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Sammanfattning 
 
Arbetsgivaren söker en första linjens chef, vilket yrkeskunnande är det man 
menar, vilken kompetens och kvalifikationer är det man efterfrågar?  
 
Vår uppsats syftar till att kartlägga, analysera och diskutera 
rekryteringsannonser som används för första linjens chefer inom Landstinget i 
Jönköpings län, från år 1971 fram till 2007.  
 
Vi har undersökt hur värdeord i annonser speglar arbetsgivarens krav och 
efterfrågan, samt hur de har förändrats över tid. För detta har använts Per-Erik 
Ellströms teoretiska ram och begreppsförklaring från år 2004 som modell till att 
granska dessa annonser. Vi har som empiri kartlagt 93 stycken 
rekryteringsannonser samt djupintervjuat två expertpersoner från Landstinget i 
Jönköpings län. 
 
Vår kartläggning och analys visar på hur arbetsgivarens krav och efterfrågan på 
första linjens chefer ökat från 1970-talet fram till idag. Den ram av kompetens 
och kvalifikationer som arbetsgivaren efterfrågar är idag större och mer komplex 
i sitt innehåll än tidigare.  
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1. Inledning 
 
Det har skett ett paradigmskifte för rekryteringsannonser i Landstinget i 
Jönköpings län. Det tycks nu inte råda något slut på vad Landstinget efterfrågar 
för egenskaper från första linjens chefer för att de skall lyckas i sitt arbete.  
 
Vi arbetar idag sedan fyra respektive tolv år i Landstinget i Jönköpings län som 
chefer för en stor respektive en liten vårdcentral inom Landstingets primärvård. 
Vår utbildningsbakgrund är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning 
inom öppen hälso- och sjukvård respektive anestesi.  
 
Vårt intresse att studera rekryteringsannonser kommer av de erfarenheter vi fått 
de senaste åren, som visat en allt större omsättning på första linjens chefer samt 
att det ofta är få sökande till annonserade tjänster. Vad är orsaken till detta? Hur 
tydlig och hur attraktiv är den bild som arbetsgivaren målar upp i 
rekryteringsannonserna till första linjens chefskap? 
 
Tidigare forskning av rekryteringsannonser för chefer nationellt och 
internationellt har gjorts av Tollgerdt-Andersson i sin avhandling från 1989. Där 
framkom bland annat att det fanns stora skillnader på chefer när det gäller 
attityder, värderingar och krav på ledarskap, hos framgångsrika respektive icke 
framgångsrika företag. Ett företag som uppvisar generella och starka värderingar 
tillsammans med ett bra företagsklimat samt en stark företagskultur är oftare 
framgångsrikare än motsatsen. Det stärker medarbetarna i tron på sitt företag 
samt leder till bättre personalrekrytering. Genom ett bra företagsklimat kan 
ledningen påverka de anställdas värderingar. De kan skapa en bra trivsel men 
också få företaget att utvecklas och växa. Inom svenskt näringsliv visade det sig 
att de viktigaste egenskaperna för chefer var: entusiasm för jobbet, förmåga att 
entusiasmera andra, beslutskraft, initiativförmåga och samarbetsförmåga.1  
 
Vi har i uppsatsen valt att kartlägga, analysera och diskutera 
rekryteringsannonser för första linjens chefer inom landstinget i Jönköpings län 
från 1971 fram till 2007. Vi gör djupintervjuer med Lennart Emanuelsson, 
personalchef i Jönköpings sjukvårdsområde samt Sven-Eric Leandersson, 
organisationschef på Landstingets kansli i Jönköpings län. Båda har god 
kunskap och lång erfarenhet inom området. Vi tror att innehållet i annonserna 
och djupintervjuerna över tid speglar arbetsgivarens efterfrågan och krav på 
detta chefskap. Frågan skapar en spänning mellan då- och nutid och kanske kan 
den ge oss kunskap inför framtiden.  
 
 
 
                                                 
1 Tollgerdt-Andersson, (1989) s.134ff 
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Bakgrund 
 

Landstinget i Jönköpings län  
 
Landstinget i Jönköpings län har från 1960-talet och framåt genomgått en 
förändring på flera olika sätt. Det gäller både organisationens storlek, omfattning 
och innehåll. På personalsidan femdubblades antalet anställda och antalet 
tjänster fyrdubblades under perioden 1960 till 1975. Personalökningen visade en 
stark ökande kurva ända fram till början på 1980-talet. 
1960 fanns inom landstinget totalt 2600 tjänster som fördelades på cirka 3000 
anställda. Denna siffra kan jämföras med att det inom landstinget idag finns 
cirka 10 000 anställda.2

 
Åren 1970 – 1975 växte antalet tjänster från 5400 till 7340. Åren 1975 – 1980 
blev rekordet i tillväxt och antalet tjänster ökade till 9625. Den kraftiga 
personalökningen från 1960-talet och framåt bröts under 1980 – 1985. Då ökade 
antalet tjänster endast med 745, orsaken var politiska besparingar. Vid 
omräkning 1985 var landstingets tjänster i antal 10370 och antalet anställda 
omkring 16000, av dessa 16000 anställda var cirka 1500 arbetsledare.3  En av 
orsaken till detta var den stora mängd av deltidsanställda som började komma 
under 1970-talet något som sedan började försvinna i början på 1980-talet. Då 
fick man istället en brist på heltidstjänster, något som gjorde att landstinget fick 
svårt att rekrytera ungdomar till vården. En annan orsak var låga löner.  
 
Under perioden 1970-1980 kommer en mängd lagar och avtal som gjorde att 
antalet anställda blev fler. Behovet av ökad administration blev påtaglig och 
personalavdelningarna växer fram. Facket får en tydligare roll och ges möjlighet 
att på arbetstid syssla med fackliga frågor. Nu kommer en mängd lagar och avtal 
som ger personalen större trygghet och frihet. Till exempel ny semesterlag, rätt 
till ledighet vid vård av barn, arbetstidslag, lag gällande äldre arbetskraft, lag om 
styrelserepresentation, lag om anställningsskydd, ny arbetarskyddslag, lag om 
anställnings befrämjande åtgärder, förtroendemannalag, lag om 
medbestämmande (MBL), lag om rätt till utbildning, bestämmelser om rättegång 
vid arbetstvister. Rätt till föräldraledighet, arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljölag. 
Alla dessa nya lagar och avtal krävde fler sammanträden, administration och 
personal, vilket gav en ökad personalstat. En annan orsak till att antalet tjänster 
ökar under denna tid är att landstinget nu väljer att bygga ut den öppna vården 
eller primärvården. Parallellt med detta präglas 70-talet av personalbrist, vilket i 
sin tur gjorde att det blev mer intressant att sträva mot en god personalpolitik. 
Under denna period börjar också en dialog kring möjligheten till samverkan 

                                                 
2 www.lj.se 2008-05-21 
3 Landstinget i Jönköpings läns Chefspolicy (1989) 
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mellan den öppna vården, distriktsvården, hemsjukvården och långtidsvården. 
Denna samordning ledde fram till landstingets och kommunernas gemensamma 
vårdteam som sedan blev verklighet på 1980-talet. Nu påbörjades även 
sektoriseringen inom den psykiatriska vården som innebar att man förde ut 
vården från institutioner till den öppna vården. 
 
I början på 1980-talet är ekonomin sämre vilket leder till att landstinget 1982 tar 
beslut om en flerårsplan från 1984-1987. I denna skrevs in att Landstinget under 
denna period inte kunde ta på sig några resurskrävande uppgifter, ”förändringar 
får ske genom omfördelning av befintliga resurser”.4 År 1987 kommer 
Landstinget i Jönköpings län med skrivelsen ”Huvudprinciper för 
decentralisering av ansvar och befogenheter inom hälso- och sjukvården”. Den 
gav ett förtydligande av en ”plattare” organisation och ansvaret på 
basenhetsnivå. Basenhet definierades som t ex klinik, primärvårdsområde. En 
basenhetschef var direkt underställd sjukhusdirektören. Någon annan chefsnivå 
berördes inte i denna utgåva. 
 
År 1989 kom Landstingets första chefspolicy. Den innefattar och är skriven som 
en generell policy för alla chefer i landstinget. Den talade om målstyrning och 
effektivitet. Detta innebar att beslut skulle tas i samverkan och därefter var det 
chefens ansvar att se till att och hur detta blev gjort. Chefen skulle vara drivande 
i att organisera, utveckla och fördela arbetet på ett sätt som gav kvalité och 
utveckling av verksamheten i relation till efterfrågan. Chefen fick ett stort ansvar 
för rekrytering och urval, samt introduktion av nyanställda. Policyn betonade att 
personalen var den viktigaste tillgången. Därmed underströks chefens roll när 
det gällde arbetsfördelning, personalutveckling, jämställdhet och arbetsmiljö. 
Chefspolicyn betonade vikten av en öppen diskussion inför beslut men en 
lojalitet mot fattade beslut. Detta skulle genomsyra hela organisationen. Chefen 
skulle inspirera och berömma, vara en företrädare och förebild. En annan viktig 
uppgift var att ansvara för en god dialog inom enheten genom regelbundna 
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal. Personalen skulle känna trygghet och 
förtroende för sin chef. Chefspolicyn från 1987 avslutas med följande; 
 
 Till sist… 

Gemensamt för ledning och utveckling inom Landstinget är att 
de ska bygga på samverkan. Dra nytta av den breda kompetens 
som finns. Arbeta också för en positiv samverkan med andra 
enheter. Dubbelarbete och onödiga rutiner kan då arbetas bort. 
När du vill genomföra förändringar inom din enhet kan du skaffa 
dig nödvändig information och beslutsunderlag genom direkta 

                                                 
4 25 år i Jönköpings läns landsting, (1988) s. 210ff 
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samtal med berörda. Därefter kan du som chef besluta i många 
frågor. Handlingsutrymmet är större än du tror5. 

 
År 1996 kom en ny chefspolicy som ersatte den gamla från 1989. Här betonades 
att många förändringar skett inom Landstinget under dessa år. Nya ekonomiska 
styrmodeller, ny teknik och nya former för samverkan på de olika 
arbetsplatserna har gjort att det idag krävs en ny typ av chefskap. Ledarskapet 
handlar om att vara en inspirations- och energikälla och allt mindre om 
ordergivning. Den nya chefspolicyn bygger på den tidigare men poängterar 
tydligare kraven och ansvaret på chefskapet och nödvändigheten att samverka 
med medarbetarna för att uppnå resultat. Genom ett kontinuerligt 
kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna skapas en stabil grund 
för framtiden.  
 
Det är nu 12 år sedan den senaste chefspolicyn utkom. Vad nästa utgåva 
kommer att innehålla av krav, efterfrågan och attraktion till rekrytering av bland 
annat första linjens chefer vet vi inte idag. Däremot vet vi att Landstinget i 
Jönköpings län i sin budget 2008 med flerårsplan 2009-2010 har målsättningen 
att verksamheten ska var kostnadseffektiv. Den ska erbjuda bra arbetsmiljö med 
engagerade ledare som ger de anställda möjligheter till delaktighet samt 
personlig och yrkesmässig utveckling.6 Dessa målsättningar skapar en spänning 
kring hur detta kommer att påverka första linjens chefskap. 
 
 
 

Syfte / Frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga, analysera och diskutera de 
rekryteringsannonser som används för första linjens chefer inom Landstinget i 
Jönköpings län från 1971 fram till 2007. Vi har i arbetet utgått ifrån följande 
frågeställningar; 
 

1. Hur speglar rekryteringsannonserna arbetsgivarens krav och efterfrågan 
på första linjens chefer?  

 
2. Hur har krav och efterfrågan på första linjens chefer förändrats över tid? 

 
3. Vilka frågor och funderingar uppstår inför morgondagen?  

 
 

                                                 
5 Landstinget i Jönköpings läns Chefspolicy (1989) 
6 Landstinget i Jönköpings län. Budget 2008, s. 10ff 

  



 11

2. Teori 
 
För att få en bättre förståelse och insikt i första linjens chefskap och det vi möter 
i resultatet och diskussionen, har vi valt att i teoridelen redogöra för begreppen 
chef, ledare, ledarskap. Vi talar om ledarskapets generella utveckling samt 
rekrytering av chefer och ledare. Den teoretiska ramen är kopplad till Ellström 
och begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikationer. 
 
 

Chef, ledare och ledarskap 
 
Ordet chef är hämtat från latinets caput och betyder huvud. Att vara chef är ett 
yrke, något man blir utnämnd till, en befattning med ett organisatoriskt ansvar – 
till exempel för en enhets personella eller ekonomiska resurser. Man är ansvarig 
för att de mål som finns för verksamheten uppnås. Med chefskapet följer 
formella befogenheter. Chefen bygger sin auktoritet på sin befattning. 
  
Ordet leda är fornsvenskt och betyder föra. Att leda är ett förtroende som man 
får från sina medarbetare. Det är genom sina medarbetare en ledare får saker och 
ting att hända. 
Chefen talar om vilka uppgifter som skall göras och varför. Ledaren talar om hur 
det skall göras och utövar ett ledarskap.7

 
När författare inom området talar om ledarskap gör man i regel en distinktion 
mellan begreppen chef och ledare. En chef som utövar ledarskap är en formell 
ledare men det är inte säkert att han eller hon blir en bra ledare. Båda dessa 
roller är viktiga även om vi kan konstatera att det är en stor skillnad.8 
Chefspolicyn för Landstinget i Jönköpings län visar på behovet och 
nödvändigheten av både chefs- och ledarskaps kompetens.9

 
Första linjens chef är en person som direkt leder en verksamhet som har 
överordnad chef samt underställa medarbetare men ingen underställd chef. 10

 
En intressant fråga innan vi går vidare är om ledarskap verkligen behövs? För 
om det inte behövs varför ska vi då ödsla tid och kraft på att rekrytera det vi 
kallar bra ledare. Wolvén hävdar utifrån sin och andra författares ståndpunkt att 
om grupper och organisationer ska bestå krävs ett ledarskap. Motiveringen är att 

                                                 
7 Berggren, Gillström, Gillström, Östling, (2001) s. 20 
8 Albinsson, (1988) s. 94f 
9 Chefspolicy och riktlinjer för landstinget i Jönköpings län, (1996) 
10 Petersson, (2006) s.162f 
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det krävs planering, arbetsfördelning, samordning samt uppföljning eller 
kontroll för att en grupp eller organisation ska fungera.11

 
Ledarskap handlar inte enbart om en persons personliga egenskaper utan om 
transaktionsprocessen mellan ledaren och de ledda. Ledaren och de ledda står i 
ett interaktivt ömsesidigt beroende av varandra. Det är en process där ledaren 
påverkar en grupp människor till att nå ett gemensamt mål.12 Eller som Blake 
och Mc Canse uttrycker det; ”Ledarskap är något som förvandlar en 
organisations tillgängliga resurser till effektiva resultat”.13

 
Ledarskap handlar om att stimulera, inspirera och skapa förutsättningar för 
medarbetarna att frivilligt vilja prestera ett bra jobb. Ledarskapet är en relation 
mellan ledaren och de anställda. Beroende på hur relationen är mellan ledaren 
och de anställda så ökar eller minskar förtroendekapitalet hos medarbetarna. En 
ledare med högt förtroendekapital får förtroende, respekt och tillit från sina 
anställda och tvärtom. Ett bra ledarskap kan få medarbetarna att visa besluts- 
och handlingskraft individuellt eller i grupp och därigenom nå de mål som finns 
för verksamheten. För att lyckas med detta är det viktigt att ledaren är lyhörd 
och har god kännedom om hur individen och gruppen fungerar och motiveras, 
samt vilken kultur som råder på arbetsplatsen. Observeras bör att det kan vara 
skillnad på effektivt ledarskap och det goda ledarskapet. Adolf Hitler var på 
olika sätt en effektiv ledare men man kan ifrågasätta om han var en god ledare.14 
15  
 
 

Ledarskapets utveckling  
 
Utvecklingen av ledarskap har sedan början på 1900-talet präglats av en längtan 
att forma den perfekta och sanna bilden av hur en chef och ledare ska vara och 
agera för att skapa en effektiv grupp eller organisation. Kraven och 
förväntningarna har inte bara skiftats under decennierna, de har också haft en 
tydlig tendens att vara kumulativa. Med det menar vi att de blir mer och mer 
sammansatta och komplexa i sitt innehåll.16 Trots denna utveckling finns det i 
dag inom forskningen inga entydiga slutsatser på vilka individer som är 
lämpliga som ledare eller hur ledarskap bör utövas.17 Forskningen inom 
ledarskapsteorin talar om två doktriner, den gamla och den nya.18  
                                                 
11 Wolvén, (2000) s.14f 
12 Wolvén, (2000) s.252f  
13 Blake, Mc Canse, (1991) s.31 
14 Bruzelius, Skärvad, (1995) s. 286 
15 Ohlsson, (1994) s.70 
16 Albinsson, (1998) s. 86f  
17 Wolvén, (2000) s. 254  
18 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.297f 
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Den gamla doktrinen sammanfattar utvecklingen från 1900-talets början fram 
till 1970-talet19. Den kännetecknas av en organisation där ledningen ger order, 
talar om vad som gäller kring ekonomi, produktion, belöningar, utveckling och 
olika direktiv. Ledningen sätter produktionen i centrum. Den har en hierarkisk 
organisation, en central beslutsprocess och kapitalet är företagets viktigaste 
resurs.20  
 
Under 1970-talet börjar man tala om företagsdemokrati. Alla skulle få vara med 
och bestämma. Chefskap var inte på modet. En bra ledare skulle vara 
demokratisk i sitt utövande.21

 
På 1980-talet börjar den nya ledardoktrinen ta form. Den handlar då om hur 
ledningen kan styra genom att sälja in idéer och ideologier och lyssna av 
marknadens värderingar. Utveckla humankapitalet, få personalen att känna 
delaktighet och tillhörighet. Ta vara på allas kompetens. Nu var det inte enbart 
den hierarkiska organisationen som skulle råda utan en öppen arena för dialog. 
Den centrala beslutsprocessen byts delvis ut mot lokal handlingsfrihet. Kapitalet 
är inte längre företagets enda och viktigaste resurs, nu är även kunskapen en 
viktig del. Produktionen är inte längre ensamt i centrum utan affärerna och dess 
resultat är lika viktiga ingredienser. En coachande, affärsinriktad, 
medarbetarorienterad och idérik chef blev nu på modet.    
 
I slutet på 1980-talet och början på 1990-talet kommer begreppet 
situationsanpassat ledarskap. Det innebar att ledarstilen skulle anpassas efter 
gruppens och individens mognad. Individen kräver mer uppgiftsorientering då 
han är ny på en arbetsplats och allt eftersom han växer in i arbetet krävs mer 
individorientering. När individen uppnått full mognad och tar ansvar för sitt 
arbete kan ledarrollen vara mer delegerande och stöttande.22 Ledarskapet blev 
från och med nu så oerhört mycket mer komplext.  
 
Idag finns en mängd ledarskaps teorier och modeller som till exempel Path-
Goal-teorin, LMX-teorin, transformativt ledarskap, strategiskt ledarskap, 
pedagogiskt ledarskap. Path-Goal-teorin betonar värdet av interaktionen eller 
samspelet mellan ledarstilen och medarbetarnas egenskaper och 
arbetsförhållande.23

 
Begreppet lärande organisation får under 1990-talet och in på 2000-talet en ny 
betydelse genom att Peter M Senge 1990 utkommer med sin bok The Fifth 

                                                 
19 Nordestedt, (1980) s.49ff 
20 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.286 
21 Albinsson, (1998) s.86 
22 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.294ff. 
23 Wolvén, (2000) s274ff. 
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Discipline. The Art and Practice of the learning Organization. Ytterligare en 
bok som vidareutvecklar begreppen och metoderna kom 1994 under namnet, 
The Fifth Discipline Fieldbook. Strategies and Tools foor Building a Learning 
Organization. Enligt Senge ska ledaren ska vara formgivare, förvaltare och 
lärare.24 Mycket förenklat kan man åskådliggöra dem på följande sätt: Den 
första disciplinen kallar han för Personligt mästerskap (Personal Mastery). 
Individen måste utveckla den personliga visionen och låta avståndet mellan 
vision och verklighet utgöra en spänning och drivkraft. Värdet av den personliga 
utvecklingen och mognaden lyfts fram. Tankemodeller (Mental Models). Med 
hjälp av tankemodeller lära sig förstå sitt och andra människors agerande i 
relation till varandra. Gemensamma visioner (Building Shared Visions) Handlar 
om värdet och nödvändigheten att skapa en vision ett gemensamt mål. Där 
medarbetarna är delaktiga och av fri vilja vill vara med. Teamlärande (Team 
learning) Både gruppen och individen utvecklas snabbare i ett teamlärande, den 
kräver dialog och diskussion. Framgången är beroende på förmågan att 
samverka. Systemtänkande (System Thinking). Den femte och sista disciplinen 
kan sägas förena alla de andra till en helhet. Den handlar om att jag som individ, 
grupp, organisation behöver lära oss att tänka rätt i en allt mer komplex vardag. 
Vår vardag och vårt sätt att agera präglas av hur vi tänker och det resultat vi får. 
Ledarskap enligt Senge handlar om att integrera de fem  disciplinerna. Ledaren 
ska vara formgivare, förvaltare och lärare.25  
 
En av dagens moderna ledarskapsteorier är Human Resource Management. Här 
handlar det om att se individen och de anställda som en resurs och inte en 
ekonomisk belastning. Något att vara rädd om och utveckla, istället för att 
förbruka och slita ut. Personalen och deras kompetens blir avgörande för 
gruppen eller organisationens framgång.26

 
 

Rekrytering av chefer och ledare 
 
Human Resource Management och dess teorier pekar på att personalen är 
avgörande för gruppens eller organisationens framgång. Personalrekrytering är 
då en nyckel till framgång eller motgång. Det är en operativ och strategisk fråga. 
Den har sin utgångspunkt i organisationens personal- och affärsidé. Det vill säga 
vilken personal behöver gruppen/organisationen för att klara dagens arbete och 
vilken kompetens behövs på några års sikt. Det är också viktigt att fråga efter 
vilka kvalifikationer och kompetens som krävs för att fungera i arbetslaget eller 
för uppgiften. De flesta större företag förefaller ha en mer eller mindre medveten 

                                                 
24 Albinsson, (1988) s.41ff 
25 Senge, (1995) s.19ff 
26 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.231ff 
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rekryteringsidé. Personalidén ska tydliggöra vilka utvecklings och karriärvägar 
som erbjuds inom organisationen.  
Här talar Bruzelius och Skärvad om fyra olika typer av karriärer;  
 

• den linjära karriären 
• expertkarriären 
• spiralkarriären 
• transitkarriären 

 
Dessa bygger på en lång- eller kortsiktighet inom organisationen. Den linjära 
karriären innebär att en anställd kan klättra vidare på ”karriärstegen” och erhålla 
en ny högre tjänst inom organisationen. Expertkarriären handlar om att en 
anställd vinner respekt för sin kompetens. Han eller hon får möjlighet att genom 
karriären fördjupa och utveckla sin kompetens och kunskap. Spiralkarriären 
definierar de individer som tar med sin kompetens och kunskap in i ett nytt 
område eller uppdrag och låter den tillsammans med yrkes- och livserfarenheten 
vara med för att kanske utveckla nya produkter, metoder eller arbetssätt. 
Transitkarriären handlar om den individ som inte följer något direkt mönster 
utan som går från skiftande men för individen spännande och lockande 
arbetsuppgifter. 
 
Viktigt för rekryteringsprocessen är att organisationens personalidé tydligt visar 
på vilken utbildning och socialisation som eftersträvas. Detta innebär att 
arbetsgivaren måste vara tydlig med att visa vilken typ av utbildningsfärdigheter 
som erbjuds den som rekryteras. Med socialisering menas att tydliggöra de 
grundläggande värderingar som finns inom organisationen och som förenar de 
anställda samt ger företaget dess ansikte utåt.  
 
En organisation som rekryterar måste vara medveten om att ett bra arbete kräver 
belöning. Det är skillnad på ersättning och belöning. Ersättning är den lön man 
erhåller för arbetad tid, medan belöning är den uppskattning man får vid väl 
gjort arbete. Ett väl fungerande belöningssystem förbättrar organisationens 
effektivitet. Belöningssystemet ska inte bara gälla ledaren utan alla 
medarbetare.27 Ordet belöning går också att byta mot uppmuntran. Belöning 
eller uppmuntran kan ske på en mängd olika sätt men det viktiga är helheten: 
lön, lärande, meningsfullhet, delaktighet, resultat, återkoppling.28 Personalidén 
ska vid rekrytering tydliggöra vilka avvecklingsmöjligheter som finns för den 
ledare som inte längre passar för uppdraget eller som själva önskar lämna sitt 
uppdrag. Målsättningen bör här vara att den som verkat som ledare inte upplever 
det som en degradering att behöva kliva av sin tjänst.29 I chefspolicyn för 

                                                 
27 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.235ff 
28 Christerson, (1999) s.151 
29 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.239 
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Landstinget i Jönköpings län tydliggörs begreppet rekrytering och urval och det 
poängteras bland annat att urvalsprocessen kring chefsbefattningar är särskilt 
viktig.30

 
 

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. 
 
Ellström har arbetat med att skapa en teoretisk referensram och begreppsapparat 
som är användbar vid empirisk forskning av begreppen yrkeskunnande, 
kompetens och kvalifikationer i arbetslivet. 
 
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.31

 
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.32  

 
När det gäller orden ”förmågan att framgångsrikt” talar Ellström om fem 
faktorer som en individ kan besitta när det gäller kompetens. 
 

• Psykomotoriska faktorer (t.ex. ”praktiskt handlag” och 
fingerfärdighet) 

• Kognitiva faktorer (t.ex. förmåga att lösa problem och fatta beslut) 
• Affektiva faktorer (t.ex. engagemang, värderingar) 

                                                 
30 Chefspolicy, Landstinget i Jönköpings län, (1996) 
31 Ellström, (1992) s.19ff 
32 Ellström, (1992) s.21 
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• Personlighetsfaktorer (t.ex. självförtroende och självuppfattning) 
• Sociala faktorer (t.ex. samarbets-, ledarskaps- och 

kommunikationsförmåga) 
 
Ovanstående faktorer utgörs till en del av ett anpassningsperspektiv av 
kompetens. Det vill säga den samlade förmåga som en individ har när det gäller 
att på ett framgångsrikt sätt utföra ett visst arbete eller uppgift. Arbetet och 
uppgifterna är då inte definierat av individen själv, utan av t.ex. tekniken, 
arbetsorganisationen och arbetsuppgifterna. Om vi utgår från ett rent 
anpassningsperspektiv så innebär det att det inte är möjligt att förändra genom 
den enskilda individens kompetens och kunnande som han eller hon medvetet 
eller omedvetet besitter. Det handlar istället om att individen måste kunna 
anpassa sin kompetens för att så effektivt som möjligt kunna utföra sitt arbete 
och dess uppgifter.  
 
Ellström kompletterar anpassningsperspektivet med ett utvecklingsperspektiv. 
Med detta menas att individen själv genom sin kompetens kan vara med och 
påverka sin arbets- och livssituation. Inom arbetslivsforskningen har detta på 
olika sätt aktualiserats genom att man studerat hur en individs möjlighet att 
påverka sin arbetssituation påverkar hälsan. Då en 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.  
 
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.33 

 
                                                 
33 Ellström, (1992) s 27ff 
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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. 34

 
Kvalifikationskompetens kan vara ett individ- eller arbetsrelaterat begrepp. En 
individ kan inneha en mängd kompetenser utan att för den skull ha 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 var mer grundat och rätt än ett 
kvalifikationsbegrepp som utgår från arbetsgivarens efterfrågan på kompetens. 
Kanske saknar arbetsgivaren kunskap om de faktiska kvalifikationskraven. Detta 
leder i så fall till brister när det gäller att efterfråga rätt kvalifikationer. 35

 
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. Utnyttjad kompetens (den kompetens som individen har och som kommer 
till användning i arbetet) 

4. Reell kompetens som krävs för att utföra arbetet. 
5. Kompetens som formellt eller informellt efterfrågas för ett visst arbete. 

 

                                                 
34 Ellström, (1992) s. 29f 
35 Ellström, (1992) s. 29f 
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Kompetens           Kvalifikation 
1. Formell kompetens         ________________________________   5.Efterfrågad  

kompetens  
 
 
                  3. Utnyttjad 
       kompetens 
 
 
2. Faktisk kompetens          ________________________________       4.Den kompetens  

som arbetet kräver 
 
Figur 1. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande. 36

 
 
 
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 till exempel en arbetsgivare som måste veta vilken 
typ av yrkeskunnande man behöver för en viss tjänst eller uppgift.37

 
Avsikten med uppsatsen har varit att kartlägga, analysera och diskutera 
rekryteringsannonser och se hur de speglar arbetsgivarens krav och efterfrågan, 
samt hur den har förändrats över tid. Ellströms teoretiska ram och 
begreppsförklaring ser vi som modell att granska dessa annonser. Då 
arbetsgivaren söker en första linjens chef, vilket yrkeskunnande är det man 
menar, vilka kompetenser och kvalifikationer är det man efterfrågar? 
 
 
 

                                                 
36 Ellström, (1992) s.38 
37 Ellström, (1992) s.38 
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3. Metod 
 

Kvalitativt perspektiv 
 
Avsikten med forskning och olika utvecklingsarbeten handlar mycket om att 
skapa tilltro till, eller göra påstående och uppfattningar mindre självklara.38 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 
kvantitativa försöker förstå. Den hermeneutiska tolkningen är lämplig för 
förståelsen av mänskliga upplevelser eller de uttrycksformer som återspeglar 
dem.39  
 
I vårt arbete har vi försökt få en bild av hur arbetsgivarens efterfrågan och krav 
framträder vid rekrytering av första linjes chefer. Avsikten har varit att öka 
förståelsen för begrepp och förväntningar i olika tider varför vi valt en kvalitativ 
ansats i vårt arbete med intervjuer och dokument som datainsamlingsmetod.  
 
Kvalitativa studier syftar till att ta reda på karaktären av en företeelse, eller hur 
den skall identifieras. Kvalitativa studier är nödvändigt för sådant som är vagt, 
mångtydigt eller innehåller subjektivitet.40  
 
Kvalitativ forskning är 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.41  
 
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.42

 

                                                 
38 Holme, Solvang, (1997) s.16 
39 Starrin, Svensson, (1994) s. 52ff  
40 Wallén, (1996) s.73 
41 Bryman, (2001) s.35 
42 Holme, Solvang, (1997) s.86f.  
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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.43 Den 
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.44 45

 
Det är flera faktorer som påverkar hur samhällsvetenskaplig forskning 
genomförs. Forskarens egna värderingar och åsikter spelar stor roll. Det är 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. 
Forskaren syn på teorival är en annan faktor som styr tillvägagångssättet vid 
samhällsvetenskaplig forskning.46  
 
 

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

Datainsamling 
 
För att få bild av förändringen av rekrytering av första linjens chefer i 
Landstinget i Jönköpings län har rekryteringsannonser undersökts. 
Rekryteringsannonser, som är offentlig handling, har efterfrågats på 
Arbetsförmedlings arkiv i Söderhamn, Arbetsförmedlingen i Jönköping, i 
tidskriften ”Ledig jobb” utgiven av Landstinget i Jönköpings län samt hos PA-
funktionen Landstinget i Jönköpings län. De äldsta förekommande 
rekryteringsannonserna är från år 1971 och de yngsta från 2007.  
 
                                                 
43 Bryman, A. (2001) s.22 
44 Bryman, A. (2001) s.22 
45 Alveson, A. Sköldberg, K. (1994) s.41f. 
46 Bryman, A (2001) s.37f 
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Vidare har vi granskat dokumentet Huvudprincip för ansvar och befogenheter 
från 1987 samt Chefpolicy:s från 1989 samt 1996 från Landstinget i Jönköpings 
län.47 48 49

 
Annonserna har kartlagts och analyserats utifrån efterfrågan av olika 
kompetenser samt i övrigt hur arbetsgivaren beskriver arbetsuppgifter eller 
förmåner.50 Kompetenserna, som i annonserna presenteras som värdeord, har 
granskats utifrån ”kompetens – individ - formell”, ” kompetens – individ - 
reell”, ” kompetens – arbete - krav”, ”kompetens – arbete - formell” samt 
”kompetens – arbetsgivare – attraktion”. Då vi har begränsat arbetet till enbart 
annonser har vi exkluderat perspektivet med ”utnyttjad kompetens”, som är det 
sammanlagda resultatet av den kompetens individen besitter och som dessutom 
används.  
 
Annonserna har kategoriserats utifrån det decennium de publicerats. Alla 
värdeord från annonserna har enligt samstämmighetsmetod placerats utifrån en 
kompetensmall i fyra perspektiv som redovisats ovan.51 Varje kategori med 
värdeord har sedan behandlats separat och värdeorden har extraherats tills det 
endast förekom en gång per tidsperiod. Extraktionen gjordes genom 
likabetydande ord som till exempel ”ekonomiansvar” och ”ansvar för 
ekonomin” reducerades till endast ett värdeord eller till ett värdepåstående 
kvarstod.  
 
För att få en fördjupad bild av arbetsgivarens efterfrågan vid rekrytering av 
första linjens chefer valde vi att intervjua experter inom ämnesområdet med lång 
erfarenhet av Landstinget Jönköping och med stora kunskaper om rekrytering 
historiskt samt i nutid. Vi valde att tillfråga tre experter på Landstingets kansli 
samt i Jönköpings sjukvårdsområde för personlig intervju. Två experter kom att 
intervjuas och en tillfrågad intervjuperson valde att tacka nej till medverkan.  
 
 

Urvalsprocessen 
 
Vi har gjort ett ändamålsenligt urval av dokument genom att från Landstinget i 
Jönköping välja annonser, med efterfrågan på första linjens chefer, 12 annonser 
från 1970-talet har granskats, 39 från 1980-talet, 18 från 1990-talet, 15 från 
2000-talet samt 9 annonser från senaste hela året som är 2007. Totalt har 93 
annonser studerats. 

                                                 
47 Huvudprincip för ansvar och befogenheter , Landstinget i Jönköpings län (1987) 
48 Chefspolicy, Landstinget i Jönköpings län, (1989) 
49 Chefspolicy, Landstinget i Jönköpings län, (1996) 
50 Ellström, P.E. (1992) s.29f 
51 Svenning, C. (2000) s.153  
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Urvalet har skett genom att hämta in samtliga tillgängliga rekryteringsannonser 
från perioden 1971 – 1974 (12 annonser hämtade från tidskriften 
”Arbetsmarknaden” platsannonser samt ”Platsjournalen” - Arbetsförmedlingen 
Söderhamn), från perioden årtalet 1980 (39 annonser hämtade från 
”Platsjournalen” - Arbetsförmedlingen Jönköping), från perioden årtalet 1990 
(18 annonser hämtade från ”Platsjournalen” - Arbetsförmedlingen Jönköping ), 
från perioden årtalet 2000 (15 annonser från tidskriften ”Lediga jobb” - 
Landstinget Jönköping) samt från perioden årtalet 2007 (9 annonser från PA 
funktionen Landstinget Jönköping). 
 
Exklusion har skett av annonser med annan rubricering än 
”Avdelningsföreståndare”, eller ”Vårdenhetschef”. Annonsen skall ha uppfattats 
som en tillsvidare anställning. Sålunda har annonser för biträdande funktioner 
eller vikariat inte tagits med. 
 
Urvalet av intervjupersoner var ett strategiskt bekvämlighetsurval då dessa 
personer är nyckelpersoner inom personal och organisationsutveckling inom 
Landstinget i Jönköpings län. De har lång erfarenhet och intresse, samt stort 
engagemang inom vårt forskningsområde. Vi har kunskap om deras yrkesroller 
och de har viktig information om vårt ämnesområde inom det Landsting vi valt 
att genomföra vår undersökning. 
 
 

Intervjuer 
 
En grundläggande metod för att ta reda på människors upplevelser är att fråga 
dem. Frågorna skall kunna anpassas efter varje individ och intressanta områden 
fördjupas med följdfrågor.52 53  
 
Vi sammanställde en intervjumall, se bilaga I, med tema rörande 
annonsutformning, annonsinnehåll, förväntningar och tankar om framtidens 
rekrytering av första linjens chefer.54 Intervjupersonerna kontaktades och 
tillfrågas om intresse att medverka via e-post. Inför intervjun skickades ett 
missivbrev via e-post till intervjupersonen för att översiktligt sätta in denne i vad 
vi skulle komma att samtala om. Intervjuerna skedde som semi-strukturerad 
intervju på intervjupersonernas respektive expedition och spelades, efter 
samtycke, in på band. Intervjuerna varade drygt en timma vardera och leddes av 
en av författarna med den andra som bisittare. Intervjuledaren ledde samtalet 
enligt intervjuguiden och bisittaren flikade i med fördjupningsfrågor och 
                                                 
52 Wallén, (1996) s.76  
53 Carlsson, (1996) s.81 
54 Carlsson, (1996) s.81 
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kompletteringar. Efter intervjun stängdes bandspelaren av och ett allmänt samtal 
skedde med ytterligare viktiga upplysningar. Intervjupersonerna hade även 
föreberett dokument samt upplysningar i övrigt som kom att ha betydelse för 
vårt arbete. Efter utskrift av intervjuerna skedde transkribering till wordformat. 
Intervjuerna teamatiserades efter fraser eller syften som bekräftade eller motsade 
ansatserna i vår intervjuguide. Fraserna samlades ihop per intervjuområde och 
placerades efter analys ut i resultatet tillsammans med resultat från 
annonsgranskningen.  
 
 

Metoddiskussion 
 
Då vi är verksamma inom Landstinget i Jönköpings län har vi en förförståelse 
för ämnet samt en naturligt tillträde till organisationen. Vi valde två olika 
metoder för att samla in empir inom vårt intresseområde granskning av 
rekryteringsannonser samt djupintervjuer med experter. 
 
Vi prövade först att kartlägga och analysera annonserna utifrån ett Grid schema 
men fann tidigt att vårt material innehöll fler infallsvinklar än den 
analysmetoden medgav. Vi har också övervägt att räkna antalet värdeord i 
annonser men den metoden hade gett förespegling om ett positivistiskt 
angreppssätt vilket inte var vår avsikt. Vi beslöt efter hand att överge Grid 
schemat och istället betrakta våra resultat utifrån Ellströms teori om kompetens 
och kvalifikation. Begreppet ”formell kompetens” finns både utifrån individen 
själv samt att arbetet kräver sådan, och vi fann att formell kompetens endast 
skall anges en gång i vårt arbete och då kopplat till individen.  
 
Intervjupersonerna valdes utifrån vår kunskap om deras existens och bedömning 
att de bäst kunde det område vårt arbetet rörde sig inom. Vi hade kunnat välja ut 
fler personer som på samma sätt har mycket god kännedom om ämnet, men 
valde att avstå den möjligheten då en av de tillfrågade intervjupersonerna 
tackade nej till medverkan och samtidigt hänvisade till sin kollega som redan var 
en av våra intervjupersoner. Vi bedömde då att urvalet var tillräckligt i mängd 
och bredd. Intervjupersonerna var intresserade av vårt ämne och väl förberedda 
inför sin respektive intervju. De hade båda förberett fördjupningsmaterial och 
vårt arbete har tagit med delar av detta, men hade kunnat fördjupats ytterligare 
med detta material som grund. 
 
Vi valde att iordningsställa vår intervjuguide för djupintervjuerna före vi 
färdigställt annonsgranskningen. Vi hade kunnat vänta med detta och först 
adekvat analysera resultaten från rekryteringsannonserna. Utifrån den nya 
kunskapen hade vi sedan kunnat ytterligare fördjupa vår intervjuguide. Det hade 
troligen gett fler och stringentare intervjufrågor. 
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Våra intervjupersoner tog upp flera nya intressanta infallsvinklar utifrån sitt 
perspektiv som väl insatta expertpersoner i Landstinget i Jönköpings län. Vi har 
valt att inte fördjupa vårt arbete med denna kunskap utan hålla oss till den 
ursprungliga problemformuleringen. Dock finns flera intressanta synpunkter 
som berör vårt arbete och väl är uppslag till framtida fördjupning.  
 
Vi har valt att inte intervjua de personer som sedan verkligen erhöll den 
utannonserade befattningen och ej heller de arbetsgivare som upprättade 
efterfrågan i rekryteringsannonserna. Genom att träffa och djupintervjua dessa 
personer kan kunskap om den verklighet och kanske skillnad som råder mellan 
arbetsgivarens efterfrågan samt utnyttjad kompetens uppstå. Även detta området 
betraktar vi som ett intressant framtida fördjupningsområde. 
 
Den enklaste formen av validitet bygger på forskarens egen bedömning att det 
verkar finnas en överensstämmelse mellan teori och empiri.55 Vi har haft 
ambitionen att belysa våra frågeställningar genom att undersöka 93 annonser för 
rekrytering av första linjens chefer samt intervjua experter inom personal och 
administration i Landstinget i Jönköpings län. Vi har två mätredskap genom våra 
metodval, att studera innehållet i publicerade annonser för rekrytering av första 
linjes chefer, samt att intervjua expertpersoner från Landstinget i Jönköpings län 
angående innehåll och förändringar av samma annonser. 
 
 
 

                                                 
55 Svenning, (2000) s.62  
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4. Resultat 
 
Tabellerna i vår resultatredovisning nedan speglar rekryteringsannonsernas 
efterfrågan och krav för första linjens chefer samt hur de har förändrats över tid.  
 
Orden har tagits med en gång per årtionde och är indelade i fem kolumner med 
ett decennium per kolumn, förutom den högra kolumnen som avser endast 
årtalet 2007. 
 
Tabellerna syftar till att förutom ren empiri också ge ett visuellt intryck för 
läsaren hur karaktär och mängd av värdeord har förändras över tid. Tabellerna 
ger också läsaren en möjlighet till reflektion över hur framtidens 
rekryteringsannonser kan komma att se ut. 
 

Den kompetens som individen förvärvat genom formell utbildning  
 

1970 1980 1990 2000 2007 
leg ssk Leg ssk leg ssk leg ssk leg ssk 
adekvat 
vidare 
utbildning 

Operations-
assistent 

ssk med vub leg sjukgymnast något av sjg, dat, 
psykolog 

 adekvat vidare 
utbildning 

leg ssk med vub 
psykiatri 

distriktssjukgymnast leg ssk vub akut 
somatisk 

 adekvat 
utbildning  

leg ssk vub 
kirurgi/medicin 

leg ssk med 
adekvat vub 

leg ssk barn o 
ungdom 

 adekvat 
utbildning helst 
barnmorska 

leg ssk vub 
anestesi 

leg ssk vub psykiatri lämplig 
högskoleutbildning 
inom hälso- och 
sjukvård 

 vidareutbildning 
obstetrik gyn 

leg ssk vub 
psykiatri 

leg ssk vub dsk 
förskrivningsrätt 

handledarkompetens 
merit 

  leg ssk vub 
obstetrik & gyn  

leg barnmorska  merit steg utbildning 

  leg ssk vub barn 
o ungdom 

adm utbildning inom 
hälso- och sjukvård 

ledningsutbildning är 
merit 

  adm utbildning  adm ledarutbildning 
Tabell 1. Kompetens, individ, formell (Se punkt 1, figur 1) 
 
 
Kravet på formell kompetens för första linjens chefer finns med från första 
tillgängliga annonsen år 1971 fram till 2007. Det går inte att ta miste på att 
Landstinget i Jönköpings län betraktar formell kompetens som en 
grundläggande anställningsfaktor i sin efterfrågan på första linjens chefer. 
Efterfrågan är tydligt beskriven i fråga om grundutbildning och i förekommande 
fall även som adekvat vidareutbildning. I vissa fall är kravet satt ännu högre då 
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befattningen haft ett specialområde som efterfrågats till exempel 
preventivmedelsrådgivning, förskrivningsrätt eller handledarkompetens.  
 
Tittar man på perspektivet yrkeskunnande med formell kompetens, som enligt 
Ellström kan förvärvas genom formell utbildning samt visas genom betyg eller 
diplom, så finns en lika efterfrågan genom åren.56 Efterfrågan på formell 
utbildning är det enda som tydligt uttrycks i annonser från 1970-talet. 
Sjukvården lyder under socialstyrelsens tillsyn och många yrken inom vården 
har skyddad yrkestitel genom legitimation.  
 
För åren 1970- till och med 1990-talet så är efterfrågan av första linjens chefer 
helt kopplad till sjuksköterskerelaterad yrkesbakgrund. Dessutom finns ofta 
förväntan eller krav om lämplig vidareutbildning utöver sin legitimerade 
sjuksköterskegrund. Först på 2000-talet kommer första annonsen där annan än 
legitimerad sjuksköterska kan komma ifråga och då är det legitimerad 
sjukgymnast som efterfrågas. Någon annons uttrycker ingen specifik formell 
kompetens som nödvändig utan uttrycker det bredare som ”lämplig 
högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård”. Det blir därmed upp till den 
sökande att bedöma om den egna utbildningen är ”lämplig”. I nutid, 2007, syns 
andra professioner som också kan gälla som grund för ett första linjens 
chefskap, till exempel psykolog eller arbetsterapeut.  
 
Från 1970-talet finns ingen efterfrågan på administrativ formell kompetens. 
Senare, på 1990-talet så uppstår den möjligheten då högskolan på 1980-talet  
startat sitt program inom hälso- och sjukvårdsadministration, HSA. Från 1990-
talet och framåt fanns därför särskilt utbildade administratörer att tillgå och 
samma tidsperiod och fram till nu efterfrågar Landstinget i Jönköpings län 
denna kompetens inom det administrativa området.  
 
Andra formella utbildningar som efterfrågas på senare är så kallade 
stegutbildningar samt handledarkompetens. Det torde peka på att den aktuella 
arbetsgivaren tänker sig att första linjens chef skall delta och använda sin 
yrkeskompetens inom beteendevetenskapliga behandlingar respektive agera som 
handledare åt studenter.  
 

                                                 
56 Ellström (1992) s.37ff. 
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Den reella kompetens som individen faktiskt har 
 

1970 1980 1990 2000 2007 
  goda ledaregenskaper goda 

ledaregenskaper 
ledare 

  stor vikt vid personliga 
egenskaper 

personlig 
lämplighet 

lugn 

  personlig lämplighet flexibilitet sansad 
  stor vikt vid 

samarbetsförmåga 
inspiratör flexibilitet 

  stor vikt vid kreativitet nya idéer kreativitet 
  förmågan att 

entusiasmera 
kreativitet engagemang 

  samarbetsförmåga engagemang entusiasmera 
   vara drivande entusiasmera till 

kvalitetsutveckling
   entusiasmera  
   vara initiativrik  
   ansvarstagande  
   skapa delaktighet  
   social kompetens  
   samarbetsförmåga  
   självständigt  
   pedagogiskt 

ledarskap 
 

   förmåga att 
entusiasmera 

 

   många bollar i 
luften 

 

Tabell 2. Kompetens, individ, reell (se punkt 2, figur 1) 
 
 
Erfarenhet inom sjukvårdsyrket har alltid haft betydelse för urval av första 
linjens chefer. Efterfrågan på tillräcklig sjukvårdserfarenhet finns inte beskrivet i 
annonser från 1970-talet men erfarenhet från det egna yrkesområdet, eller 
enheten, hade troligen sin största betydelse då. En princip tycktes råda att äldst i 
tjänst på enheten var den naturliga chefen, och erhöll därför befattningen när den 
blev vakant.  
 

Om man hade 20 på en avd och man gick ut och sökte och man 
hade några som sökte så var det nästan skulle jag vilja påstå 
genomgående på det sättet att den som hade den längsta tiden 
fick tjänsten, alltså man prövade inte om personen i fråga var 
lämplig som chef eller ledare utan det var erfarenhet.57

                                                 
57 Intervju med Emanuelsson, L. 

  



 30

 
Senioritetsprincip och sådana här saker har ju funnits och styrt 
väldigt mycket i vårt synsätt under årens lopp långt tillbaka vill 
jag påstå.58  

 
Den reella kompetens en individ besitter utgör den potential av kompetens som 
finns för individen att lösa en uppgift eller utföra ett visst arbete. Sådana 
egenskaper utgår från individen själv och uttrycks som värdeord ifråga om 
efterfrågade kompetenser. Företeelsen med efterfrågan av faktiska personliga 
egenskaper som möjliggör för individen att lösa en uppgift förekommer för 
första gången i Landstinget i Jönköpings län på 1990-talet. Annonserna berättar 
att den sökande skall ha goda ledaregenskaper och ett antal förmågor utöver 
detta. Dessutom sker på 1990-talet en värdeförskjutning i det att annonsören 
talar om att han faktiskt avser lägga stor vikt vid dessa reella kompetenser. 
Tidigare har man kunnat ana att senioritetsprincipen anger vilken sökande som 
skall väljas till befattningen men nu visar Landstinget i Jönköpings län att 
personen faktiskt skall befinnas vara lämplig för uppgiften. Idag talar vi väldigt 
mycket mer om personlig lämplighet.59

 
På 2000-talet ökar arbetsgivarens kreativitet i värdeorden och nu följer en lång 
rad värdeord som beskriver vilka reella kompetenser den nya första linjens chef 
skall ha. Några exempel är ”kreativitet”, ”flexibilitet”, ”entusiasmera”, 
”initiativrik”, ”självständig”, ”social kompetens”, ”inspiratör”, ”nya idéer”, 
”engagemang”, ”ansvarstagande”, ”samarbetsförmåga” med mera. Vi ser att 
Landstinget i Jönköpings län i vissa fall efterfrågar supermänniskor som skall 
besitta många strängar på sin lyra. I nutid har dessa värdeord minskat i antal och 
annonserna innehåller nu färre ord men kanske arbetsgivaren istället har tänkt 
igenom de viktigaste efterfrågade egenskaperna och formulerat dem i sin 
annons. Nya ord för 2007 beskriver ett behov av defensivare första linjens 
chefer och uttrycks som  ”lugn” och ”sansad”. Möjligen har första linjens 
cheferna tillåtits framträda med alla sina efterfrågade egenskaper och där kanske 
blivit lite väl heta på gröten. 
 
Efterfrågan på första linjens chefers personliga egenskaper vars förmåga bygger 
och bibehåller relationer tar verklig fart från 2000-talet och fram till nutid. 
Visserligen finns flera viktiga efterfrågade personliga egenskaper redan på 
1990-talet men tio år senare är de många. Nu är det inte längre vem som helst 
som kan komma ifråga för anställning till befattningen utan en mängd 
egenskaper skall finnas med. Superledare gör sitt intåg på arbetsmarknaden i 
Landstinget i Jönköpings län! ”Goda ledaregenskaper”, ”personlig lämplighet”, 
”flexibilitet”, ”inspiratör”, ”kreativitet”, ”engagemang,” ”entusiasmerande”, 

                                                 
58 Intervju med Leandersson, S-E. 
59 Intervju med Emanuelsson, L. 
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”drivande”, ”ansvarstagande”, ”skapa delaktighet”, ”social kompetens”, 
”samarbetsförmåga”, ”självständig”, ”pedagogiskt ledarskap” och ”många bollar 
i luften”. Dessutom skall den sökande ha nästan lika många egenskaper i fråga 
om relationer till andra, så kraven är många. Vi ser i annonserna att efterfrågan 
på alla dessa egenskaper startar tydligt på 1990-talet, blir som störst under 2000-
talet, för att tonas ner något till nutid. Kanske Landstinget i Jönköpings län 
uppfattat att  även första linjens chefer är människor med begränsat antal 
framträdande egenskaper?  
 
De reella kompetenser som följer med från 1990-talet och hela vägen fram till 
idag är ”god ledare”, ”kreativitet” samt ”förmåga att entusiasmera”. Kanske 
dessa tre egenskaper är själva essensen i vad som behöver efterfrågas för en 
första linjens chef i Landstinget i Jönköpings län? 
 
 

Den kompetens som krävs för att utföra arbetet 
 
1970 1980 1990 2000 2007 
 leda arbetet  leda arbetet  leda 

verksamheten 
leda 
verksamheten 

 erfarenhet av barn 
o ungdom  

adm uppgifter 
arbetsledning 

ansvara för 
arbetsmiljön 

ansvar för 
arbetsmiljö 

 erfarenhet av 
mottagningsarbete 
och distriktsvård 

ansvar för arbets-
ordningar 

ansvara för 
ekonomi 

ansvar för 
ekonomi 

 erfarenhet av 
ögonsjukdom 

ansvar för att 
verksamheten ryms 
inom ekonomiska 
ramar 

ansvara för 
kvalitetsarbetet 

ansvar för 
personal 

 erfarenhet ej 
nödvändig 

ansvar för personal ansvara för 
utveckling 

ansvar för 
utveckling  

 helst erfarenhet 
från arbetsledning 

ansvar för schema arbetserfarenhet ansvara för följa 
ekonomi 

 vana från ÖNH är 
meriterande 

ansvara för  
introduktion av 
nyanställda 

deltagit i 
projektarbete 

ansvara för 
personalplanering

  ansvara för arbetsmiljö driva andra 
kvalitetsfrågor 

ansvarar för 
budget 

  ansvara för 
avdelningsverksamhet 

driva frågor kring 
individuell 
kompetensutv. 

arbetsledaransvar

  



 32

 
1970 1980 1990 2000 2007 
 
 
 

 ansvara för 
handledning av 
studerande 

ekonomisk 
uppföljning 

erfarenhet av 
arbete i ledning är 
merit 

  ansvara för 
omvårdnadsutveckling 

erfarenhet 
arbetsledning 

erfarenhet av 
arbete inom 
psykiater 

  ansvara för 
patientomvårdnad 

erfarenhet av 
kvalitetsarbete är 
merit 

erfarenhet av 
prehospital vård 

  ansvara för 
personalplanering 

erfarenhet av 
psykiatri 

erfarenhet merit 

  ansvara för planering erfarenhet av 
sjukgymnast 

följa upp 
arbetsmiljö 

  ansvara för 
utbildningsplanering 

erfarenhet 
kompetens-
utveckling 

följa upp lagar 
och avtal följs 

  ansvarig för rekrytering erfarenhet 
primärvård 

följa upp personal

  budgetuppföljning följer upp 
verksamheten 

följa upp 
verksamhet 

  effektiv arbetsledning fördela arbetet förmåga att 
entusiasmera 

  erfarenhet av 
arbetsledning 

förmåga att 
intresse för 
kvalitetsarbete 

förmåga att leda 

  erfarenhet av hjärtvård förmåga att 
motivera 
medarbetare 

förmåga att 
samverka med 
närliggande 
verksamhets-
områden 

  fördela arbetet förmåga att 
skapa gott 
samarbete 

förmåga att 
tillvarata 
medarbetarnas 
förslag 

  klinisk tjänstgöring förmågan att 
entusiasmera 
medarbetare 

gärna dialysvana 

  medverkar vid 
nyanställningar 

god kännedom 
om akut somatisk 
sjukvård 

intresse för 
arbetsledning 

  Preventivmedels-
rådgivning 

gärna utbildning i 
arbetsledning 

intresse för att 
coacha 
medarbetare 

  samordna 
vårdavdelningsresurser 
så att ett bra resultat 
erhålls  

gärna utbildning 
sjukvårds-
administration  

kliniskt arbete 
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1970 1980 1990 2000 2007 
  samverka med övrig 

personal 
intresse för 
personalfrågor 

ledarerfarenhet 

  sjukvårdande 
arbetsuppgifter 

intresse 
verksamhets-
utveckling 

lämplig erfarenhet

  uppföljning av enheten intresserad av 
arbetsledning 

några års 
erfarenhet gärna 
av dermatologi 
venerologi 

  utbildningsaktiviteter kliniskt arbete organisations 
förmåga 

  utveckla verksamheten leda 
förändringsarbete 

planera 
verksamheten 

  vana från ÖNH är 
meriterande 

leda utveckling resultat inriktat 
arbetssätt 

  vårdutveckling låta 
medarbetarna 
växa i sin 
yrkesroll 

Samarbets-
förmåga mot 
intressenter 

  administrativ chef medverka vid 
ekonomisk 
planering 

samordna 
verksamheten 

  klinikföreståndare personal 
administration 

ser medarbetarna 
som viktigaste 
resurs 

   personal 
planering 

skapa 
förutsättningar för 
ständigt lärande 

   planera 
verksamheten 

strategiskt 
perspektiv 

   samarbeta väl tid chef-
erfarenhet 

   samordna 
verksamheten 

tid erfarenhet 
akutsjukvård 

   ta tillvara 
medarbetarnas 
kompetens 

tydliga ambitioner 
fungera som chef 

   ta vara på 
medarbetarnas 
erfarenheter 

utveckla 
medarbetarnas 
arbetsglädje 

   ta vara på 
medarbetarnas 
kunskaper 

utveckla 
medarbetarnas 
delaktighet 

   tillsammans med 
personalen 
arbeta med 
utbildningsfrågor 

utveckla 
medarbetarnas 
kompetens 
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1970 1980 1990 2000 2007 
   tillsammans med 

personalen 
arbeta med 
utvecklingsfrågor 

vidareutveckla 
verksamheten 

   tillsammans med 
personalen sätta 
mål 

vilja att leda 
medarbetare 

   utveckla 
medarbetarens 
kompetens 

vilja att stimulera 
medarbetare 

   utveckla 
medarbetarnas 
arbetsglädje 

vilja att ständigt 
utveckla dig 

   utveckla 
medarbetarnas 
delaktighet 

vilja att utveckla 
primärvård 

   utveckla 
medarbetarnas 
kompetens 

väljer 
arbetsformer som 
tar tillvara 
medarbetarnas 
arbetsglädje 

   utvärdera 
verksamheten 

väljer 
arbetsformer som 
tar tillvara 
medarbetarnas 
kompetens 

   vana från 
mottagning 
meriterande 

övergripande 
ansvar för 
enheten 

   vilja att nå 
uppsatta mål 

 

   viss data vana  
önskvärt med 
erfarenhet av 
ledande 
befattning 
önskar pröva nya 
arbetssätt 

Tabell 3. Kompetens, arbetet, krav (se punkt 4, figur 1) 
 
 
I annonser från 1970- och 1980-talet efterfrågas nästan inga egenskaper ifråga 
om kompetens som relaterar till att leda en organisation. Någon gång på 1980-
talet berörs första gången begreppet ”att leda arbetet” som en efterfrågad 
kompetens. Det finns en tydlig skiljegräns fram till 1990-talet då arbetsgivaren 
efterfrågar många fler kompetenser för ledning av sin organisation.  
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Från 1980-talet och framåt beskrivs efterfrågan på erfarenhet inom 
sjukvårdsområdet. Erfarenheten skall vara direkt kopplad till den enhet som den 
sökande skall komma att leda. Den sökande skall ha reell kompetens av det 
yrkesarbete som bedrivs på arbetsplatsen och från den perioden finns inget fall 
beskrivet med en tydlig ambition att besätta tjänsten med en person med 
erfarenhet från verksamhet helt olik den som aktuell enhet nu bedriver.  
 
Från 1990-talet och framåt så betonas hela tiden ledning av arbetet, ansvar för 
personal och ekonomi. Det finns en tydlig skiljelinje mellan 1980-talet och 
senare. I tidiga annonser beskrivs inte efterfrågan om administration eller 
ledning alls, eller endast i enstaka ord, medan från 1990 och framåt, så är 
efterfrågan tydligt beskriven och mångordig.  
 

Synsättet på både medarbetare och chef, det var att man behövde 
ju inte mer än beskriva de här faktauppgifterna kortfattat, det är 
ju telegramtext 60

 
Efterfrågan på erfarenhet av administrativt arbete beskrivs från 1980-talet och 
framåt för att bli mer omfattande från 2000 och framåt. Då syns en ny 
efterfrågan av kompetens, beskrivet som erfarenhet av ”projektarbete”, 
”kvalitetsarbete” samt ”kompetensutvecklingsarbete”. Även förväntningar om 
tidigare chefserfarenhet finns noterad från 1980-talet och fram till nu, vilket är 
anmärkningsvärt då tjänsten är ett första linjens chefs arbete och få sökande 
torde tidigare kunnat ha införskaffat sig chefserfarenhet. Detta i kombination 
med att den sökandes sjukvårdserfarenhet förväntas vara från det egna 
arbetsområdet gör att urvalet torde varit starkt begränsat.  
 
Personalansvaret finns inte beskriven i någon annons före 1990. Därefter följer 
ökade förväntningar att ansvara för medarbetarnas schema, planering 
arbetsmiljö, rekrytering och introduktion. Från 2000 och framåt så följer också 
ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling för att 2007 handla om att skapa 
förutsättningar för ständigt lärande. 
 

Kraven har ökat, vi har tydliggjort personalansvar, 
ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar, ansvar för 
medarbetaransvar, löneansvar, osv. osv. Så jag tycker att vi 
har ställt allt större krav på vårdenhetscheferna.61

 
Det ekonomiska ansvaret kommer in för första linjens chefer från 1990- talet 
och framåt. Ekonomin skall planeras, samordnas, följas upp och rymmas inom 
givna ramar. På 1990-talet inför Landstinget i Jönköpings län en plattare 

                                                 
60 Intervju med Leandersson, S-E. 
61 Intervju med Emanuelsson, L. 
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organisation där bland annat befattningar som klinikföreståndare och 
blockföreståndare tas bort och ansvaret förflyttas i en stor omfattning till första 
linjens chefer. Det ekonomiska ansvaret uttrycks på i princip samma sätt från 
1990 och fram till nutid 2007 så vi kan inte se något ökat ansvar över tid, efter 
att organisationen väl plattats till i början av 1990-talet. 
 
Klinisk tjänstgöring nämns inte alls för 1970- och 1980-talet. Det var 
förmodligen så att arbetsgivaren ansåg sådan tjänstgöring som självklar. Senare 
från 1990-talet finns den med som en förutsättning för arbetet med benämningar 
som ”klinisk tjänstgöring” och ”sjukvårdande arbetsuppgifter”. Fram på 2000-
talet finns fortfarande efterfrågan att arbeta kliniskt kvar, men då bara beskriven 
som ”klinisk tjänstgöring”. Att arbeta kliniskt när man har tjänst som första 
linjens chef måste därför fortfarande ses som ett viktigt inslag i arbetets innehåll. 
 
Forskning och Utveckling nämns första gången på 1990-talet. De områden som 
är föremål för utvecklingsarbete är omvårdnad, utbildning, studenter, kvalitets- 
och förändringsarbete. I annonserna från 2007 tonas FoU rollen ner betydligt 
och vi tolkar det som rollen som första linjens chef inte längre innehåller lika 
stora inslag av arbetsuppgifter inom utveckling. Andra befattningar har 
tillkommit som inte fanns tidigare, som utvecklingsledare, kliniska ledare, samt 
verksamhetsutvecklare. Dessa befattningar torde ha tagit över en del av första 
linjens chefens tidigare självklara roll som ledare av utvecklingsarbetet. Ingen 
annons tar upp att arbetet förväntas innehålla utveckling av de egna 
arbetsuppgifterna inom ledning och administration. 
  

Men tyvärr inte alltid följt upp med det som har varit 
nödvändigt nämligen kompetensutveckling i form av 
ledarutvecklingsinsatser.62

 
Från 1990-talet specificerar arbetsgivaren vad den sökande förväntas kunna leda 
och ansvara för. Landstinget i Jönköpings chefpolicy från 1989 berättar om att 
chefen ska kunna beskriva förväntningar på utbildning, erfarenhet och 
personlighet vid rekrytering av nya medarbetare.63 Vårt resultat visar att den 
sökande nu förväntas klara att leda, planera och administrera enheten, dess 
medarbetare och att detta skall ske inom ekonomiska ramar. Verksamheten skall 
utvecklas och följas upp och första linjens chef skall göra detta mycket utifrån 
egna initiativ. Följande 10-års period visar att nu skall den sökande också vara 
intresserad av arbetsledning och kunna samarbeta väl. I chefpolicyn från 1996 så 
har arbetsgivaren konstaterat att rekrytering är en stor investering och måste 
göras med omsorg. Urvalsprocessen av chefer är särskilt viktig.64 Framme i 

                                                 
62 Intervju med Emanuelsson, L. 
63 Landstinget i Jönköpings län, Chefspolicy (1989) 
64 Landstinget i Jönköpings län, Chefspolicy (1996) 
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nutid 2007 så växer förväntningarna ytterligare och första linjes chefen skall nu 
också ha ett strategiskt perspektiv.  
 

första linjens chefer överhuvudtaget har fått ta ett mycket, 
mycket större ansvar alltså har mycket mer komplex 
situation65

 
Att berika sin efterfrågan av egenskaper med diverse superlativer är inte alltid 
positivt, utan kan också leda till provokation. Detta skedde i Landstinget i 
Jönköpings läns första chefpolicy där skrivningen om ”lojalitet” uppfattades av 
medarbetarna som provokativ skrivning.66 Den togs i kommande upplaga 1996 
sedan bort.67

 
Begreppet om att vara lojal mot de beslut som fattas osv. , det var 
ju det första som uppfattades som en väldigt stark provokation. 
När det kom att, man förväntas vara så att säga ”lojal” och 
”solidarisk” mot beslut68

 
Från 1990-talet och framåt kommer flera förväntningar om att första linjens 
chefer nu skall samspela med medarbetarna. Första linjens chefer förväntas 
utveckla medarbetarnas delaktighet och arbetsglädje och tillsammans med dem 
sätta mål och arbeta med utveckling och utbildning. Chefen skall ta tillvara 
medarbetarnas kunskaper, kompetens och erfarenheter och låta dem växa i sin 
yrkesroll. Ledarskapet har nu förändrats från att peka med hela handen till ett 
relationsrelaterat ledarskap där chefens viktigaste egenskaper är att 
medarbetarna är delaktiga, tas tillvara samt utvecklas. I nutid efterfrågas intresse 
från första linjens chefer att coacha medarbetare, att välja arbetsformer som tar 
till vara medarbetare samt se medarbetaren som organisationens viktigaste 
resurs. Chefen är inte längre viktigast, det är medarbetaren! 
 

beskrivning är mer kring hur chefen samspelar med patienterna 
och samspelet med medarbetarna.69  

 
Tollgerdt-Andersson beskriver i sin avhandling från 1989 att de egenskaper som 
svensk näringsliv ansåg viktigast för att lyckas i sitt ledarskap är ”entusiasm för 
jobbet”, ”förmåga att entusiasmera andra”, ”beslutskraft”, ”initiativförmåga” 
samt ”samarbetsförmåga”.70 Landstinget tycks ligga ett decennium efter 
näringslivet i sin chefrekrytering för på 2000-talet efterfrågar nu Landstinget i 

                                                 
65 Intervju med Emanuelsson, L. 
66 Landstinget i Jönköpings län, Chefspolicy (1989) 
67 Landstinget i Jönköpings län, Chefspolicy (1996) 
68 Intervju med Leandersson, S-E. 
69 Intervju med Leandersson, S-E. 
70 Tollgerdt-Andersson, (1989) s.231 
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Jönköpings län i sina rekryteringsannonser ”förmåga att skapa gott samarbete”, 
”att motivera”, ”att entusiasmera”, ”att leda”, ”att utveckla” samt att ”ha 
organisationsförmåga”.  
 
Det kan synas lite ironiskt att Landstinget i Jönköpings län faktiskt efterfrågar 
”förmågan att leda och organisera” i sin rekrytering av första linjens chefer. 
Arbetsgivaren känner uppenbarligen ett behov av att tydliggöra att en chef skall 
ha förmåga att leda och organisera. Kan det vara så att Landstinget i Jönköpings 
län sedan tidigare anställt ett antal chefer som faktiskt saknar dessa egenskaper? 
I senare annonser från 2007 efterfrågas även ”vilja”, ”ambitioner” och ”intresse” 
och det kan uppfattas som egenskaper som arbetsgivaren tycker den sökande 
behöver ha för att lyckas i sitt nya arbete.   
 
Den kompetens som arbetet kräver, det vill säga yrkeskunnande som reellt krävs 
för att utföra arbetet framgångsrikt uttrycks av Ellström som kvalifikation för ett 
arbete.71 När vi betraktar Landstinget i Jönköpings läns beskrivningar av sådan 
kompetens så syns en närmast explosionsartad utveckling från tidiga annonser 
till nutida. På 1970-talet förekommer ingen beskrivning av vad arbetet verkligen 
kräver. Däremot på 1990-talet, och i ännu högre grad 2000-talet och framåt, då 
är efterfrågan mångordigt beskriven. Det tycks inte råda något slut på vad 
Landstinget i Jönköpings län faktiskt tycker att första linjens chef skall göra för 
arbetsuppgifter för att lyckas i sitt arbete.  
 
Från 2000 och framåt visar arbetsgivaren sin önskan om att nå mål med 
beskrivningen av förväntningar om ”resultatinriktat arbetssätt”. Det blev då 
också efterfrågat att ”pröva nya arbetssätt”. Kanske önskan därom visar på hur 
stor och ofta trög organisation ett landsting kan vara och därför efterfrågar man 
medarbetare som kan uppenbara andra vägar och lösningar. 
 
På 1980-talet så efterfrågas att kunna leda arbetet samt erfarenhet från 
respektive yrkesområde som chefskapet avser. Tio år senare så börjar 
arbetsgivaren beskriva en mångfald av kompetensefterfrågan ofta beskrivet som 
”leda” eller ”ansvara” för en arbetsuppgift. Olika typer av ”erfarenhet” eller 
”förmåga” finns med som efterfrågan på olika sätt. Gemensamt från 1990-talet 
och framåt är att arbetsgivaren efterfrågar flera kompetenser från de sökande och 
att många av dessa egenskaper ensamt skulle kunna utgöra stora delar av en 
första linjens chefs arbetsuppgifter. När arbetsgivaren anger flera efterfrågade 
kompetenser så kommer tankar om det möjligen existerar sådana människor som 
kan falla in under beskrivningen och klara de krav och förväntningar som 
arbetsgivaren ställer upp.  
 

                                                 
71 Ellström (1992) s. 29 
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De värdeord om reell kompetens som bara finns med i nutid är till exempel 
”coach” och ”strategiskt perspektiv”. Det visar på att första linjens chefsroll 
utvecklats från att i stora delar vara direkt operativ i verksamheten till att i 
ökande grad vara konsultativ i sitt ledarskap och därmed möjligen ges en chans 
att lyfta blicken mot framtiden samt reflektera över vad den kan innehålla.  
 
Det är två kompetenser som följer med Landstinget i Jönköpings län från 1980- 
ända fram till nutid och det är förmågan att ”leda arbetet” samt ”erfarenhet” av 
yrkesarbetet och ledarskapet. Kanske erfarenhet av att leda arbetet ger 
befattningshavaren största möjligheten att lyckas med alla sina kommande 
arbetsuppgifter. Vi kan dock reflektera över att ”erfarenhet av ledarskap” på 
olika sätt efterfrågats i många annonser, det torde minska antalet presumtiva 
sökande, eftersom få sökande faktiskt kan ha egen ledarerfarenhet, det ligger i 
sakens natur. Någon verksamhet från 1980-talet har insett detta och tydligt 
angett att ”erfarenhet inte är nödvändig” – den kan skaffas på aktuell arbetsplats. 
Kanske en klarsynthet som skall kopieras i framtiden? 
 
 

Den formella kompetens som efterfrågas för ett visst arbete 
 

1970 1980 1990 2000 2007 
  Avdelningsföreståndare   
Tabell 4. Kompetens, arbete, formell (se punkt 5, figur 1) 
 
 
Vissa arbetsuppgifter kräver en formell kompetens som inte är kopplad till 
individen utan själva yrkeskunnandet. När vi har tittat efter denna efterfrågan för 
första linjens chefer kan vi bara se den tydligt beskriven i ett fall från 1990-talet 
och då som formellt efterfrågad kvalifikation som ”avdelningsföreståndare”. Det 
är naturligt att förstå att detta kvalifikationskrav inte kan finnas med i en stor 
omfattning då rekryteringsunderlaget minskar till ett minimum.  
 
Trots att många av annonserna efterfrågade kompetens inom utveckling och 
lärande så finns det ingen annons som kräver kompetens i frågan. Landstinget i 
Jönköpings län är en kunskapsorganisation och det är därför märkligt att ingen 
efterfrågar första linjens chefer som har kandidat eller magister kompetens i 
något ämne, gärna då ledarskap. 
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Arbetsgivarens kompetens att attrahera arbetskraft 
 

1970 1980 1990 2000 2007 
Lön och villkor Lön och villkor Lön och villkor Lön och villkor Lön och 

villkor 
angivande av 
lönetabell 

månadslön månadslön   

lön enligt avtal kollektivavtal 
finns 

ange löneanspråk   

Löneklass-
anspråk 

Angivande av 
lönetabell 

   

önskemål om 
tillgodoräknande 
av tidigare 
anställning 

löneklassanspråk    

     
Förmåner Förmåner Förmåner Förmåner Förmåner 
bostad för 
ensamst / familj 
anskaffas 
 

hjälp med 
anskaffande av 
bostad 

   

     
Arbetstider Arbetstider Arbetstider Arbetstider Arbetstider 
 Dagtid dagtid   
 Schema schema   
     
Arbetssätt och 
organisation 

Arbetssätt och 
organisation 

Arbetssätt och 
organisation 

Arbetssätt och 
organisation 

Arbetssätt 
och 
organisation 

 tidsbeställning 
och pat 
rådgivning enligt 
SPRI:s 
vårdplanerings-
system 

decentraliserad 
org. 

spännand enhet bästa 
medicinkliniken

  decentraliserad 
organisation 
betonas chef 

nybyggda 
lokaler 

offensiv 
vårdcentral 
komplett 
vårdcentral 

  arbete sker i 
gruppvård 

 kreativ och 
lärande 
arbetsklimat 
tillsammans 
med 
kompetenta o 
engagerade 
medarbetare 

  intensivt 
utvecklingsarbete 
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1970 1980 1990 2000 2007 

Policys Policys Policys Policys Policys 
   jämnare 

könsfördelning + 
män 

mångfald 
beträffande 
kön ålder och 
kulturell 
bakgrund 

     
Titulatur Titulatur Titulatur Titulatur Titulatur 
Avdelnings-
föreståndare 

Avdelnings-
föreståndare 

Avdelnings-
föreståndare 

Avdelnings-
föreståndare 

vårdenhetschef

   vårdenhetschef  
     
Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt 
  ingår i 

avdelningsledning
beredd erbjuda 
utb. inom hälso- 
o sjukvårds adm 

tidsbegränsat 
chefskap 

  direkt underställd 
klinikchefen 
stora möjligheter 
att på 
avdelningen 
vidareutveckla 

önskvärt med 
tillgång till bil 
 

 

     
Tabell 5. Kompetens, arbetsgivare, attraktion 
 
 
Förmågan att göra sig attraktiv på en arbetsmarknad är avgörande för varje 
arbetsgivares möjlighet att rekrytera de medarbetare som organisationen 
behöver. Lönen är förmodligen en av de viktigaste komponenterna för attrahera 
sökande till olika befattningar. Lön som begrepp finns med i annonser från 
1970-talet och fram till och med 1990-talet. Därefter nämns inte ordet lön i en 
enda annons. Vårt sätt att förhandla och komma överens om lön har förändrats 
ifrån att signaleras tidigt i en annons, med uppmaning att ange löneklassanspråk 
redan i ansökan till befattningen, till att diskuteras långt senare in i 
rekryteringsprocessen. På 1970-talet uppmanas den sökande att ange om man 
önskar tillgodoräkna sig tidigare anställning. Även detta fenomen försvinner helt 
påföljande decennium. Lön på arbetsmarknaden utbetalades förmodligen i olika 
intervaller på 1970-talet fram till och med 1990-talet. För den perioden anger 
Landstinget i Jönköpings län att man har månadslön som utbetalningsintervall.  
 
Förmåner, förutom lön, är sparsamt beskrivna i annonsmaterialet. Märkligt nog 
så har den förmånen som fanns på 1970- och 1980-talet, det vill säga hjälp med 
anskaffande av bostad, helt försvunnit. Antingen så anser Landstinget att alla nu 
klarar att själv anskaffa bostad eller så vill man ta bort alla förmåner och 
assistans för sökande till olika befattningar. 
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Förr i tiden hade ju alla större sjukhus egna bostäder på ett annat 
sätt till personalen. Västra Klinikerna hade ju ett helt kvarter 
därnere med boende. Vi hade ju häruppe (Ryhovs sjukhus, vår 
anm.), alltså psykiatrin hade ju helt egna folk de bodde ju här och 
jobbade här. (...) det var ju så på den tiden man hade boende och 
många hade behov av detta, också då som ensamstående.72

 
personalbostäder i verksamheterna, de finns ju förlagd på vårt 
sjukhusområde, så någonstans finns det väl ett historiskt arv som 
man hade med sig, och då var det väl på det viset en slags 
självklarhet (...) man tog sannolikt ett mycket större socialt 
ansvar förr i tiden, än vad man kanske gör direkt idag.73

 
En annan viktig faktor för att göra ett arbete attraktivt är arbetstidernas 
förläggning. På 1980- och 1990-talet berör annonsören hur arbetstiden är förlagd 
för den kommande befattningshavaren. Både ”dagtid” och ”schema” 
förekommer som beskrivning av arbetstiderna. Efter 1990-talet beskrivs inte 
arbetstiderna vilket vi tolkar som att dagtid kommit att dominera och den 
sökande kan förstå att så är normalfallet. Att få arbeta ”ekonomitid”, måndag till 
fredag, åtta till sjutton, har förmodligen varit en stor attraktionskraft för att 
rekrytera första linjens chefer.  
 

det var mer att få jobba dagtid, det var egentligen den viktigaste 
frågan som man såg framför sig.74

 
Landstinget i Jönköpings län har också på andra sätt arbetat med att göra sig 
attraktiv för att rekrytera första linjens chefer. Nya arbetssätt som uppfattats som 
attraktiva beskrivs i annonserna ända från 1980-talet och fram till nu. Det visas 
genom modell med ”tidsbeställning och rådgivning enligt SPRI:s modell”. På 
1990-talet då Landstinget i Jönköpings län plattades till, så gjorde arbetsgivaren 
sig attraktiv genom att berätta om ”decentraliserad organisation där chefen 
betonas”, ”arbete sker i gruppvård” eller ”vi är i ett intensivt utvecklingsarbete”. 
På 2000-talet blir beskrivningarna mer oprecisa och talar istället om ”spännande 
enhet”. Slutligen, i annonser från 2007, är det den offensiva beskrivningen som 
gäller, med beskrivningar som ”kreativt och lärande arbetsklimat”, ”offensiv 
vårdcentral” samt ”bästa medicinkliniken”! Vem kan låta bli att skicka in en 
ansökan till en ledig tjänst på ”den bästa medicinkliniken”? 
 

                                                 
72 Intervju med Emanuelsson, L. 
73 Intervju med Leandersson, S-E. 
74 Intervju med Leandersson, S-E. 
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I samband med att organisationen plattas till så finns det också för Landstinget i 
Jönköpings län ett behov att berätta om första linjens chefers plats i 
organisationen. Framför allt sker detta på 1990-talet då flera annonser berättar 
att man ”ingår i avdelningsledningen” att man är ”direkt underställd 
klinikchefen” samt att man har ”stora möjligheter att påverka avdelningen”. 
Eftersom dessa beskrivningar försvinner efter 10 år tolkar vi det som att 
befattningen första linjens chef nu har en tydligare plats i organisationen samt att 
möjligheten att påverka är mer självklar. Det vore ju annars märkligt om 
arbetsgivaren år efter år behöver påpeka att chefen på avdelningen faktiskt har 
möjlighet att påverka sin arbetsplats. 
 
En företeelse som kommer in i vissa annonser 2007 är det faktum att tjänsten 
innebär ett tidsbegränsat förordnande som chef. Om detta är attraktivt eller inte 
överlåter vi åt den sökande själv att bedöma. Tidigare har det inte angetts i 
annonseringen och vi utgår då ifrån att chefuppdraget som rekrytering avsett 
varit tillsvidare. Här inträder en ny faktor där arbetsgivaren talar om att 
uppdraget är begränsat i tid och någon garanti för vad som händer efter den tiden 
finns inte angivet. Något kollektivavtal som reglerar detta förhållande för första 
linjens chefer finns uppenbarligen inte heller. 
 

det tidsbegränsade chefskapet, att man går ut med det så pass 
offensivt, men inte har några avtal om det egentligen i 
landstinget75

 
Jämställdhet och mångfald gör sin entré bland annonser för första linjens chefer 
på 2000-talet. Annonsören berättar om sina ambitioner att utjämna 
könsfördelningen och ser gärna sökande av det underrepresenterade könet. 
Formuleringarna förfinas och vi ser exempel på ambitioner att skapa mångfald 
om ålder och kulturell bakgrund. När kommer annonser som berättar att vi 
välkomnar sökande med olika sexuell läggning? 
 
Titulaturen för första linjens chefer byter från ”Avdelningsföreståndare” till 
”Vårdenhetschef” under 2000-talet. Det årtiondet finns båda benämningarna för 
befattningarna för att 2007 helt har gått över till den senare benämningen. I 
benämningarna så ligger två olika ord inbakade, ordet ”föreståndare” och ordet 
”chef”. Det torde skicka olika signaler på arbetsplatsen huruvida den närmsta 
arbetsledare är föreståndare eller chef.  
 

nu använde man ju befattningen vid dess rätta namn …det har 
gjorts en resa i landstinget från föreståndare till chef och där kan 
man väl bara konstatera att där har vi ju varit med och jobbat en 

                                                 
75 Intervju med Emanuelsson, L. 
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hel del under särskilt 90-talet för att få fram och kunna använda 
de begreppen.76

 
Man kan också se titulaturbegreppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Genom 
åren då första linjens chefer ofta varit kvinnor så har titulaturen varit 
”föreståndare” av något slag. Först på 2000-talet har begreppet kunnat ändras till 
att innehålla ordet ”chef”. 
 

jag ville provocera gänget så konstaterade jag att en kvinnlig 
sjuksköterska kallades föreståndare men en man, läkare, då är det 
chef, egentligen på samma jobb.77

 
Vad finns då att se om villkor och förmåner i övrigt? Annonserna tar upp några 
få villkor utöver lön. Det rör sig om hjälp med bostad och möjligheten att arbeta 
dagtid. Landstinget i Jönköpings län erbjuder inga andra möjligheter att förbättra 
den sökandes privata ekonomiska situation. Andra organisationer ser över sina 
förmåner för chefer i syfta att öka attraktionskraften och därigenom rekrytera 
rätt medarbetare på chefbefattningar. 
 

Vattenfalls ledning som jag tycker är oerhört framåt…De hade ju 
en hel meny och där kunde man själv välja. Där var lönebilden 
här var menyn. Städtjänst, leasingbil, pensionsväxling och var 
det nu var och prislapp och sedan kunde man bara välja vad man 
ville ha och sedan kunde man hitta en totallösning på det sättet. 
De hade ju också den här 80-90-100 modellen… så att 
människor som är över 60 år skulle man kunna erbjuda att jobba 
80% mot att de fick behålla 90% av lönen och mot att de fick en 
pension som motsvarade att de hade jobbat 100% fram till 65 
år…Här behöver vi få fram bättre villkor för det är ju så att det är 
inte lättare att vara chef i offentlig sektor än vad det är i den 
privata.78   

 
Annonserna har från 1970-talet och fram till idag förändrats på flera sätt. De är 
på 1970-talet endast i telegramtext format för att på 2000-talet och framåt 
innehålla målande beskrivningar om efterfrågan på egenskaper som den sökande 
förväntas ha i bagaget. Annonsören visar  på 1970-talet ingenting om önskade 
erfarenheter eller annan bild av personen ifråga utan det är mest ett antal 
formella definitioner där man konstaterar att ansökan skall skickas till 
direktionen, vilket visar hur centralt styrd verksamheten var vid denna tid. 
 

                                                 
76 Intervju med Leandersson, S-E. 
77 Intervju med Leandersson, S-E. 
78 Intervju med Emanuelsson, L. 
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Landstinget i Jönköpings län går från en mer uppgiftsorienterad rekrytering till 
att sätta upp en kravprofil för de befattningar man rekryterar till. Sättet att 
bedriva ledarskap går från en uppgiftsorientering fram till våra dagars mer 
utpräglade relationsledarskap. Traditionen bjöd att tidiga annonser skulle vara 
enkla och endast upplysa om de formella villkor som fanns och i flera fall togs 
stor plats upp i annonsen för var och hur man skulle skicka sin ansökan.  
 
Värderingarna i samhället i allmänhet och Landstinget i Jönköpings län i 
synnerhet har förändrats och annonsernas innehåll med dem. Tidigare var 
rekrytering mer sprunget ur att en medarbetare skulle ersättas med en annan, 
gärna med lika bakgrund. Numera finns att stort inslag av att reflektera över 
rekryteringen, vilka behov organisationen har, vilken profil som den nya 
befattningshavaren behöver ha samt hur framtiden kommer att se ut. Detta har 
gjort att beskrivningarna, som verksamheterna själva kan formulera, fått en 
bredare och utförligare utformning. Arbetsgivaren har insett värdet, och 
kostnaderna, vid varje rekrytering och vill självklart att output skall bli maximal 
i förhållande till kostnaderna och det kanske trettioåriga avtal man nu skrivit 
med en ny chefsmedarbetare. Landstinget i Jönköpings län vill därför numera att 
rekryteringen sker i en kvalitetssäkrad process som bör skapa goda 
förutsättningar för att arbetsgivaren rekryterar rätt medarbetare.79

 
…jag börjar med kravspec och sedan kan jag alltid, så att säga, 
formulera, om det nu är en chefsfunktion, hur profilen då ska se 
ut. Är det mer chefsfunktionen jag ska lyfta fram eller är det mer 
ledarskapsfunktionen jag ska lyfta fram? Vad är det vi vill ha för 
ledarskap?80

 
Annonsernas layout är i stor utsträckning lika inom samma tidsperiod. Grafiken 
och sättet att uttrycka efterfrågan på är nästan exakt lika på 1970- och 1980 talet. 
De senaste decennierna finns vissa variationer, framför allt i text, och ju senare 
annonsen är publicerad så märks väl att mycket av innehållet är lokalt knutet.  
 

Vi lade väldigt mycket energi för ett antal år sedan på att hitta en 
gemensam grafisk profil det vill säga att landstinget som 
organisation ska uppfattas som en och samma enhet en och 
samma arbetsgivare på något sätt så där har det funnits.81

 
Vi har här i en första dimension kartlagt och analyserat vårt empiriska material. I 
diskussionen som följer gör vi en ansats att fördjupa våra iakttagelser.  
 
                                                 
79 Landstinget i Jönköpings län, Rekryteringsrutiner, Intranät 2008-05-21 
80 Intervju med Emanuelsson, L. 
81 Intervju med Leandersson, S-E. 
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5. Diskussion 
 

Sammanfattande diskussion 
 
Förväntningarna och kraven över tid på första linjens chefer i Landstinget i 
Jönköpings län förefaller följa organisations- och ledarskapsutvecklingen 
generellt. Från 1960 talet fram till 1980-talet sker en enorm organisatorisk och 
personell expansion. Denna expansion var möjlig tack vare goda ekonomiska år. 
Bekymret var att finna arbetskraft. En lösning blev att skapa fler deltids tjänster 
som gjorde att fler hemmafruar kunde komma ut i förvärvsarbete. Den 
expanderande organisationen krävde också en växande personalorganisation 
vilket bland annat skapade fler organisations- och chefsnivåer. Första linjens 
chefskap tycks dock under denna tid förbli ganska orörd. Chefskapet vilade i 
regel på en sjuksköterska med god erfarenhet och många år i yrket. Den formella 
kompetensen som sjuksköterska är det enda som riktigt efterfrågas i annonser 
från 1970-talet.  
 
Den ram inom vilken första linjens chef var verksam föreföll ganska snäv. 
Dåtidens behov av till exempel utveckling, planering, ledning och expansion 
kunde lösas genom god ekonomi och en tydlig hierarkisk växande organisation. 
Synen på ledarskap under denna tid stärker detta. Fortfarande är den gamla 
ledardoktrinen gällande. Tron på organisationens inneboende lösning föreföll 
betydligt starkare än den enskilda individens kvalifikationer när det gällde att 
utveckla verksamheten. Viktigt att notera under denna tid är svårigheten att få 
tag i personal, vilket leder till ett ökat intresse till att skapa en större trygghet för 
personalen. Detta kan vi bland annat se genom flera av de lagar och avtal som 
kommer under denna tid. Ledarskapet skulle vara demokratiskt, alla skulle få 
vara med och bestämma och det var ”millimeterrättvisa” som gällde. Fackliga 
representanter börjar nu tillsammans med arbetsgivaren att gemensamt samråda 
kring olika frågor. Vi kan under denna tid inte tydligt se arbetsgivarens krav och 
efterfrågan vad gäller kompetens och kvalifikationer för första linjens chefer, 
men vi kan notera att organisationen under denna tid påbörjar arbetet med att 
skapa en mer attraktiv arbetsmiljö för att rekrytera personal. Den försämrade 
ekonomin under 1980-talet bromsar upp tron på organisationens inneboende 
lösning. Intressant är att notera den flerårsplan för 1984–1987 som beslutas i 
landstinget 1982.82 83

 
Kanske kan uttrycket ”nöden är uppfinningens moder” passa väl in i det som 
sker under 1980-talet i Landstinget i Jönköpings län. 1987 kommer lanstinget 
med skrivelsen ”Huvudprinciper för decentralisering av ansvar och 

                                                 
82 25 år i Jönköpings läns landsting, (1988) s.210ff 
83 Albinsson (1998) s.86f 
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befogenheter inom hälso- och sjukvården”.84 1980-talet tycks ha varit 
omvändelsens årtionde. Nu är det inte längre möjligt att lösa organisatorisk och 
personell utveckling och kompetens genom ekonomin. Begreppet 
decentraliserad eller plattare organisation förs fram. Detta leder till att 
arbetsgivaren börjar efterfråga och ställa tydliga krav på sina chefer. Detta 
tydliggörs genom den första chefpolicy som kommer 1989.85 När vi granskar 
annonserna från 1990-talet syns detta mycket tydligt. Här kan man tala om ett 
paradigmskifte när det gäller innehållet i rekryteringsannonserna eller 
arbetsgivarens krav och efterfrågan på första linjens chefer.  
 
Från 1990-talets början fram till idag ser vi hur ramen har vidgats inom vilken 
första linjens chef är verksam. Bilden från 1970- och 80-talet av ett i 
organisationen ganska ”enkelt” och mindre framtonat första linjens chefskap 
byts nu till det motsatta. De individer som är första linjens chefer får nu en 
nyckelroll och ska nu inneha inte bara formell kompetens. Arbetsgivaren 
tydliggör nu i rekryteringsannonserna att man efterfrågar individuell reell 
kompetens hos den som ska anställas. Allra tydligast framtonar den reella 
kvalifikationskompetens som arbetet ställer på individen. Ur ett organisations- 
och ledarskapsperspektiv är det intressant att notera att nu när kraven på 
effektivisering och en plattare organisation växer fram är det den chef och ledare 
som arbetar närmast medarbetarna som tycks få ökad betydelse. 
Interaktionsteorierna inom ledarskapsteorierna och modellerna tycks nu vara de 
viktigaste för att förstå medarbetarna och kunna inspirera och motivera till ett 
bra resultat. Vi kan se att dessa tankar återkommer även i Landstinget i 
Jönköpings län uppdaterade chefpolicy från 1996.86

 
I Ellströms modell talas om utnyttjad kompetens, det vill säga den kompetens 
som individen har och som kommer till användning i arbetet (se figur 1).87 Hur 
första linjens chefer inom Landstinget i Jönköpings län fyller ut den nya och 
vidgade ”kompetens- och kvalifikationsram” som målas upp i annonserna vet vi 
inte. Vi kan endast notera att kraven och efterfrågan på formell- och reell 
kompetens har fått en mycket större och tydligare framtoning.  
 
Kommer den formella kompetensen fortsättningsvis vara legitimerad 
sjuksköterska med administrativ vidareutbildning. Kommer fokus vara på enbart 
administrativ tjänst eller kommer kombinationen med klinisk tjänst ses som en 
vinst för att nå organisationens uppsatta mål? De kompetenser och 
kvalifikationer arbetsgivaren idag efterfrågar på första linjens chefer är 
komplexa och ger till vissa delar bilden av en ”supermänniska”. Helt klart är att 
många sjuksköterskor som idag är verksamma som första linjens chefer har och 
                                                 
84 Huvudprinciper för decentraliseringar av ansvar och befogenheter inom hälso- och sjukvård (1987) 
85 Chefspolicy, Landstinget i Jönköpings Län (1989) 
86 Chefspolicy, Landstinget i Jönköpings Län (1996) 
87 Ellström (1992) s.19ff 
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utvecklar en kompetens och kvalifikation som kan få betydelse för sjukvårdens 
framtida utformning. Hur kan organisationen tillvarata och stimulera individer 
som växer i sin roll?  
 
En intressant strategisk och operativ fråga är hur attraktionskraft kan skapas för 
att främja rekrytering av första linjens chefer inom Landstinget i Jönköpings län 
i framtiden. Vår granskning av rekryteringsannonserna visar att utöver lönen är 
det ganska få beskrivna attraktioner. På 1970- och 1980-talet var hjälp med 
anskaffande av boende en form av attraktion. På 1980- och 1990-talet kommer 
arbetstiderna och skapar en attraktion till att bli första linjens chef. I annonserna 
har arbetsgivaren försökt beskriva en organisation och arbetsplats som är 
attraktiv och där ett stimulerande klimat att arbeta i kan utvecklas.88 I annonser 
från 2007 möts vi av begreppet tidsbegränsat chefskap. I stort kan man dock se 
att annonserna innehåller mycket få attraktioner som är direkt kopplade till 
någon form av belöningssystem eller uppmuntran. Här skulle man kunna tänka 
sig möjlighet till vidareutbildning, karriär, löneutveckling samt vilka möjligheter 
som finns den dag man önskar kliva av sitt ledarskap.89 90  
 
 

Avslutande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga, analysera och diskutera de 
rekryteringsannonser som används för första linjens chefer inom Landstinget i 
Jönköpings län från år 1971 fram till 2007. Vi har i arbetet utgått ifrån följande 
frågeställningar; 
 

1. Hur speglar rekryteringsannonserna arbetsgivarens krav och efterfrågan 
på första linjens chefer?  

 
I vår analys av rekryteringsannonser har vi kunnat se att arbetsgivarens 
efterfrågan och krav speglas i ett antal värdeord under varje tidsperiod. 
 
De sammanställda värdeorden i tabellerna kan sägas utgöra en kompetensram 
inom vilken första linjens chef är verksam. 
 

2. Hur har krav och efterfrågan på första linjens chefer förändrats över tid? 
 
Annonsernas utformning visar över tid att arbetsgivarens krav och efterfrågan av 
kompetenser har ökat.  
 
                                                 
88 Tollgerdt-Andersson, (1989) s.134ff 
89 Bruzelius, Skärvad, (1995) s.235ff 
90 Intervju med Emanuelsson L. 
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Annonserna från 1990- och fram till 2007 kan sägas utgöra ett paradigmskifte 
när det gäller innehåll och utseende i förhållande till 1970- och 1980-talet.  
 
Annonsernas värdeord över tid gällande reell kompetens, visar på första linjens 
chefskaps behov av ett mer relationsrelaterat ledarskap.  
 
Titulaturen har bytt från avdelningsföreståndare till vårdenhetschef. 
 

3. Vilka frågor och funderingar uppstår inför morgondagen? 
 
Kanske har individens kompetens inte ändrats i någon större omfattning över vår 
granskningsperiod. Istället ser vi att rekryteringsannonserna uttrycker en allt 
större efterfrågan och kompetensram inom vilken första linjens chef ska vara 
verksam. Det kommer vara avgörande för den enskilda chefen att kunna anpassa 
sin kompetens till den större och mer krävande kompetens ramen. Med 
Ellströms teori ser man att första linjens chef måste kunna bedöma sitt 
subjektiva handlingsutrymme, veta vad han eller hon kan göra ut ifrån det 
objektiva handlingsutrymmet.  
 
Vi ser potential för en utveckling av första linjens chefer när det gäller formell 
akademisk kompetens. Cheferna leder en del av en högutbildad akademisk 
organisation och arbetsgivaren bör öka sin efterfrågan på första linjens chefer 
med examen på C- och D-nivå inom ämnet ledarskap. 
 
Vi ser att arbetets innehåll för framtidens första linjens chefer kan utvecklas på 
två sätt. Antingen blir grupperna mindre och cheferna fler, eller så utvecklas 
chefskapet mer mot heltidsadministration där klinisk tjänstgöring inte ryms. 
 
När det gäller arbetsgivarens kompetens att attrahera arbetskraft kan vi notera att 
det är få och varierande över årtiondena men relativt jämt fördelade i antal. Vi 
tror att arbetsgivaren måste utveckla sin attraktivitet för att få sökande till 
framtida tjänster som första linjens chefer. Sådan attraktivitet kan bestå av till 
exempel bättre ekonomiska förmåner, tydliga karriärvägar, kompetensutveckling 
och utbildning samt rimliga avvecklingsvillkor. 
 
Inom dessa områden ser vi möjligheter till fördjupning i kommande 
forskningsarbeten. 
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Bilaga I 
 
 

Intervjuguide 
 
Presentation, bakgrund och arbetsuppgifter. 

 
Annons 

2007 

 
 
  

Annons 
1971 

 
 
 
 
 
 
Du ska nu få se två olika annonser för rekrytering av första linjens chef i 
Jönköpings läns landsting . Det skiljer 36 år mellan annonserna. Vilka tankar får 
du när du ser dessa? 
 
Hur ser du på annonsernas innehåll? 
 
Varför har annonserna så olika innehåll? 
 
Har det hos arbetsgivaren i Jönköpings läns landsting under dessa år funnits 
praxis på vilket sätt annonser skulle utformas? 
 
Har rekryteringsprocessen förändrats under dessa år i Jönköpings läns landsting? 
Vilken betydelse har annonser haft? 
 
Har arbetsgivarens förväntningar på första linjens chefskap i Jönköpings läns 
landsting förändrats under dessa år? I så fall på vilket sätt är annonsen en del av 
denna förändring? 
 
Hur tror du att annonsen för rekrytering av 1.a linjens chefskap ser ut om tjugo 
år i Jönköpings läns landsting? 
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