din verksamhet som chef. Utvalda intervjupersoner har hela 
tiden möjligheten att avstå eller avbryta sitt deltagande. 
 
Vi kommer höra av oss till Dig inom några dagar. Om Du direkt 
kan tänka dig ställa upp som intervjuperson - maila ett svar 
till Mats Siljehult för kontakt och boka en tid. 
 
 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand! 
 
Johan Carlsson johan.carlsson@lj.se (070-211 31 77) & Mats 
Siljehult mats.siljehult@lj.se (070-575 46 18) 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide till första linjens chef 
 
Namn:_____________________________________________ 
 

1. Man                Kvinna             Ålder  ________ 
 

 
2. Anställd inom öppenvård           slutenvård   
 

 
3. Vilken är din formella 

utbildning?________________________________________ 
 

 
4. Antal år som anställd inom landstinget _________ 

 
 

5. Antal år som anställd första linjens chef ________ 
 

 
6. Antal anställda att ansvara för ________ 

 
 
 
Inledning: 

Arbetsgivaren efterfrågar kvalifikationer som krävs för 
att utföra arbetet. Frågan är hur du som första linjens 
chef upplever ditt utrymme när det gäller möjligheten 
att använda din kompetens. 
Vi tänker då både på de objektiva (faktiska) och 
subjektiva (upplevda) möjligheterna.  
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1. Erfarenhet 
 
 

Vad gjorde att Du sökte en tjänst som första linjens chef? 
 
 
 
 

Vilka erfarenheter hade du med dig när du tillträde 
tjänsten som första linjens chef? 

 
 

 
 

Är det någon erfarenhet som Du i efterhand har saknat? 
 
 
 
 

Vilken betydelse upplever Du att dessa erfarenheter med 
kompetens & kvalifikationer har haft? 

 
 
 
 

Hur upplever Du att Din erfarenhet utnyttjas? 
 
 
 
 

Skulle Din erfarenhet kunde utnyttjas bättre? 
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2. Leda arbetet 
 
 

Vilka arbetsuppgifter upplever Du hör till ”leda arbetet”? 
 
 
 
 

Vilka är Dina starka sidor när det gäller att leda arbetet? 
 
 
 
 

Upplever Du att Du saknar någon kompetens eller 
kvalifikation för att leda arbetet?  

 
 
 
 

Hur upplever Du att Din kompetens och kvalifikation 
utnyttjas när det gäller att leda arbetet? 

 
 
 
 

Kan arbetsgivaren bättre tillvarata Din kompetens och 
kvalifikation när det gäller att leda arbetet? 
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3. Ansvara för personalen 
 
 

Vilka arbetsuppgifter upplever Du hör till att ”ansvara för 
personalen”? 

 
 
 
 

Vilka är Dina starka sidor när det gäller att ansvara för 
personalen? 

 
 

 
 

Upplever Du att Du saknar någon kompetens eller 
kvalifikation för att kunna ansvara för personalen?  

 
 
 
 

Hur upplever Du att Din Kompetens och kvalifikation 
utnyttjas när det gäller att ansvara för personalen? 

 
 
 
 

Kan arbetsgivaren bättre ta tillvara Din kompetens och 
kvalifikation när det gäller Din förmåga att ansvara för 
personalen? 
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4. Ansvara för ekonomin 
 
 

Vilka arbetsuppgifter upplever Du hör till att ”ansvara för 
ekonomi”? 

 
 
 
 

Vilka är Dina starka sidor när det gäller att ansvara för 
ekonomin? 

 
 

 
 

Upplever Du att Du saknar någon kompetens eller 
kvalifikationer för att kunna ansvara för ekonomin?  

 
 
 
 

Hur upplever Du att Din Kompetens och kvalifikation 
utnyttjas när det gäller att ansvara för ekonomin? 

 
 
 
 

Kan arbetsgivaren bättre ta tillvara Din kompetens och 
kvalifikation när det gäller Din förmåga att ansvara för 
ekonomin? 
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5. Ansvara för utvecklingen 
 
 

Vilka uppgifter upplever Du hör till ”ansvara för 
utvecklingen”? 

 
 
 
 

Vilka är Dina starka sidor när det gäller att ansvara för 
utvecklingen? 

 
 
 
 

Upplever Du att Du saknar någon kompetens eller 
kvalifikation för att kunna ansvara för utvecklingen? 

 
 
 
 
Hur upplever Du att Din Kompetens och kvalifikation 
utnyttjas när det gäller att ansvara för utvecklingen? 

 
 
 
 

Kan arbetsgivaren bättre ta tillvara Din kompetens och  
kvalifikation när det gäller Din förmåga att ansvara för 
utvecklingen? 
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Skattning 
 

I vilken omfattning upplever du att din kompetens avseende 
erfarenhet utnyttjas i arbetet som första linjens chef: 
0=min erfarenhet utnyttjas inte alls - 10= min erfarenhet utnyttjas fullt ut 

a.        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur upplever du möjligheter och förutsättningar att leva upp till 
arbetsgivarens förväntningar när det gäller erfarenhet? 

0=möjligheter och förutsättningar finns inte alls - 10= möjligheterna och 
förutsättningarna är bästa tänkbara. 

b.        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur stor skattar du din erfarenhet till? 
c.         0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

0= jag har ingen erfarenhet 10= jag har mycket stor erfarenhet 

 
I vilken omfattning upplever du att din kompetens avseende 
leda arbetet utnyttjas i arbetet som första linjens chef: 
0=min kompetens utnyttjas inte alls - 10= min kompetens utnyttjas fullt ut 

a       0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur upplever du möjligheter och förutsättningar att leva upp till 
arbetsgivarens förväntningar när det gäller leda arbetet? 

0=möjligheter och förutsättningar finns inte alls - 10= möjligheterna och 
förutsättningarna är bästa tänkbara. 

b        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur stor skattar du din kompetens att leda arbetet till? 
c        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

0= jag har ingen kompetens 10= jag har mycket stor kompetens 

 
I vilken omfattning upplever du att din kompetens avseende 
ansvara för personalen utnyttjas i arbetet som första linjens 
chef: 
0=min kompetens utnyttjas inte alls - 10= min kompetens utnyttjas fullt ut 

a       0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur upplever du möjligheter och förutsättningar att leva upp till 
arbetsgivarens förväntningar när det gäller ansvara för 
personalen? 

0=möjligheter och förutsättningar finns inte alls - 10= möjligheterna och 
förutsättningarna är bästa tänkbara. 

b        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
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Hur stor skattar du din kompetens att ansvara för personalen till? 
c        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

0= jag har ingen kompetens 10= jag har mycket stor kompetens 

 
I vilken omfattning upplever du att din kompetens avseende 
ansvara för ekonomin utnyttjas i arbetet som första linjens chef: 
0=min kompetens utnyttjas inte alls - 10= min kompetens utnyttjas fullt ut 

a       0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur upplever du möjligheter och förutsättningar att leva upp till 
arbetsgivarens förväntningar när det gäller ansvara för ekonomin? 

0=möjligheter och förutsättningar finns inte alls - 10= möjligheterna och 
förutsättningarna är bästa tänkbara. 

b        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur stor skattar du din kompetens att ansvara för ekonomin? 
c        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

0= jag har ingen kompetens 10= jag har mycket stor kompetens 

 
I vilken omfattning upplever du att din kompetens avseende 
ansvara för utveckling utnyttjas i arbetet som första linjens 
chef: 
0=min kompetens utnyttjas inte alls - 10= min kompetens utnyttjas fullt ut 

a       0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur upplever du möjligheter och förutsättningar att leva upp till 
arbetsgivarens förväntningar när det gäller ansvara för 
utveckling? 

0=möjligheter och förutsättningar finns inte alls - 10= möjligheterna och 
förutsättningarna är bästa tänkbara. 

b        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
Hur stor skattar du din kompetens att ansvara för utveckling till? 
c        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

0= jag har ingen kompetens 10= jag har mycket stor kompetens 
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Övriga frågor 
 
• Om Du kopplar tillbaka till den annons Du blev rekryterad på. 

Vilken efterfrågad kompetens som krävdes för tjänsten 
kommer Du bäst ihåg och varför? 

 
 
 
 
 

• Hur ser Du på din framtida roll som första linjens chef? 
 
 
 
 
 
• Vilka hot och möjligheter ser du när det gäller framtiden och 

befattningen första linjens chef? 
 
 
 
 
 

• Övriga kommentarer av intervjupersonen 
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Kompetens  
 
Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i 
relation till en viss uppgift, situation eller kontext.  
 
Begreppet kompetens utgår från individen.  
 
 
 

Kvalifikation 
 
Med kvalifikation avses den kompetens, som objektivt krävs på 
grund av arbetsuppgifternas karaktär. 
 
Begreppet kvalifikation utgår från arbetet. 
 
 




