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SAMMANFATTNING 
 
Föreliggande examensarbete är en kvalitativ undersökning om förutsättningar för, och behov av 
kompetensutveckling, hos första linjens chefer i en organisation i förändring. Stora organisatoriska 
förändringar bland svenska företag, myndigheter och organisationer har under de senaste 
decennierna medfört att befattningen som mellanchef har försvunnit och att dess arbetsuppgifter 
har flyttats över till första linjens chefer, som därmed har fått större ansvar och fler 
arbetsuppgifter. Syftet var att undersöka förutsättningar för, och behovet av, 
kompetensutveckling hos första linjens chefer. Fyra olika frågeställningar som berör olika teman 
har behandlats. Dessa teman är förändringar och krav, synen på kompetensutveckling, möjligheter 
och hinder samt eget upplevt behov av kompetensutveckling. Fjorton intervjuer med första linjens 
chefer inom Luleå kommun genomfördes. Resultaten visar att kompetensutvecklingsbehov hos 
första linjens chefer föreligger främst inom chefsrollens ledarskapsfunktion, men även inom 
chefsrollens chefskapsfunktion. Majoriteten av respondenterna föredrog informellt, kontextuellt 
lärande i form av nätverk framför kurser och föreläsningar. Vidare, majoriteten av respondenterna 
ansåg sig få den kompetensutveckling de behöver för att klara sina arbeten, men att den inte 
upplevdes som optimal, då avsaknad av individanpassat utbildningssystem samt hög 
arbetsbelastning gjorde att de ofta måste välja bort kompetensutveckling. 
 
Nyckelord: kompetensutveckling, första linjens chefer, kvalitativa intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This thesis is a qualitative study on the conditions of, and the need for, competence development 
of first-line managers in an organization in transition. Major organizational changes among 
Swedish companies, authorities, and organizations have in recent decades led to that the position 
as supervisor has disappeared and the tasks have been moved over to first-line managers, who, 
thus, have got more responsibility and more tasks. The purpose of this thesis was to examine the 
conditions of, and need for, competence development among first-line managers. Four different 
issues relating to various themes have been studied. These themes are changes and requirements, 
approach to competence development, opportunities and barriers as well as their own experienced 
needs of competence development. Fourteen interviews with first-line managers employed in the 
municipality of Luleå were conducted. The results of the study show that the needs of competence 
development for the first-line managers is, mainly, in the chief leadership role's function, but also 
the chief role’s function. The majority of respondents preferred informal, contextual learning in 
the form of network before courses and lectures. Furthermore, the majority of respondents 
thought they did receive the competence development they need to cope with their work, but it 
was not perceived as optimal, due to lack of individualized education and high workload, which 
meant that they often had to opt out of competence development. 
 
Keywords: competence development, the first-line managers, qualitative interviews 
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1 - BAKGRUND 
 
Svenska företag, myndigheter och organisationer har under de senaste decennierna genomgått 
stora organisatoriska förändringar. Teknikutvecklingen och ökade krav på flexibilitet och 
anpassning till omvärlden har lett till ett behov av nya ledningsstrukturer och ökad kunskap i 
arbetslivet. Dessa förändringar har sitt ursprung inom industrivärlden på 1960-talet och fick 
genomslagskraft inom offentlig förvaltning på 1980-talet. I en forskningsrapport av Beckérus och 
Edström (1988) talas om ett doktrinskifte. I rapporten beskrivs hur företag, myndigheter och 
organisationer går från produktionen i centrum och ledning genom order, till affärerna i centrum 
och ledning genom idéer. För att kunna leda genom idéer krävs en utveckling av ledarskapet på 
alla nivåer inom företag, myndigheter och organisationer.  
 
Mellanchefer och arbetsledare är de chefskategorier som har genomgått de största förändringarna. 
De mest djupgående förändringarna består i att befattningar som mellanchefer har försvunnit och 
att deras arbetsuppgifter har flyttats över till första linjens chefer som därmed har fått större ansvar 
och fler arbetsuppgifter. Detta gäller första linjens chefer inom olika sektorer överlag, men märks 
särskilt tydligt inom vård- och omsorgssektorn. Som ett exempel på detta presenteras ett utdrag ur 
en rapport från Socialstyrelsen (1999),vilket visar de krav som ställs på arbetsledare i offentlig 
sektor, i detta fall inom äldrevården . 
 

De senaste årens snabba förändringar av verksamheter och organisation inom äldreomsorgen ställer 
särskilda krav på arbetsledarnas kompetens och utbildning. De har en nyckelposition i dagens 
äldreomsorg och har ett betydande ansvar för många frågor som rör äldre. Det krävs att de har bred 
och djup kompetens för att klara de alltmer kvalificerade insatserna inom äldreomsorgen. Det är 
därför angeläget att de får utbildning som svarar mot de behov som finns. De som idag arbetar som 
arbetsledare inom äldreomsorgen har en mycket varierande utbildningsbakgrund.  
 
Yrkesrollen inrymmer två stora ansvarsområden – myndighetsutövning och arbetsledning. För 
myndighetsutövningen, liksom för ledningen av verksamheten, behövs bland annat grundläggande 
kunskaper i förvaltningsjuridik, arbetsrätt, ekonomi samt hälso- och sjukvårdsadministration. 
Dessutom behövs kunskaper i utredningsmetodik/behovsbedömning och metoder för 
kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering.  
 
Den praktiska handledningen förutsätter att arbetsledaren har kunskaper i social omsorg och 
hälso- och sjukvård som är av både teoretisk och praktisk natur.  
 
Kompetensen som arbetsledare i vård och omsorg bygger också i hög grad på kunskaper och 
färdigheter i bland annat vårdetik, gruppdynamik, samtalsmetodik och krisbearbetning (sid. 2). 

 
Som exemplet visar ställs stora krav på chefens kompetens. Förutom rent praktiska kunskaper skall 
chefen också inneha kvalificerad social kompetens, vilket bl. a. behövs för att motivera och 
engagera personalen samt lösa problem och hantera kriser på arbetsplatsen. För att den anställde, 
såväl chef som underställd, skall kunna utveckla och underhålla den kompetens som behövs för att 
utföra ett arbete krävs, enligt Arbetsmiljölagen 3kap. 3-4§, förutom ett eget engagemang, att 
arbetsgivaren förvissar sig om att den anställde har de teoretiska och praktiska kunskaper och den 
personliga kompetens som behövs (Ahlberg, 2002). 
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Övergripande problembeskrivning 
 
Dagens krav på flexibilitet, effektivisering och nedskärning inom den offentliga sektorn kan skapa 
problem för arbetsgivaren när det gäller att bedriva effektiv kompetensutveckling för sin personal 
(Hagström, 1990). Politiska beslut kan också snabbt ändra förutsättningarna för driften av 
verksamheten och trots att ambitionerna finns kan det vara svårt att hinna tillfredsställa behoven 
av kompetensutveckling. En annan faktor som är av betydelse för arbetsgivarens möjligheter att 
bedriva en effektiv kompetensutveckling är variationer i utbildningsbakgrund. Detta är speciellt 
markant inom vård- och omsorgssektorn, där alla arbetsledare tidigare av tradition har kommit 
”från golvet”. Idag, när betydelsen av fackkunskap hos första linjens chefer tonas ned och 
ledarskapet betonas, krävs ökad utbildning och kompetensutveckling och skillnader i 
utbildningsbakgrund blir därmed mer markant.  
 
Detta exemplifieras i exemplet från Socialstyrelsen (1999) som berör problem med stora 
variationer i utbildningsbakgrund hos arbetsledare inom äldreomsorgen. I tidskriften Social 
omsorg beskriver Ternelius (2000) resultatet från en undersökning som Yrkesinspektionen i Växjö 
gjorde 1998-1999. Undersökningen gällde arbetsmiljön för första linjens chefer vid den 
kommunala omsorgsverksamheten. Enhetschefer har i många fall fått nya ansvars- och 
arbetsområden som förutsätter viss specialkompetens och möjligheter till kompetensutveckling har 
inte alltid legat i linje med nya arbetsuppgifter. Tillsammans med upplevd tidsbrist leder detta till 
en känsla av otillräcklighet.  
 
En annan faktor som kan skapa problem för arbetsgivaren när det gäller att bedriva en effektiv 
kompetensutveckling för sin personal är hög arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning kan innebära 
att kompetensutveckling inom vissa områden skjuts på framtiden eftersom områden som är 
viktigast för den dagliga verksamheten prioriteras. I en del undersökningar anges tidsbristen vara 
det allra största hindret för chefer och arbetsledare att utföra ett effektivt arbete, men också 
kunskapsbrist anges som orsak även om det inte är lika uttalat (Ternelius, 2000). 
 
Begreppen chef och ledare 
 
I litteratur och forskning kring ledarskap förekommer olika definitioner av begreppen chef och 
ledare. I samband med dessa begrepp används även begrepp som ledarskap, ledarroll, chefskap, 
chefsroll m. fl. För att få en tydligare bild av begreppen har Lennart Lennerlöfs (1981) och Bo 
Hagströms (1990) definitioner, där särskilt den senares beskrivning, med sin uppdelning av 
funktioner som ingår i ledarskapet respektive chefskapet, valts för föreliggande arbete. 
 
Enligt Lennerlöf (1981) var den tidiga ledarskapsforskningen på 1950–60-talen inriktad på att hitta 
de egenskaper som kännetecknade ledare/chefer, det vill säga det som skilde dem från ”vanliga 
människor”. Denna typ av forskning pågår fortfarande och begreppen ”ledare” och ”chef” 
används ofta som synonyma uttryck. Lennerlöf (1981) menar i kontrast till detta att begreppen har 
olika innebörd och att om ledarskap uppfattas som ett skeende mellan människor (att utöva 
ledarskap) blir det naturligt att skilja mellan begreppen. 
 
Lennerlöf (1981) definierar ledarskapet som en interpersonell inflytandeprocess mellan två eller 
flera personer där det ledarskap en person utövar i förhållande till vissa andra personer utgörs av 
den påverkan hon eller han har på dessa andra i avsedd riktning.  
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Beträffande begreppet ”chef” menar Lennerlöf (1981) att ”chef” betecknar en formell position i en 
organisation. Chefen har då via en formell procedur utsetts till att inneha en chefsbefattning, 
vilken är överordnad andra befattningar. Lennerlöf (1981) menar också att det särpräglade med 
chefsbefattningen är att innehavaren ska utöva ledarskap och förväntas fungera som ledare.  
 
Hagström (1990) utvecklar Lennerlöfs (1981) resonemang kring begreppen chef och ledare. Hans 
definition av begreppet ”ledare” är vidare. Han menar att en ledare är den som ”har följare”, det 
vill säga den som i en given situation, genom att utöva ett mer eller mindre medvetet ledarskap, 
inte enbart betingat av våld, tvång eller hot, förmår styra andra individer i enlighet med sina 
intentioner.  
 
Hagström (1990) menar att om en individ har följare innebär det att individen har accepterats som 
ledare av gruppens/organisationens medlemmar oavsett om individen innehar en chefsposition 
eller inte. Den formella positionen som chef i en organisation behöver alltså inte innebära att 
personen som innehar befattningen i verkligheten är ledare eller ens utövar ledarskap och 
positionen säger heller ingenting om personens ledaregenskaper eller -förmåga. 
 
Begreppet chef har enligt Hagström (1990) en snävare definition. Han menar att en chef är den 
som har underordnade i en formell position som består honom/henne med vissa redskap i syfte att 
uppfylla kravet att, bland flera uppgifter, utöva ledarskap. 
 
Eftersom det ofta sker en sammanblandning av begreppen chef och ledare betonar Hagström (1990) 
vikten av att, både ur praktisk och analytisk synvinkel, hålla isär begreppen ”roll” och ”funktion”. 
Chefsrollen innefattar två funktioner; ledarskapet och chefskapet. Dessa funktioner innehåller i sin 
tur ett antal delfunktioner där exempel på chefskapets funktioner är resursfördelare, talesman, 
entreprenör och förhandlare. Motsvarande ledarskapsfunktioner är galjonsfigur, motivatör, 
lyssnare och konflikthanterare (Hagström, 1990).  
 
Begreppet kompetens 
 
Kompetens är en förutsättning för att klara av en situation eller för att uppnå ett visst resultat 
genom formellt eller informellt förvärvade kunskaper och färdigheter. Ju mer kunskap en individ 
har desto snabbare kan en arbetssituation förbättras eller förändras. Kompetens beskriver inte bara 
vad de anställda faktiskt gör, utan även vad de kan göra. I ett vidare perspektiv kan begreppet 
kompetens, enligt Kardemark och Bjurklo (1998), förutom kunskap och färdigheter även 
definieras som viljan hos individen att tillämpa dessa kunskaper samt de tillfällen som 
organisationen tillhandahåller för de anställda att utöva och utveckla sin kompetens. Kompetens 
kan därmed ses som en process av lärande som innefattar fyra faktorer; individens kunskap, 
färdigheter, vilja samt tillfällen i organisationen (Kardemark & Bjurklo,1998). 
 
Begreppet lärande och utbildning  
 
Ellström (1996) beskriver utbildning och lärande som två av varandra oberoende processer och tar 
upp tre centrala begrepp kopplat till de anställdas möjligheter till kompetenshöjande lärande; 
utbildning, kompetensutveckling och lärande. I detta sammanhang betonar han vikten av att skilja 
mellan formellt och informellt lärande. Det formella lärandet är planerat och målinriktat och sker 
inom ramen för särskilda utbildningsinstitutioner såsom skola, folkbildning, universitet etc. Även 
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det informella lärandet, vilket sker i arbetet eller i vardagslivet, kan vara planerat och medvetet 
genom exempelvis deltagande i nätverk, ”coaching” eller mentorskap. Dock sker det informella 
lärandet till största delen spontant och omedvetet. I efterhand kan individen naturligtvis bli 
medveten om denna typ av ”tyst” lärande och också reflektera över den nya kunskapen.  
 
För att beskriva vad som kännetecknar de processer som leder till att vi lär oss något nytt beskriver 
Ellström (1996) två teoretiska perspektiv på lärande; det kognitiva och det kontextuella. Det 
kognitiva perspektivet fokuserar på individens inre mentala processer, dvs. hur han/hon tar in, 
tolkar och bearbetar information, problemlösning, beslutsprocesser och minneshantering. Utifrån 
detta perspektiv kan lärandet delas in i tre faser där individen i den första skaffar sig allmän 
kunskap om hur exempelvis ett problem skall lösas. Därefter ”omformas” kunskapen genom 
övning till handlingsregler eller praktisk kunskap för att i den tredje fasen övergå till 
automatiserade färdigheter. Kunskapen som individen då skaffar sig bygger starkt på formell 
undervisning och verbala instruktioner, vilket resulterar i att mycket lite av vad som lärs i formella 
utbildningar kan överföras och utnyttjas som bas för praktiskt handlande i vardagsliv och arbete 
(Ellström, 1996). 
 
Det kontextuella perspektivet, menar Ellström (1996), betonar istället det informella lärandet, 
baserat på erfarenhet, där kunskap och erfarenhet införskaffas genom lärlingsskap och praktiskt 
handlande. Lärandet ses som en social process, vilket äger rum i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Kunskapen är m. a. o. ”kontextbunden” och individens lärande inom en 
organisation hänger starkt ihop med verksamhetens begränsningar och möjligheter.  
 
Något förenklat kan utifrån ovanstående resonemang lärandet ur det kognitiva perspektivet 
kopplas till chefskapsfunktionen i chefsrollen, det vill säga, det handlar om att genom 
kursverksamhet lära sig rent administrativa arbetsuppgifter som datorhantering, planering, 
kontroll etc.  
 
Det kontextuella perspektivet, som betonar det informella lärandet, kan då förenas med 
chefsrollens ledarskapsfunktion eftersom denna funktion bl. a. handlar om att lösa konflikter och 
motivera personalen. Chefens handlande i exempelvis en konflikt anpassas utifrån varje situation 
och framgången i hans agerande beror i stor utsträckning på kunskap från tidigare erfarenheter av 
liknande situationer.  
 
Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling är ett begrepp som slog igenom i företagsledning och arbetsmarknadspolitik 
under sent 1980-tal. Utbildning lades upp kring arbetsuppgifter i verksamheterna med fokus på 
kompetens att utföra dessa säkrare, mer självständigt och kreativt. Hela verksamhetens kompetens 
skulle höjas genom olika former av organisationsförändringar för att främja informellt lärande i 
arbetet och bättre nyttja personalens kvalifikationer (Ellström, 1996). Kompetensutveckling kan 
sägas vara alla de åtgärder som vidtas för att vidmakthålla och öka medarbetarens, arbetsgruppens 
och organisationens förmåga att kunna utföra sina uppgifter. Begreppet kompetensutveckling, det 
vill säga att satsa på att utveckla de mänskliga resurserna, är relativt nytt i arbets- och 
organisationssammanhang (Ellström, 1996).  
 
Tidigare var satsningen på att utveckla de tekniska resurserna större än satsningen på att utveckla 
de mänskliga (Ellström & Nilsson, 1997; Nordhaug, 1994). Formellt lärande är den vanligaste 
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formen av kompetensutveckling. Enligt Statistisk årsbok 2001 (2000) och Statistisk årsbok 2004 
(2003) har det skett en avsevärd ökning av formell personalutbildning under de senaste tre åren. 
Det är främst inom den offentliga sektorn som ökningen har skett och då i form av längre 
utbildning, det vill säga utbildning som överstiger 1 månad. Denna användning av begreppet ger 
således ett organisationsperspektiv, i vilket det som organisationen gör för att höja de anställdas 
kompetens beskrivs. 
 
Begreppet kompetensutveckling kan även användas som beteckning på den process genom vilken en 
individ lär sig och skaffar sig kompetens enligt Ellström (1996). Kompetensutveckling kan då ses 
ur ett individperspektiv där den enskilde individens kunskap, färdigheter, vilja och tillfällen i 
organisationen ger förutsättningarna för kompetensutvecklingen.  
 
Första linjens chef i offentlig förvaltning 
 
Arbetets fokus ligger på första linjens chefer i kommunal förvaltning. Med begreppet första linjens 
chef menas operativa chefer längst ut i organisationen och omfattas av bl. a. arbetsledare, 
föreståndare, områdeschefer och rektorer. Gortner m.fl. citerad av Hagström (1990) skiljer på tre 
olika chefsnivåer i den offentliga förvaltningen där första linjens chefer kan sägas motsvaras av 
engelskans supervisors. De övriga nivåerna, executives och managers, motsvaras av svenskans 
toppchefer och mellanchefer. 
 
Enligt Richards (1997) finns det speciella omständigheter som präglar den offentliga sektorn, 
vilket gör det viktigt att dels skilja mellan olika chefsnivåer och dels mellan chefer i offentlig och 
privat sektor. Det speciella med den offentliga sektorn är att den styrs av politiska beslut, 
offentlighetskravet samt att ledarskapet ofta är otydligt med vagt formulerade och ibland  
t. o. m. motsatta mål. Chefer högre upp i hierarkin ägnar sig åt det strategiska ledarskapet medan 
första linjens chef har till uppgift att omsätta ledningens och organisationens mål i konkret 
handling, vilket ställer stora krav på första linjens chefs förmåga att bl. a. entusiasmera och 
engagera sin personal enligt Richards (1997). Ledarskapets otydlighet i offentlig förvaltning beror 
till viss del på konkurrensen mellan olika aktörsgrupper såsom politiker, ledande tjänstemän och 
professionella specialister samt att politiker ofta har ansvaret för de strategiska besluten. Som orsak 
kan, enligt Melin (citerad av Richard, 1997), även nämnas motstridiga förväntningar från 
omvärlden, vilka förvaltningsledningen måste hantera trots begränsade möjligheter att själva 
kunna påverka dessa.  
 
I en jämförelse tar Hagström (1990) upp ett antal punkter som visar på skillnad i förutsättningar 
mellan ledningsfunktionerna inom privat och offentlig sektor. En viktig skillnad är tillämpningen 
av externt beslutade lagar och förordningar, vilket gör att delar av offentlig förvaltning, i större 
utsträckning än den privata sektorn, måste anpassa sin verksamhet efter legala och formella 
restriktioner. En av de viktigaste verksamheterna i offentlig förvaltning är myndighetsutövningen, 
vilket p. g. a. den hårda regleringen kan antas uppta mer tid och kapacitet för den offentliga chefen 
som ska tolka, tillämpa och kontrollera lagar och regler. Hagström (1990) tar även upp 
offentlighetsprincipen, vilken innebär att offentliga organisationer är mer öppna för insyn utifrån 
och regelbundet måste möta medierna. 
 
Kompetensutvecklingsbehovet hos chefer i första linjen hänger samman med de förändringar i 
arbetsuppgifter och ansvar som skett under de senaste tjugo åren. Under 1980-talet och en bit in på 
1990-talet genomfördes stora organisationsförändringar främst inom den offentliga förvaltningen, 
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men även inom den privata. Kraven på besparingar och ökad effektivitet, speciellt inom den 
offentliga sektorn, resulterade i s. k. ”platta organisationer” då ett stort antal mellanchefer togs 
bort och många verksamheter decentraliserades. Ansvar och befogenheter skulle flyttas så nära 
verksamheten som möjligt. Detta ledde till att mycket av mellanchefernas ansvar flyttades ut till 
första linjens chefer, vilka redan var hårt belastade (Hagström, 2003). 
 
En konsekvens av ”tillplattningen” kan främst ses hos första linjens chefer inom vård, omsorg och 
skola. Dessa chefer rekryteras nästan uteslutande ur de egna leden och före systemskiftet var deras 
roll mer fokuserad på den professionella operativa verksamheten. Idag har chefer som rekryteras ur 
professionen ett betydligt större chefsansvar samtidigt som de i många fall förväntas leva upp till 
den gamla arbetsledarrollen. På grund av de höga kraven på dessa chefer riskerar detta att leda till 
en bristfällig ledningsfunktion inom många förvaltningar, enligt Hagström (2003). 
 
Rollförändringen 
   
Förändringen för första linjens chef innebär en förskjutning från att vara fackman/chef mot att 
vara ledare. Den ”gamla” chefen var ofta den som hade mest kunskap i arbetslaget om hur arbetet 
skulle utföras. Regler och bestämmelser fanns till hjälp. Även chefer på högre nivå kunde bistå 
med råd och sakkunskap. Efter systemskiftet på 1980-talet försvann det detaljerade regelverket i 
många offentliga organisationer. Arbetsgrupperna blev större och första linjens chef kunde nu ha 
upp till 40-50 underställda mot tidigare 10-15. Systemskiftet innebar även ökade krav på 
effektivitet, ansvarstagande, flexibilitet och kunskap både hos den enskilde medarbetaren och hos 
gruppen. Fackkunskaper och kunskap om arbetets utförande har till stor del övertagits av 
medarbetarna i arbetslaget samtidigt som chefens arbete i större utsträckning innefattar personal- 
och verksamhetsledning i stället för ren arbetsledning, enligt Ekstedt och Jönsson (2005).  
 
Ledarskapets ökade betydelse i chefsrollen innebär större krav på chefens personliga och sociala 
kompetens. Han ska bl. a. kunna skapa ett gemensamt tänkande i organisationen, gemensamma 
värderingsgrunder och attityder samt kunna lösa konflikter och motivera och utveckla personalen. 
Enligt Ekstedt och Jönsson (2005) är den nya första linjens chef processorienterad, det vill säga har 
att hantera den process som leder fram till målet. Han/hon måste se och förstå helheten och 
sambanden i verksamheten. Större vikt läggs på förmågan att kunna leda grupper och 
grupprocesser, vilket ställer krav på kunskap om, och förståelse för, gruppens psykologi. Den nye 
chefen behöver även kunskap och redskap för ständig utveckling av sig själv, medarbetarna och 
verksamheten (Ekstedt och Jönsson, 2005). Förutom det ökade kravet på ledarskapet innebar 
förändringarna för många första linjens chefer att de också fick betydligt fler arbetsuppgifter. De 
fick ett ökat ansvar för personaladministration såsom nyrekrytering, urval, anställning och 
lönehantering samt ett utökat ekonomiskt ansvar (Richard, 1997). 
 
Ledarskap och behov av kompetensutveckling 
 
Ett problem inom ledarskapsforskningen som bl. a. Richard (1997) och Hagström (1990) tar upp 
handlar om att ledarskapsforskningen nästan uteslutande har inriktat sig på att finna vilka 
egenskaper som gör en bra ledare. Då den mesta forskning som har gjorts berör chefer inom 
näringslivet har utgångspunkten varit att ta fram ett effektivt ledarskap där lönsamhetskriteriet har 
varit vägledande. För värdering av chefer inom näringslivet används t. ex. ekonomiska 
prestationsmått, vilket inte förekommer i samma utsträckning inom offentlig förvaltning.  



7 
 

 
 

 
Inom ledarskapsforskningen finns också en tendens att använda sig av teorier om ledarskap på alla 
chefsnivåer, men även om cheferna har mycket gemensamt i sitt handlande finns stora skillnader i 
arbetsuppgifter, vilket också borde påverka ledarskapsbeteendet (Richard, 1997). Hagström (1990) 
pekar på bristen på systematisk kunskap i form av empiriska undersökningar kring ledarskap i 
offentlig förvaltning och menar att fokuseringen på forskningen kring t. ex. ledarstil hindrar 
undersökningar av andra faktorer som påverkar ledarskapet. Han menar också att det behövs mer 
observationsinriktad forskning för att få mer detaljerad kunskap om vad en ledare egentligen gör i 
sitt arbete.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet är att mot bakgrund av problembeskrivningen nå en djupare förståelse för 
förutsättningen för, och behovet av, kompetensutveckling som första linjens chefer upplever sig 
ha. Följande fyra frågeställningar som berör olika teman sökes besvaras: 
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplever respondenterna sin arbetssituation relaterat till förändringar och krav? 
 

• Vilken är respondenternas syn på kompetensutveckling? 
 

• Upplever respondenterna att de får sina behov av kompetensutveckling tillgodosedda och, 
om inte, vilka är hindren?  

 
• Upplever respondenterna konkreta behov av kompetensutveckling inom olika områden?  
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2 - TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Maslows Behovsteori 
  
Behovsteorier utgår från att inre behov motiverar människan i arbetet. Den mest kända 
behovsteorin som styr mänskligt handlande är Maslows (1987) behovsteori och utgör också den 
bästa teoretiska utgångspunkten och förklaringsmodellen för behovstillfredsställelse och 
arbetsanpassning. I Maslows (1987) behovsteori beskrivs hur olika mänskliga behov skapar motiv 
som blir drivkrafter till handlingar. Teorin bygger på att alla har behov som måste tillfredsställas 
för att vi ska känna oss tillfreds med tillvaron enligt Maslow (citerad av Rubenowitz, 1987). 
Behoven är hierarkiskt strukturerade enligt principen att de mest grundläggande, de så kallade 
primära behoven, måste tillfredsställas först och de högre, de så kallade sekundära behoven, 
kommer ifråga senare. Ju viktigare behoven är för överlevnad, ju tidigare i hierarkin finns de. 
Behovshierarkin brukar symboliseras med en behovstrappa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Maslows behovstrappa (Bernstein, Clarks-Stewart, Penner, Roy, & Wickens, 2000) 
 
Förutsatt att de mest grundläggande behoven i stort sett är tillfredsställda kan flera behov på olika 
nivåer tillfredsställas samtidigt och i olika ordning. 
 
Längst ner i Maslows (1987) behovshierarkitrappa finns de primära, medfödda, fysiologiska 
behoven som det är nödvändigt att tillgodose för att överleva. Till de fysiologiska behoven hör 
främst mat, vätska, luft och komfortabel temperatur. Först när de fysiologiska behoven är 
tillfredsställda börjar högre behov göra sig gällande. Ett exempel är att den som inte har möjlighet 
att äta sig mätt inte heller visar intresse för att sträva efter att tillfredsställa högre behov. När de 
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fysiologiska behoven är relativt väl tillgodosedda börjar handlingarna att styras av de sekundära 
behoven såsom trygghet, samhörighet, uppskattning och personlig utveckling.  
 
De sekundära behoven har till största del uppkommit genom social inlärning. Dessa behov är 
inriktade på att mer långsiktigt garantera de fysiologiska behoven och den fysiologiskt betingade 
överlevnaden. Av de sekundära behoven är trygghetsbehovet det första (steg nummer två i 
behovstrappan). I vår kultur får de flesta sina materiella trygghetsbehov någorlunda väl 
tillgodosedda. När det gäller de emotionella, känslomässiga trygghetsbehoven kan dessa inte alltid 
tillgodoses i samma utsträckning. Att föredra det invanda framför det främmande, det kända 
framför det okända, kan vara ett uttryck för att tillgodose de emotionella trygghetsbehoven.  
 
När både de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är någorlunda väl tillgodosedda kommer 
våra handlingar att styras av samhörighetsbehovet, vilket är steg nummer tre i Maslows (1987) 
behovstrappa. Gemenskap och kontakt med andra upplevs som något av det väsentligaste i livet. 
Av central betydelse blir känslan av att höra hemma någonstans i familjegemenskapen, vänkretsen 
och, inte minst, i arbetsgemenskapen.  
 
När samhörighetsbehovet är tillgodosett kommer våra handlingar att styras av behovet av 
uppskattning, trappsteg nummer fyra i Maslows (1987) behovstrappa. Behovet av uppskattning 
innefattar en väl grundad självrespekt och respekt från andra. Status eller anseende och prestige 
hänger ihop med respekten från andra eftersom en förutsättning för självkänslan är att våra 
prestationer uppskattas och respekteras av andra.  
 
Viktigast är andra människor som är betydelsefulla för oss, till exempel arbetskamrater och 
överordnade. För att kunna utföra prestationer som blir uppskattade och respekterade både av 
andra och av oss själva är det av betydelse att vi är kompetenta inom det aktuella området. 
Oberoende och en viss grad av frihet är också viktiga för att kunna använda kunskaper, anlag och 
färdigheter för att nå bra prestationer. Nästa, och det sista steget på Maslows (1987) 
behovsteoritrappa, är strävan efter självförverkligande. Individen strävar efter att mer och mer få 
utveckla det individen är kapabel att uppnå, sin inneboende potential. Det krävs då att individen 
får möjlighet att utnyttja sina inneboende resurser under rätt förutsättningar.  
 
Subjektivt upplevda behov och önskningar snarare än beteenden och handlingar, ligger till grund 
för Maslows (1987) behovshierarkitrappa. Genom ökad materiell och social levnadsstandard 
tenderar individen att sträva efter att tillgodose de högre behoven. För det mesta är det balans 
mellan de anspråk individen har och de yttre förutsättningar som finns för att nå dessa anspråk.  
 
Maslows (1987) behovshierarkiska modell är en bra grund för att få en uppfattning om inom vilka 
trappsteg i behovstrappan individen känner behovstillfredsställelse inom olika områden i sitt 
arbete. För att få ett mått på arbetstillfredsställelse måste detta sättas i relation till de anspråk, dvs. 
krav och förväntningar individen har inom olika områden i sitt arbete och på sin arbetssituation. 
Om de fysiologiska behoven, trygghetsbehoven och samhörighetsbehoven är tillfredsställda i 
arbetet kanske individens anspråk är högre beträffande behovet av uppskattning, respekt och 
självförverkligande.  
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Teorier om arbetstillfredsställelse  
 
Enligt Dipboy, Smith och Howell (1994) är definitionen av arbetstillfredsställelse ett positivt 
emotionellt tillstånd där individen uppskattar sitt jobb. Det finns enligt författarna tre sätt på vilka 
arbetstillfredsställelsen kan ökas. Det första är bättre lön och kompensation. Eftersom individen 
kan uppleva missnöje vid jämförelse med andra i samma yrke med högre lön är detta sätt att öka 
arbetstillfredsställelsen inte tillfullo objektivt. Det andra sättet att öka arbetstillfredsställelsen är 
jobbutvidgning, vilket är arbete med fler arbetsuppgifter av samma slag, en form av så kallad 
horisontellt arbete. Det tredje sättet att öka arbetstillfredsställelsen är jobberikning, med 
arbetsuppgifter av samma slag plus en arbetsuppgift till, en form av så kallat vertikalt arbete. 
 
Arbetstillfredsställelse handlar också om trivseln på arbetsplatsen. Trivseln påverkas av ledningen, 
arbetskamraterna och lönen, men kanske det viktigaste är meningsfulla arbetsuppgifter. 
Möjligheten att känna sig nöjd med sin arbetsinsats ökar alltså om arbetsuppgifterna upplevs 
meningsfulla och stimulerande. Upplevelsen av att inte få tydlig feedback på sin arbetsinsats kan 
också leda till att ens arbete inte upplevs som meningsfullt. Självkänslan stärks alltså vid tydlig 
feedback på utfört arbete. Därför är det också, enligt Westlander (1993), viktigt att för att det 
arbete som utförs ska kännas meningsfullt måste det kunna utvärderas. Vidare, påverkas 
arbetstillfredsställelsen positivt av en stark självkänsla och en positiv kompetensupplevelse och det 
finns en koppling mellan individens kompetensupplevelse och självkänsla. Kompetensupplevelsen 
grundas på individens egna värderingar och normer samt på andras värderande attityder. 
Westlander (1993) menar även att självkänslan ökar när en prestation har betydelse för individen 
och när det finns tillgång till några slags normer för hur prestationen skall värderas.  
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3 - METOD 
 
 
Respondenter 
 
Respondenterna i studien bestod av fjorton första linjens chefer vid Luleå kommun. 
Kriterierelaterad urvalsmetod enligt Merriam (1994) användes. Urvalskriterierna beträffande 
respondenterna var chefer med direkt arbetsledande funktioner, så kallade första linjens chefer. 
Respondenterna hade arbetsledande funktioner inom de psykosociala, juridiska, ekonomiska, 
tekniska och administrativa områdena samt ungefär lika antal underställda.  
 
Två kontaktpersoner vid kompetensförsörjningsenheten presenterade en lista med ca 250 namn på 
första linjens chefer i Luleå kommun som uppfyllde kriterierna för undersökningen. För att erhålla 
en relevant urvalsgrupp valdes femton namn ut genom slumpmässigt urval med hänsyn till 
spridning i urval beträffande verksamheter inom kommunen, kön samt år i yrket. Urvalet mellan 
män och kvinnor var ungefär lika. Urvalet av personer i ”hård sektor”, det vill säga teknisk sektor 
och ”mjuk sektor”, det vill säga skola och omsorg, var i det närmaste lika. För att undvika att 
intervjuerna skulle färgas av subjektiva intryck uteslöts personer som någon av försöksledarna 
hade någon personlig anknytning till.  
 
Alla urvalspersoner utom en samtyckte till intervjuerna. Skälet till bortfallet angavs vara tidsbrist, 
på grund av att hösten ansågs vara en stressig tid inom verksamheten. Bortfallet ersattes med en 
person från urvalslistan. En intervju föll bort på grund av tekniska missöden. Det totala antalet 
intervjupersoner var fjorton.  
 
Material 
 
En intervjuguide som bestod av öppna, beskrivande frågor konstruerades utifrån 
bakgrundslitteraturen samt undersökningens syfte och frågeställningar och användes vid 
genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna. Intervjuguiden omfattade fyra övergripande 
frågeområden där intervjufrågor sammanställdes under varje rubrik (Bilaga 2). De öppna frågorna 
möjliggjorde djupgående svar och följdfrågor. Intervjuguidens övergripande frågeområden var: 
Respondenternas upplevelser av arbetsrelaterade förändringar och krav, respondenternas syn på 
kompetensutveckling, respondenternas upplevelser av möjligheter och hinder för kompetensutveckling och 
respondenternas upplevda behov av kompetensutveckling.  
 
Frågeområde ”Respondenternas upplevelser av arbetsrelaterade förändringar och krav” belyser 
respondenternas upplevelser av eventuella förändringar i arbetet vad gäller arbetsuppgifter, 
arbetsbelastning och krav. Frågeområdet är relevant eftersom kontexten har betydelse för en 
kvalitativ undersökning då förståelse för den miljö urvalspersonerna verkar i är viktig för 
förståelse av deras upplevelse enligt Merriam (1994) och Kvale (1997).  
 
Frågeområde “Respondenternas syn på kompetensutveckling” belyser kompetensutvecklingens 
innebörd och betydelse för respondenterna. Detta frågeområde ger också svar på respondenternas 
helhetsupplevelse av kompetensutveckling samt deras vilja att kompetensutveckla sig (Ellström & 
Nilsson, 1997).  
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Frågeområde “Respondenternas upplevelser av möjligheter och hinder för kompetensutveckling” ger en bild 
av respondenternas upplevelser av förutsättningar för, och möjligheter till, men också hinder för 
kompetensutveckling i organisationen. Frågeområdet ger också en bild av respondenternas egna 
initiativ och engagemang när det gäller att utveckla sin kompetens, men också av de möjligheter 
och tillfällen som ges till kompetensutveckling i organisationen oavsett om det gäller planerade 
utbildningar eller spontana kontakter med medarbetare. Moxnes (1984) menar att upplevelsen av 
den egna kompetensutvecklingen kan påverkas av om innehållet i individens kompetensutveckling 
kan bestämmas utifrån individens erfarenheter och arbetssituation. Detta frågeområde speglar hur 
förutsättningarna för kompetensutveckling är, inte hur det borde vara. 
 
Frågeområde ”Respondenternas upplevda behov av kompetensutveckling” redogör för eget konkret 
behov av kompetensutveckling inom specifika områden såsom det psykosociala, tekniska, 
administrativa, juridiska samt det ekonomiska området.   
 
Procedur 
 
För att komma i kontakt med för undersökningen relevanta urvalspersoner kontaktades 
kompetensförsörjningsenheten vid Luleå kommun. Luleå kommun valdes eftersom det är en stor 
organisation med ett stort antal första linjens chefer som bedömdes ha de befattningar som var 
relevanta för det studerade ämnesområdet. Då verksamheten är mångfacetterad fanns möjlighet att 
få en bred bild av första linjens chefers kompetensutvecklingsbehov. Ett brev skickades ut till de 15 
respondenterna (Bilaga 1). I brevet informerades respondenterna om undersökningens syfte samt 
vad som var av intresse för undersökningen. De informerades om att undersökningen avsåg deras 
eget upplevda behov av kompetensutvecklig relaterat till arbetet. Det poängterades att 
frågeställningen inte innefattade deras underställdas behov av kompetensutveckling eller 
kompetensutveckling ur ett verksamhetsperspektiv. Frågeställningen presenterades i stora drag i 
brevet på grund av undersökningens öppna karaktär. För att undvika att styra respondenterna och 
för att få en öppenhet i svaren presenterades inte frågorna i förväg. 
  
I brevet framgick att deltagande i undersökningen var frivilligt samt att anonymitet garanterades. 
Respondenternas anonymitet underströks genom att det i resultatet inte skulle kunna koppla 
uttalanden till enskilda personer. I brevet framgick att respondenterna skulle kontaktas genom 
telefonsamtal för att inhämta samtycke till intervjuerna samt för att avtala tid och plats för 
intervjuerna. I följande telefonsamtal avtalades tid och plats. Respondenterna ombads avsätta ca 1 
½ timme för intervjuerna.  
 
Innan genomförandet av intervjuundersökningen genomfördes en testintervju i syfte att testa 
intervjumetodiken och intervjufrågorna för att pröva om frågorna var relevanta samt utesluta 
intervjufrågor som kunde missförstås. Respondenten som var mellanchef vid Luleå kommun hade 
stor erfarenhet av intervjuer och gav bra feedback. Vissa intervjufrågor reviderades och 
intervjufrågeområden omstrukturerades för att intervjun skulle flyta bättre samt för att underlätta 
analys.  
 
Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuform. Enligt Kvale (1997) medger en 
semistrukturerad intervjuform en relativt öppen frågeställning med möjlighet till stor variation i 
svaren. Intervjuerna hölls på intervjupersonernas arbetsplatser. Vid intervjusamtalen användes en 
bandspelare för att inte gå miste om viktig information. Intervjuerna inleddes med att repetera och 
förtydliga syftet med intervjun samt med att garantera anonymitet. Intervjuerna genomfördes 
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med hjälp av den utarbetade intervjuguiden. Frågor och följdfrågor ställdes och respondenterna 
förtydligade när de ombads göra det. Intervjuerna var klara efter 1-1½ timme, alltså inom de 
tidsramar som hade satts upp. För att minska risken för ovidkommande variabler har alla intervjuer 
genomförts så likartat som möjligt. 
 
Databehandling 
 
Efter intervjuerna gjordes en sammanfattande bedömning av intervjuerna genom att intryck skrevs 
ned. Varje intervju lyssnades igenom av intervjuaren. Intervjuinnehållet transkriberades. De 
relevanta delarna av intervjuinnehållet skrevs ut i sin helhet, medan ovidkommande information 
sammanfattades. Samtliga intervjuer genomgicks av författaren som tog ut data i form av ord och 
meningar, så kallade meningsbärande enheter, som motsvarade varje frågeområde och som var 
relevanta för undersökningen. Intervjuerna analyserades och bearbetades utifrån intervjuområdena 
(Bilaga 2). Därefter sammanställdes data i form av kategorier och underkategorier inom varje 
frågeområde för att lättare kunna upptäcka mönster i materialet. Induktiv ansats har använts, 
vilket innebär att utgångsperspektivet är empiriska data som sedan kan ge underlag för teorier och 
hypoteser (Carlsson 1991). För analys av intervjuresultatet har tematisk analys med integrerad 
teori och empiri använts. Tematiska analyser innebär att data struktureras utifrån teman, som 
antingen utarbetas utifrån det insamlade materialet eller är bestämda i förväg Langemar (2005).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Ovanstående analysmodell ger en översiktlig bild av analysen av intervjumaterialet. Resultaten från de 
tre första frågeområdena hjälper att analysera, tolka och förstå behovet av kompetensutveckling som 
respondenterna ger uttryck för i det sista frågeområdet. 
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Avgränsningar 
 
Undersökningen omfattar endast första linjens chefer, som genom de organisatoriska 
förändringarna som har ägt rum har genomgått de mest djupgående förändringarna. Vidare 
begränsas undersökningen till att handla om offentlig sektor och till respondenternas upplevelser 
av kompetensutveckling på individnivå och omfattar inte analys av kompetensutveckling ur ett 
organisationsperspektiv. 
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4 - RESULTAT OCH ANALYS 

 
Förändringar och krav 
 
Organisation i förändring 
 
Majoriteten av respondenterna beskrev en organisation som har genomgått flera förändringar 
under deras tid som chef. Nära hälften av respondenterna hade nyligen genomgått, eller var mitt 
inne i, en omorganisation. De respondenter som hade jobbat kortast tid som chefer, upp till tre år, 
hade naturligt nog inget att relatera till, men en av dessa upplevde att arbetet hade förändrats hela 
tiden. Några av de respondenter som hade jobbat längst tid som första linjens chef talade om 
hårdare arbetsklimat och ökade prestationskrav. De uppgav att de fick fler arbetsuppgifter och 
större ansvarsområden samtidigt som antalet operativa chefer minskade, vilket ledde till fler 
underställda per chef. 
 
Respondenter som nyligen hade genomgått en organisationsförändring tog upp problem kopplat 
till detta. De talade om otydliga styrmetoder för kvalitetsutveckling och ekonomi, bristande 
samsyn i tolkning av lagtexter samt ostrukturerad omorganisering med oklara ansvarsområden. 
Problemet med oklara ansvarsområden togs även upp av två andra respondenter där bl. a. 
lönehanteringen för personalen nämndes som ett område där ansvaret inte stämde med 
befogenheterna. Flertalet respondenter upplevde dock de senaste omorganisationerna som positiva 
och trodde att arbetsbelastningen skulle minska i framtiden. De angav minskat antal underställda, 
ny ledning, bättre organisation och nya arbetsmetoder som de främsta orsakerna till förbättringen. 
 
Beträffande förändringar och krav i chefsrollen framkom att på grund av decentraliseringen av 
verksamheten upplevde flera av respondenterna att mer ansvar har flyttats ut till dem som första 
linjens chefer. Det framgick också att de upplevde ett hårdare arbetsklimat i form av fler 
arbetsuppgifter och större ansvarsområden samt otrygghet i arbetsförhållandena i form av 
otydligheter i styrmetoder, bristande samsyn i tolkning av lagtexter, ostrukturerad 
omorganisering och oklara ansvarsområden. Detta styrks av Richard (1997) som menar att 
förutom att första linjens chefer har fått ökad arbetsbelastning finns det även speciella 
omständigheter som präglar den offentliga sektorn och att ledarskapet ofta är otydligt med vagt 
formulerade, och ibland till och med, motsatta mål.  
 
Flertalet respondenter upplevde alltså ökat inflytande, självständighet, ökade befogenheter samt 
krav på flexibilitet och initiativtagande och samtidigt hårdare arbetsklimat och otrygga 
arbetsförhållanden, vilket de upplevde som svårt att få ihop. Enligt Maslows behovstrappa (1987) 
som är hierarkiskt strukturerad måste de lägre behoven på behovstrappan såsom fysiologiska 
behov, trygghetsbehov och sociala behov vara tillfredsställda för att nå de högre trappstegen. 
Trygghetsbehovet, på det andra trappsteget i behovstrappan, handlar till stor del om att veta vad 
som väntar, om att ha en förutsägbarhet om vad som kommer att ske och om att slippa påfrestande 
ovisshet. Ständiga omorganiseringar och oklarheter i arbetsuppgifterna kan antas leda till att 
trygghetsbehovet inte blir tillfredsställt och att respondenterna hålls kvar på 
trygghetsbehovstrappsteget långt ner i behovstrappan. Vilja till initiativtagande, inflytande, 
flexibilitet, önskan om ökade befogenheter samt självständighet som förutsätter lokalisering på de 
högre trappstegen i Maslows behovstrappa (1987) blir alltså inte aktuellt fullt ut för 
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respondenterna p. g. a. samtidig otrygghet. Även behovet av kompetensutveckling hör hemma 
bland de högre trappstegen. Detta överensstämmer också med Moxnes (1984) resonemang som 
innebär att behovet av att växa som individ, genom lust till lärande och utveckling, är en 
avgörande faktor för kompetensutveckling och ökar om individen är trygg i sig själv och i sin 
arbetsmiljö. 
   
Förändringar i chefsrollens ledarskaps - och chefskapsfunktioner 
  
Vid beskrivningen av den förändrade chefsrollen och de krav som ingår i denna talade flertalet 
respondenter om en förändring av organisationen där decentraliseringen av verksamheten har 
gjort att mer ansvar har flyttats ut till första linjens chefer. När det gäller chefsrollens 
ledarskapsfunktion, definierad enligt Hagström (1990), talade respondenterna om ökat inflytande, 
självständighet, ökade befogenheter, men också om krav på flexibilitet och initiativtagande både 
bland chefer och underställda. Två av respondenterna, skolledarna, beskrev förändringen som en 
övergång från detaljstyrt ledarskap till ett flexibelt och anpassat ledarskap med stort eget ansvar där 
värdegrundsfrågor har fått större betydelse. Nästan alla respondenter redogjorde för det utökade 
personalansvaret och engagemanget i personalen som ingår i ledarskapsfunktionen i den nya 
chefsrollen. De talade om medarbetarsamtal, konfliktlösning, behovet av att bry sig om de 
sjukskrivna och att lyssna och stötta, vilket kräver att arbetsledaren själv måste må bra.  
 
Richard (1997) menar också att första linjens chefer efter organisationsförändringarna har till 
uppgift att omsätta ledningens och organisationens mål i konkret handling, vilket ställer stora krav 
på första linjens chefers förmåga att bl. a. entusiasmera och engagera sin personal. Ekstedt och 
Jönsson (2005) menar också att den nya chefsrollens ledarskapsfunktion ställer allt högre krav på 
första linjens chefer. Den nya chefen ska bland annat kunna skapa ett gemensamt tänkande i 
organisationen, gemensamma värderingsgrunder och attityder samt kunna lösa konflikter, 
motivera och utveckla personalen. De menar vidare att den nya första linjens chef måste se och 
förstå helheten och sambanden i verksamheten. Större vikt läggs därför på förmågan att kunna leda 
grupper och grupprocesser, vilket ställer krav på kunskap om, och förståelse för, gruppens 
psykologi. Även Ahlberg (2002) menar att det ställs höga krav på första linjens chefers kompetens 
då de förutom rent praktiska arbetsuppgifter även skall lösa problem och hantera kriser på 
arbetsplatsen och motivera och engagera personalen. De sistnämnda uppgifterna kräver dessutom 
kvalificerad social kompetens.  
 
Problemet som de flesta respondenter tog upp handlade dock om de stora sjuktalen bland 
personalen. Rehabiliteringsutredningarna som skedde i samband med detta var ofta omfattande 
och tog mycket tid. En respondent nämnde också en mer komplicerad personalplanering som följd 
av deltidssjukskrivningarna då det är svårt att fördela alla procent på bästa sätt.  
 
Några av respondenterna lyfte fram ökningen av antalet underställda som ett problem. Ett av 
problemen med för många underställda, enligt en av respondenterna, var att kvalitén vid 
hanteringen av medarbetarsamtal försämras. De hann helt enkelt inte med. En av respondenterna 
hade cirka 25 underställda, men ansåg att 15 vore ett mera lämpligt antal, medan en annan som i 
dagsläget hade 50 underställda tyckte att 25-30 vore mer hanterbart. Chefer med många 
underställda i kombination med utspridd personal gav merarbete och försvårade för chefen både 
kommunikationen och den personliga kontakten med de underställda. 
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En respondent beskrev en svår övergång från att tidigare ha varit expert eller handledare till att nu 
fokusera på att vara chef och arbetsgivarrepresentant. Detta såg respondenten som ett problem i 
chefsrollen då respondenten upplevde det som svårt att hantera övergången från kollega till chef. 
Hon hade lång arbetslivserfarenhet inom sin yrkesprofession och hade rekryterats ur ”de egna 
leden”. Hon hade vid intervjutillfället ännu inte genomgått någon chefsutbildning och var osäker 
på vad som förväntas av en ledare. Enligt Hagström (1990) har detta rekryteringssätt främst ägt 
rum när det gäller första linjens chefer inom vård, omsorg och skola. Före systemskiftet var första 
linjens chefers roll mer fokuserad på den professionella operativa verksamheten och de 
rekryterades nästan uteslutande ur de egna leden.  
 
Den ”gamla” chefen var ofta den som hade mest kunskap i arbetslaget om hur arbetet skulle 
utföras. De hade också regler och bestämmelser till sin hjälp. Idag har chefer som rekryteras ur 
professionen ett betydligt större chefsansvar samtidigt som de i många fall förväntas leva upp till 
den gamla arbetsledarrollen. På grund av de höga kraven på dessa chefer riskerar detta, enligt 
Hagström (1990), att leda till en bristfällig ledningsfunktion inom många förvaltningar. Han 
menar därför att idag när betydelsen av fackkunskap hos första linjens chefer tonas ned och 
ledarskapet betonas blir skillnader i utbildningsbakgrund mer markant och ökad utbildning och 
kompetensutveckling krävs.  
 
Även Ekstedt och Jönsson (2005) instämmer i detta resonemang och hävdar att förändringarna för 
första linjens chefer har inneburit en förskjutning från att vara fackman/chef mot att vara ledare. 
De menar att fackkunskaper och kunskap om arbetets utförande till stor del har övertagits av 
medarbetarna i arbetslaget samtidigt som chefens arbete i större utsträckning innefattar personal- 
och verksamhetsledning i stället för ren arbetsledning. Därför innebär ledarskapets ökade betydelse 
i chefsrollen större krav på chefens personliga och sociala kompetens. Det framkom att flera 
respondenter ansåg att de krav som den nya chefsrollens ledarskapsfunktion ställde på dem 
förutsatte att de själv var i form och mådde bra, vilket är förståeligt då de i sin ledarskapsfunktion 
använder sin egen personlighet och sociala kompetens som arbetsinstrument. 
 
Den respondent som beskrev en svår övergång från att tidigare ha varit expert eller handledare till 
att nu fokusera på att vara chef och arbetsgivarrepresentant samt två andra respondenter, som inte 
heller hade genomgått någon chefsutbildning, frågade sig vad de skulle kunna och vad som 
förväntas av dem som chefer inom kommunen. De upplevde att förväntningarna på dem i deras 
ledarskapsfunktion var otydliga. Respondenter som arbetade inom vård och omsorg talade om 
otydligt ledarskap, ouppnåeliga mål och svårigheten med att uppnå målen med verksamheten i 
takt med krympande resurser. De menade att de hade förväntningar på sig att vara effektiva, att 
hålla hög kvalité och samtidigt hålla nere kostnaderna. De upplevde att de förväntades kunna tolka 
lagar och avtal samt att kunna lösa problem med brukarens krav kontra personalens arbetsmiljö. 
Respondenterna upplevde inte heller tydlig feedback på sin arbetsinsats, vilket enligt Westlander 
(1993), är viktigt för självkänslan samt för att arbetet ska upplevas meningsfullt. 
 
Melin (1991) citerad i Richard (1997) menar att ledarskapets otydlighet i offentlig förvaltning till 
viss del beror på konkurrensen mellan olika aktörsgrupper såsom politiker, ledande tjänstemän och 
professionella specialister samt att politiker ofta har ansvaret för de strategiska besluten. Som orsak 
nämns även motstridiga förväntningar från omvärlden, vilka förvaltningsledningen måste hantera 
trots begränsade möjligheter att själva kunna påverka dessa. Otydligheten i chefsrollens 
ledarskapsfunktion kan alltså således anses ha många olika orsaker och är inte något som kan 
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förväntas förändras inom en snar framtid. Otydligheten i ledarskapsfunktionen inom offentlig 
sektor verkar således vara något som respondenterna måste anpassa sig till. 
 
Vad gäller de funktioner som ingår i chefsrollens chefskapsfunktion ansåg de flesta av 
respondenterna att administrationen hade ökat och blivit tyngre. Detta ansåg många vara ett 
problem eftersom de vill ha mer tid för ledarskapet och att kunna engagera sig i personalfrågor. 
För skolledarna handlade det mest om att få mer tid till det pedagogiska uppdraget. Nästan hälften 
av respondenterna angav att ekonomi och budgetarbete har fått större betydelse. Det framställdes 
som ett stort och tungt ansvar. En av respondenterna undrade om det inte rentav krävdes 
civilekonomexamen för att klara detta, medan en annan såg det som att ”trolla med knäna” vid 
hanteringen av sparkraven. Lönerapporteringen angavs av flera respondenter inom vård och 
omsorg som den arbetsuppgift som tog mest tid, även om två av respondenterna också var positiva 
och såg detta som ett bra verktyg i personalarbetet. Dessa två respondenter, som hade sitt kontor 
skilt från den verksamhet de ansvarar över, såg sitt arbete som rent administrativt, eller som den 
ena av dem beskrev det ”administrativ fjärrstyrning”. Vad gäller teknikutvecklingen var det bara tre 
respondenter som nämnde denna. Två av dessa talade om svårigheten för äldre att lära sig hantera 
datorn. Den ena upplevde sig vara för gammal för att lära sig, medan den andra sade sig ha sett en 
viss rädsla hos många äldre kollegor vad gäller arbetet med datorn.  
 
De flesta av respondenterna upplevde alltså att arbetsuppgifter inom chefsrollens 
chefskapsfunktion såsom administrationen och det ekonomiska ansvaret har blivit tyngre, svårare 
och mer tidsödande på bekostnad av tid som de istället önskade avsätta för engagemang i ledarskap 
och personalfrågor. Detta styrks av Richard (1997) som menar att förutom det ökade kravet på 
ledarskapet innebar organisationsförändringarna för många av första linjens chefer att de också fick 
betydligt fler arbetsuppgifter och större ansvar, bland annat för personaladministration, 
lönehantering samt ekonomiskt ansvar. Respondenterna upplevde alltså att de måste ägna sig åt 
kvantitativt och kvalitativt belastande arbetsuppgifter inom chefsrollens chefskapsfunktion på 
bekostnad av tid som de önskade ägna åt arbetsuppgifter inom chefsrollens ledarskapsfunktion som 
de ansåg vara viktigare, vilket inte upplevdes vara optimalt. 
 
Enligt Hagströms (1990) definition av chefsrollen som består av två funktioner, chefskapet och 
ledarskapet, visar resultaten att respondenterna upplevde förändringar och ökade krav både inom 
chefs- och ledarskapet, men mycket mer markant inom chefsrollens ledarskapsfunktion. Detta 
styrks av Richard (1997) som menar att den rollförändring som första linjens chefer har genomgått 
innebär både ökat krav på ledarskapet och betydligt fler arbetsuppgifter. Beckérus och Edström 
(1988) beskriver förändringen av chefsrollens ledarskapsfunktion så markant att de t. o. m talar om 
ett doktrinskifte.   
 
Krav från omvärlden 
 
Hälften av respondenterna, varav sex arbetade inom vård, omsorg och skola, gav en beskrivning 
av hur deras arbete påverkas av ökade krav från omvärlden. Enligt rektorerna hade 
samhällsutvecklingen lett till en ökad medvetenhet från allmänheten genom förändrade 
värderingar, normer och krav i samhället både vad gäller familjen och arbetslivet. Detta ansåg de 
hade lett till en ny syn på kunskap och på vad elever bör kunna när de lämnar skolan. På grund av 
den förändrade kunskapssynen ökar förväntningarna och kraven på skolan och skolledarna från 
elever, föräldrar och lärare, men även från samhället i stort. En rektor beskrev hur dessa krav 
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ibland kan ta sig uttryck i anmälningar mot skolan från föräldrar som anser att barnen inte får den 
undervisning som de har rätt att kräva.  
 
Respondenterna som jobbade inom vård och omsorg talade om motsvarande problem i sina 
kontakter med vårdtagarna. Ett par av dessa berättade om anmälningar från anhöriga som de hade 
fått ta emot i sin yrkesprofession och svårigheten i att hantera hot och krav från både anhöriga och 
brukare. Samtidigt betonade en av cheferna det positiva i arbetet med att hitta lösningar för 
brukarna och menade att det oftast handlar om legitima krav. Westlander (1993) lyfter fram andras 
värderande attityder som en betydelsefull faktor för individens kompetensupplevelse. Av 
respondenterna inom verksamhetsområdena teknik och administration var det bara en som 
nämnde kraven från omvärlden, vilket han beskrev som ökad miljö- och riskmedveten hos 
allmänheten.  
 
En viktig skillnad mellan privat och offentlig sektor som bidrar till krav från omvärlden inom den 
offentliga sektorn är offentlighetsprincipen, vilken tas upp av både Richard (1997) och Hagström 
(2003). Enligt Hagström (2003) innebär offentlighetsprincipen att offentliga organisationer är mer 
öppna för insyn utifrån och regelbundet måste möta medierna. Förändrade värderingar, normer 
och krav i samhället i kombination med offentlighetskravet påverkade alltså respondenternas 
arbete på olika sätt. Melin (1991), citerad av Richard (1997), menar att motstridiga förväntningar 
från omvärlden måste hanteras trots begränsade möjligheter att själva kunna påverka dessa, vilket 
även bidrar till ledarskapets otydlighet i offentlig förvaltning. En arbetssituation där 
respondenterna upplever att de hela tiden måste stå i försvarsberedskap bidrar inte heller till 
trygghet i arbetssituationen.  
 
Arbetsbelastningen 
 
Drygt hälften av respondenterna angav en periodvis hög arbetsbelastning, vilket för 
respondenterna inom skolsektorn kopplades ihop med terminsstarten. Endast tre respondenter 
ansåg att de hade en kontinuerligt hög arbetsbelastning och en av dessa angav kravet på 
tillgänglighet som en orsak, då personalen ofta kommer in på kontoret med olika problem som 
skall lösas. En annan av de tre respondenterna gav som orsak svårigheten med ansvarsfrågor som 
inte går att delegera bort och att arbetsuppgifter fanns kvar när han hade varit borta från arbetet. 
En periodvis hög arbetsbelastning torde ur hälsosynpunkt vara bättre än en kontinuerligt hög 
arbetsbelastning, eftersom möjlighet till återhämtning finns mellan arbetstopparna. 
 
Hälften av respondenterna ansåg att arbetsuppgifterna var både många och svåra. En respondent 
som var chef inom vård och omsorg beskrev arbetet med rehabiliteringsutredningarna som både 
tidskrävande och komplicerade. En respondent som var rektor såg svårigheterna i att arbeta med 
människor där han jobbade med ”problem med ej givna svar”. En annan respondent, som periodvis 
upplevde toppar i arbetsbelastningen då han jobbade med olika projekt, såg arbetsuppgifterna som 
svåra, men fick samtidigt en kick när projektet var genomfört och han hade lyckats. Tre av de 
intervjuade ansåg att arbetsbelastningen mest handlade om att ha för mycket att göra och att de 
upplevde en tidspress. Det faktum att hälften av respondenterna ansåg att arbetsuppgifterna var 
både många och svåra är alarmerande då både kvantitativ och kvalitativ stress samtidigt under en 
längre tid ger en orimlig arbetssituation. Ändå ansåg endast fyra av respondenterna att 
arbetsbelastningen var för hög. 
 



20 
 

 
 

Nära hälften av respondenterna redogjorde även för hur den höga arbetsbelastningen påverkade 
dem i arbetet. En respondent som var chef inom den tekniska och administrativa förvaltningen 
beskrev hur prioriteringar som måste göras vid hög arbetsbelastning ofta leder till kritik från 
interna kunder. Respondenten ansåg också att det periodvis var svårt att upprätthålla sin 
kompetens inom sitt kunskapsområde, vilket var en åsikt som delades av tre andra respondenter. 
En av respondenterna upplevde att kvalitén på arbetet har försämrats  
p. g. a. arbetsbelastningen då han inte hinner med allting som han skulle vilja. Enligt en av 
respondenterna inom vård och omsorg ledde den höga arbetsbelastningen och de höga kraven till 
stor personalomsättning bland arbetsledarna.  
 
Majoriteten av respondenterna beskrev hur den höga arbetsbelastningen har påverkat dem på olika 
sätt både fysiskt och psykiskt. De flesta av dessa nämnde, mer eller mindre, allvarliga stressymptom 
såsom ont i magen, att glömma ord, koncentrationssvårigheter, frustration, ilska och en känsla av 
otillräcklighet. Respondenterna tog även med sig jobbet hem mentalt och hade svårt att slappna 
av. Två av respondenterna upplevde också positiv stress då de exempelvis fick beröm för det jobb 
de hade gjort och de upplevde jobbet både som stressigt och spännande.  
 
Ett par av respondenterna, vilka båda jobbade inom vård och omsorg, beskrev mer ingående hur 
de har påverkats av arbetsbelastningen. Den ena som var nära att bli utbränd upplevde att det 
känslomässigt inte fanns några marginaler kvar och att inget fick hända i privatlivet. Den andra tog 
med sig arbetet hem periodvis eftersom det inte går att ägna sig åt budgetarbetet ostört på 
arbetsplatsen. Privatlivet blev lidande och stressen kan, enligt respondenten, ha bidragit till en 
längre sjukskrivning. 
 
Det är oroväckande att majoriteten av respondenterna beskrev hur den höga arbetsbelastningen 
har påverkat dem på olika sätt. De flesta av respondenterna nämnde, mer eller mindre, allvarliga 
fysiska och psykiska stressymtom, vilket är alarmerande. Nära hälften av respondenterna 
redogjorde även för hur den höga arbetsbelastningen påverkar dem i arbetet. Ändå uppgav endast 
fyra respondenter, motsägelsefullt nog, att arbetsbelastningen var för hög. Beror detta på att 
respondenterna hade ett stort engagemang i sitt arbete och en hög toleransgräns mot stress?  
 
Enligt Maslow (1987) måste de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven i behovstrappan först 
vara relativt väl tillgodosedda innan handlingar börjar styras av de sekundära behoven såsom 
trygghet, samhörighet, uppskattning och personlig utveckling dit kompetensutveckling kan 
räknas. Ständiga stressymtom så som magont, koncentrationssvårigheter, upplevelsen av att ord 
faller bort, frustration, ilska, en känsla av otillräcklighet och en känsla av att ta med sig jobbet hem 
mentalt samt svårigheter att slappna av kan leda till att de fysiologiska behoven inte blir 
tillgodosedda.  
 
I resultaten framkom att respondenterna ansåg att de krav som den nya chefsrollens 
ledarskapsfunktion ställer på dem förutsatte att de själv mådde bra. Dessutom kan hög 
arbetsbelastning samt ständiga omorganiseringar, oklarheter i arbetsuppgifterna och 
osäkerhetskänsla i den nya ledarrollen skapa en känsla av otrygghet, vilket kan leda till att 
trygghetsbehovet inte blir tillgodosett. Således finns risk för att respondenterna hålls kvar på de 
lägsta trappstegen i behovstrappan där högre behov såsom personlig utveckling, som behov av, 
och intresse för, kompetensutveckling hör, för tillfället inte upplevdes som aktuella.   
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För att hantera arbetsbelastningen och kraven i arbetet var den strategi som alla respondenter, 
utom en, vidtog olika sätt att begränsa sig mentalt och/eller praktiskt. Flertalet respondenter talade 
om vikten av att reflektera över vad de måste kunna och vad som ingår i ens uppdrag. Ett par av 
respondenterna talade om att ha realistiska krav på sig själv. De menade att ambitionen att klara 
allt på egen hand skapar hinder. Den ena av dem hade tidigare tagit på sig för mycket, men hade 
börjat få distans efter att ha genomgått ledarskapsutbildning. En av respondenterna som var chef 
inom vård och omsorg menade att dessa jobb är omöjliga och att det därför var viktigt att 
bestämma sig för vad som är ens uppgift och vad som är uppnåeligt. 
 
Andra sätt att begränsa sig handlade om att delegera arbetet till övrig personal eller fördela 
arbetsuppgifter mellan kollegor. Tre av respondenterna angav vikten av att prioritera och 
exemplifierade detta. En respondent inom den tekniska förvaltningen nekade enskilda interna 
kunder till förmån för hela organisationen. En rektor tog in konsulter beträffande ekonomin och 
lade tid på eleverna istället. En respondent inom vård och omsorg prioriterade brukarna och lät t. 
ex. budgeten ligga till dagen därpå. Två av respondenterna ansåg att det alltid går att planera sitt 
arbete och därigenom få verksamheten att flyta.  
 
En av respondenterna flyttade på eget initiativ ut sitt kontor till andra lokaler skilt från den övriga 
verksamheten. Tillgängligheten minskade och han kunde då bättre fokusera på uppdraget. 
Begränsningen handlade också om att kunna koppla bort jobbet efter att ha kommit hem och att 
undvika övertidsarbete. Ett par av respondenterna, som ansåg att de kunde begränsa sig, nämnde 
ändå att de hade arbetsmobiltelefonen påslagen på fritiden för att öka anträffbarheten. En av dem 
hade mobiltelefonen påslagen till och med på älgjakt. Trots att respondenterna inte tog med sig 
jobbet hem i faktisk mening beskrev flertalet att de tog med sig jobbet hem mentalt och hade svårt 
för att slappna av. De ansåg att de begränsade sig, men i realiteten begränsade de sig egentligen inte 
tillräckligt mycket för att vara lediga. 
 
En enda respondent hanterade toppar i arbetet genom att ta med sig arbetet hem. Denna 
respondent hade vid intervjutillfället bytt arbetsplats från en där arbetsbelastningen var lägre. Även 
ett par andra respondenter hade vid intervjutillfället på grund av hög arbetsbelastning under längre 
tid som de inte hade klarat av att hantera inte sett någon annan utväg än att välja att byta arbete 
inom organisationen. Den ena respondenten angav orimliga arbetsuppgifter, med krympande 
resurser och absurda krav från vårdtagare och personal, som orsak. För den andra respondenten 
handlade det om ett behov av att vila ut sig efter en period av tung och långvarig psykisk press. 
Respondenten tyckte sig inte heller kunna tillföra personalen något mer. Förutom en översyn av 
arbetsbelastningen inom organisationen vore därför kunskaper inom stresshantering för första 
linjens chefer önskvärt. 
 
Respondenterna menade att det var svårt att upprätthålla sin kompetens inom sitt 
kunskapsområde, men uppgav att det ändå hände att de valde bort kompetensutveckling, främst i 
form av kurser och utbildningar, vilket de ansåg att de inte hade tid med på grund av den dagliga 
driften. Strategin att välja bort kompetensutveckling är på sikt ogynnsamt både ur ett individ- och 
organisationsperspektiv. Hagström (1990) menar att dagens krav på flexibilitet, effektivisering och 
nedskärning inom den offentliga sektorn kan skapa problem för arbetsgivaren när det gäller att 
bedriva en effektiv kompetensutveckling för sin personal.   
 
Ternelius (2000) menar att hög arbetsbelastning kan innebära att kompetensutveckling inom vissa 
områden skjuts på framtiden eftersom de områden som är viktigast för den dagliga verksamheten 
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prioriteras. Ternelius (2000) menar vidare att då kompetensutveckling inte ligger i linje med nya 
arbetsuppgifter kan det tillsammans med upplevd tidsbrist leda till en känsla av otillräcklighet. 
Situationen tenderar på så sätt att bli en ond cirkel. Även Hagström (2003) betonar den 
otillräcklighetskänsla som första linjens chefers arbetssituation kan leda till. Beckérus & Edström 
(1988) beskriver ett doktrinskifte där första linjens chefer har fått större ansvarsområden och fler 
arbetsuppgifter och därmed högre arbetsbelastning. Även Richard (1997) beskriver en 
arbetssituation med större ansvar, fler arbetsuppgifter och högre arbetsbelastning för första linjens 
chefer.  
 
Enligt Dipboye, Smith och Howell (1994) är jobbutvidgning, dvs. horisontellt arbete som innebär 
fler arbetsuppgifter av samma slag samt jobberikning, dvs. vertikalt arbete som innebär 
arbetsuppgifter av samma slag plus ytterligare arbetsuppgifter, två faktorer som starkt bidrar till 
arbetstillfredsställelse. Respondenterna beskrev dock inte en arbetssituation där de upplevde 
arbetstillfredsställelse. Av resultaten framkom att under samtidig stress, samt otydligheter och 
oklarheter beträffande arbetsuppgifter och mål gav effekten av jobbutvidgning och jobberikning 
den motsatta effekten för respondenterna. Flera av respondenterna hade dock en positiv syn på 
framtiden och upplevde att de senaste omorganisationerna även har haft positiva inslag och trodde 
att arbetsbelastningen skulle minska i framtiden. Det är möjligt att deras positiva syn på den 
framtida arbetssituationen kan hjälpa dem att hantera arbetsbelastningen och inverka gynnsamt på 
deras arbetsmotivation. 
 
Synen på kompetensutveckling 
 
Innebörden av kompetensutveckling - Att utvecklas i sitt arbete 
 
På frågan om vad kompetensutveckling innebar för respondenterna svarade majoriteten av 
respondenterna, att kompetensutveckling innebar personlig utveckling genom vilken de också 
klarade av sitt arbete bättre. En respondent inom vård och omsorg svarade: ”… att få de kunskaper 
som krävs för att utföra mitt jobb. Man får idéer, visioner, nya tankar.” 
 
En respondent menade att kompetensutveckling pågår kontinuerligt och hon ser varje dag som ett 
bidrag till ny kompetens och inte bara vid enstaka utbildningsdagar. Tre av respondenterna talade 
om praktisk kunskap där de utvecklade sin kompetens genom att tolka och lära sig av sina 
erfarenheter bl. a. då det gäller att kunna hantera folk. Några av respondenterna lyfte fram 
betydelsen av teoretisk kunskap och vikten av att utveckla sin förmåga, vilja och motivation för att 
kunna nyttja denna kunskap och överföra den till praktisk handling.  
 
Vikten av personlig utveckling betonas av Ekstedt och Jönsson (2005) som menar att den nye 
chefen förutom kunskap om utveckling av verksamheten och medarbetarna även är i behov av 
kunskap och redskap för ständig utveckling av sig själv. Moxnes (1984) menar att behovet av att 
växa som individ ökar om individen är trygg i sig själv och i sin arbetsmiljö. Westlander (1993) 
menar att det finns en koppling mellan individens självkänsla och kompetensupplevelse. 
 
Personlig utveckling hör hemma bland de två högsta behoven i Maslows (1987) behovstrappa, 
främst i det näst högsta behovet i behovstrappan som handlar om uppskattning, men även i det 
högsta behovet i behovstrappan som handlar om självförverkligande.   
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När de primära fysiologiska behoven, trygghetsbehovet och de sociala behoven är någorlunda 
tillgodosedda gör sig behovet av uppskattning gällande. Maslow (1987) menar att för att kunna 
utföra prestationer som uppskattas och respekteras av andra och av oss själva är det av betydelse att 
kompetens inom det aktuella området finns. För att kunna nå dit måste kunskaper, anlag och 
färdigheter användas och på så sätt nå bra prestationer. Individen strävar efter att mer och mer få 
utveckla det han/hon är kapabel att uppnå, sin inneboende potential. Majoriteten av 
respondenterna ansåg att innebörden av kompetensutveckling innebär personlig utveckling, 
genom vilken de också klarade av sitt arbete bättre.   
 
Av resultaten ovan framgår att respondenterna hade ett vidsynt förhållningssätt till innebörden av 
kompetensutveckling. Enligt Ellström (1996) är kompetensutveckling helt enkelt beteckningen på 
den process genom vilken en individ lär sig och skaffar sig kompetens. Ellström och Nilsson (1997) 
samt Nordhaug (1994) menar att kompetensutveckling kan sägas vara alla de åtgärder som vidtas 
för att vidmakthålla och öka medarbetarens, arbetsgruppens och organisationens förmåga att 
kunna utföra sina uppgifter. I ett vidare perspektiv kan begreppet kompetens enligt Kardemark 
och Bjurklo (1998) förutom kunskap och färdigheter, även definieras som viljan hos individen att 
tillämpa dessa kunskaper samt de tillfällen som organisationen tillhandahåller för de anställda för 
att utöva och utveckla sin kompetens.   
 
Några respondenter ansåg att kompetensutveckling är viktig eftersom det bidrar till effektivitet i 
arbetet. Kompetensutveckling ansågs bidra till snabbare respons på olika arbetsuppgifter och bidra 
till möjlighet att hitta lösningar snabbare. Detta överensstämmer med Ellström (1996) som menar 
att ju mer kunskap en individ har desto snabbare kan en arbetssituation förbättras eller förändras.   
 
Ett par av respondenterna, som hade jobbat kortast tid, menade att otillräcklig kunskap leder till en 
känsla av otrygghet och otillräcklighet, vilket gör det viktigt med kompetensutveckling då det ger 
en trygghet i arbetsledarrollen. Enligt Moxnes (1984) uppstår behovet av att växa som individ om 
individen är trygg i sig själv och i sin arbetsmiljö. Han menar också att förmåga och lust till lärande 
och utveckling är en avgörande faktor för kompetensutveckling.  
 
Genomgången kompetensutveckling för med sig att individen blir ännu tryggare i sin 
arbetssituation. Om individen inte är trygg i sin arbetssituation fokuserar han/hon på att hantera 
den dagliga driften av verksamheten och prioriterar bort kompetensutvecklingen, vilket innebär 
att individen blir ännu otryggare i sin arbetssituation. Om individen är trygg i sin arbetsmiljö finns 
alltså möjlighet för individen att klättra högre upp i Maslows (1987) behovstrappa och sträva efter 
att tillgodose sina kompetensutvecklingsbehov.   
 
Olika former av kompetensutveckling  
 
På frågan ”Hur skulle ett effektivt system för kompetensutveckling kunna se ut enligt dig?” hade de flesta 
svårt att ge en konkret beskrivning av ett sådant system. När frågeställningen utvecklades beskrev 
respondenterna olika former av kompetensutveckling som de ansåg fungerar bra. Alla 
respondenter hade även synpunkter om förutsättningar för en väl fungerande 
kompetensutveckling, vilket är viktigt att lyfta fram i sammanhanget.  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att nätverk/nätverksträffar är ett bra sätt att utveckla sin 
kompetens. Hälften av dessa angav spontant att det var den bästa formen. En av respondenterna 
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som arbetade inom administrativ förvaltning uttryckte: ”Kurser ger inte så mycket längre. Möten med 
människor och nätverk ger mer.” 
 
Samma respondent ansåg att nätverk är positivt för möjligheten till återkommande reflektion om 
ledarskapet och menade även att trygga nätverk utan konkurrenssituationer ger en kick.  
Några respondenter menade att de genom nätverksträffar kunde möta människor i samma position 
med samma typer av arbetsuppgifter och att det var berikande, stimulerande och lärorikt att ta del 
av varandras erfarenheter. En av respondenterna ansåg även att det är viktigt att träffas och dela 
erfarenhet med chefer från andra enheter. En respondent uppgav att han tillsammans med andra 
chefer i samma position hade startat ett nätverk på eget initiativ. Nätverket uppgavs ha funnits 
under 15 års tid och var till stor hjälp när han sökte lösningar på olika problem i jobbet.  
 
En annan respondent inom teknisk/administrativ förvaltning, som också hade startat ett nätverk på 
eget initiativ, efterlyste ett forum för att diskutera ledarskapet i organisationen, då han ansåg att 
det saknas en helhetssyn inom detta stora område. En av respondenterna som var rektor ansåg 
också att det vara viktigt med nätverk då det motverkar ensamhet och ger nyanställda en möjlighet 
att komma in i gänget. Ett par av respondenterna ansåg att det är viktigt att nätverksträffarna var 
organiserade och problemorienterade, d. v. s. att det finns ett tydligt syfte och mål med dessa. 
 
Trots att endast en respondent hade egen erfarenhet av mentor som kompetensutvecklingskälla 
ansåg nära hälften av respondenterna att mentorskap var en bra form av kompetensutveckling och 
då särskilt för nyanställda. Även mentorskap över tid ansågs vara värdefullt. Två av 
respondenterna föreslog ett organiserat eller formellt mentorskap då de ansåg att detta skulle 
fungera bättre än ett mentorskap som uppstår spontant. 
 
Några av respondenterna nämnde personalmöten som en viktig del i kompetensutvecklingen, där de 
genom problemorienterade möten och utvecklingsmöten kan lyfta fram olika frågor och utvecklas 
inom personalgruppen. En av respondenterna menade också att möten mellan olika 
personalgrupper, som får resonera med varandra och utbyta erfarenheter, ger värdefull kunskap. 
Respondenterna ansåg att studiebesök inom liknande verksamhet gav mest och projektarbeten lyftes 
fram av ett par respondenter. 
 
Slutligen nämnde två av respondenterna ett par former av extern kunskap och externa perspektiv som 
de också ansåg vara kompetensutvecklande. En chef inom teknisk förvaltning beskrev hur han kan 
förbättra sin kunskap genom kontakter med konsulter, vilka anlitas när problem uppstår i 
verksamheten. Den andra respondenten, som jobbade inom vården, ville gärna ha perspektiv 
utifrån så att hon inte ”fastnar i en rutin” och blir ”hemmablind”. Hon gav som exempel på detta de 
kommentarer hon får från elever som gör sin praktik hos henne. Eleverna ifrågasätter ibland det 
hon gör och kommer med nya förslag. ”Så det tycker jag att det är också kompetensutveckling, för de 
kommer in med nya fräscha tankar och idéer. Det lär man sig också mycket av.” 
 
Respondenterna hade alltså en vidsynt inställning till vad som kan räknas till 
kompetensutveckling. Majoriteten av respondenterna föredrog informellt lärande utifrån det 
kontextuella perspektivet där lärandet ses som en process som äger rum i ett socialt sammanhang. 
De föredrog det medvetna och planerade informella lärandet, såsom nätverk och mentorskap, 
baserat på erfarenhet, där kunskap och erfarenhet införskaffas genom att lära sig av mer erfarna 
kollegor och genom praktiskt handlande. Ellström (1996) menar dock att det informella lärandet 
till största delen sker spontant och omedvetet. I efterhand kan individen naturligtvis bli medveten 
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om denna typ av ”tyst lärande” och också reflektera över den nya kunskapen. Av resultaten 
framkom att respondenterna reflekterade över möjligheten att tillvarata det ”tysta lärandet” i 
arbetssituationen, vilket kan ses som positivt.  
 
Det faktum att respondenterna föredrog informellt lärande utifrån ett kontextuellt perspektiv kan 
ha med den nya och allt mer krävande ledarskapsfunktionen i den nya chefsrollen att göra. 
Ledarskapsfunktionen, enligt Richards (1997), Ahlberg (2002) samt Ekstedt och Jönsson (2005), är 
den funktion i chefsrollen som har förändrats mest och som ställer mest krav på första linjens 
chefer. I resultaten framkom att detta överensstämde med respondenternas upplevelser. 
Ledarskapets ökade betydelse i chefsrollen innebär enligt Ekstedt och Jönsson (2005) större krav på 
första linjens chefers personliga och sociala kompetens genom att de ska kunna skapa ett 
gemensamt tänkande i organisationen, gemensamma värderingsgrunder och attityder samt kunna 
lösa konflikter, motivera och utveckla personalen. De måste se, och förstå, helheten och 
sambanden i verksamheten. Vidare är den nya första linjens chef processorienterad, det vill säga 
hanterar den process som leder fram till målet. Större vikt läggs på förmågan att kunna leda 
grupper och grupprocesser, vilket ställer krav på kunskap om, och förståelse för, gruppens 
psykologi.  
 
För att uppnå detta behöver de nya första linjens chefer även kunskap och redskap för ständig 
utveckling av sig själv, medarbetarna och verksamheten enligt Ekstedt och Jönsson (2005). Det är 
rimligt att den kompetensutvecklingsform som kan lämpa sig bäst för att uppnå den personliga 
utveckling som krävs för att axla den nya chefsrollens ledarskapsfunktion kan vara informellt, 
kontextuellt lärande och då företrädesvis i form av nätverk och mentorskap.   
 
Det kontextuella informella lärandet passar för kompetensutveckling inom chefsrollens 
ledarskapsfunktion, eftersom denna funktion bland annat handlar om att lösa konflikter och 
motivera personalen. Chefens handlande i exempelvis en konflikt anpassades då utifrån varje 
situation. Respondenterna fick då möjlighet att diskutera och samverka i att lösa komplexa 
situationer och lösningar på problem inom chefsrollens ledarskapsfunktion som skulle ha varit 
svårt att uppnå genom informella kognitiva utbildningsinsatser såsom traditionell utbildning, 
föreläsningar och kurser.  Flera respondenter önskade också ett mer organiserat kontextuellt 
lärande i form av organiserade nätverk och organiserat mentorskap. En bidragande orsak till 
respondenternas prioritering av kontextuellt lärande i form av nätverk eller mentorskap kan bero 
på chefsrollens karaktär. Då chefsrollen är en ensamroll kan det vara möjligt att det är de sociala 
behoven enligt Maslows (1987) behovstrappa som gör sig gällande för respondenterna i form av 
behovet av arbetsgemenskap. 
 
Enligt Ellström (1996) hänger det kontextbundna informella lärandet starkt ihop med 
verksamhetens begränsningar och möjligheter. I resultaten framkom dock att respondenterna fick 
kompetensutveckling i form av nätverk/nätverksträffar inom verksamheten, men även att de 
startade upp och nätverkade på eget initiativ utanför arbetet. Åsikter som uttrycktes var bland 
annat att kompetensutveckling genom nätverk var till stor hjälp för att finna lösningar på olika 
problem i jobbet samt att det var önskvärt med ett forum för att diskutera ledarskapet i 
organisationen, då en helhetssyn inom området ansågs saknas.   
 
Knappt hälften av respondenterna förde traditionell kompetensutveckling såsom utbildning, kurser 
och föreläsningar på tal. Denna typ av kompetensutveckling beskrevs av flertalet som ett nödvändigt 
komplement till andra former av kompetensutveckling då det exempelvis handlar om uppdatering 
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av kunskaper inom lagar och avtal, ekonomi och olika driftskurser. En respondent menade att det 
vore önskvärt att det fanns bra möjlighet att kalla in internkonsulter för att informera om sina 
olika områden. En annan respondent efterfrågade föreläsare som kunde fungera som inspiratörer. 
”En vitaminspruta utifrån… någon som berättar om eget sätt att lösa problem i arbetsgrupp.” 
 
Denna typ av kompetensutveckling, så kallat formellt lärande, är planerat och målinriktat (Ekstedt 
& Jönsson, 2005) och är den vanligaste formen av kompetensutveckling. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2003) har det skett en avsevärd ökning av formell personalutbildning inom offentlig 
sektor under de senaste tre åren. Det framkom dock i undersökningen att det inte är den typen av 
utbildning som respondenterna i första hand vill ha.  
 
Ellström (1996) menar att mycket lite av den kunskap som erhålls genom formella utbildningar 
kan överföras och nyttjas som bas för praktiskt handlande i vardagsliv och arbete. Respondenterna 
upplevde att de istället är i behov av situationsanpassad kompetensutveckling där de har möjlighet 
att med hjälp av varandra finna lösningar på komplexa problem ur ett kontextuellt perspektiv. 
Behovet av detta var så starkt att några av respondenterna uppgav att de nätverkade även utanför 
arbetet och ett fåtal att de till och med hade startat upp nätverk på egen hand.  
 
Hälften av respondenterna betonade vikten av grundläggande introduktionsutbildningar där krav 
och förväntningar på chefen tydliggörs. En av de yngsta respondenterna arbetade inom 
teknisk/administrativ förvaltning och beskrev problemet då han ställer sig frågan vilka krav som 
finns på en arbetsledare och vad han måste kunna. Han sade: “Jag går ju och känner hela tiden att jamen 
det är någonting som jag inte vet om, men jag vet inte vad.” 
 
En annan av respondenterna inom teknisk/administrativ förvaltning hade arbetat som chef i nio år 
utan att ha genomgått någon typ av ledarutbildning och menade att en tidig och tydlig 
introduktion som chef gör att det går fortare att komma in i arbetet och gör det möjligt att 
undvika att göra de värsta felen i början. Ett par av respondenterna som var rektorer var inne på 
samma linje och ansåg att det är viktigt med tidig introduktion för den nya rektorn för att skapa 
tydlighet i rektorsrollen, vilket gör att rutiner snabbare hittas och att det blir möjligt att fortare 
komma in i arbetet. En av respondenterna menade att det är viktigt för den nya chefen att veta hur 
hon/han skall ställa sig till olika frågor samt vilken policy organisationen har i vissa ärenden. Det 
handlade för denna chef om att utveckla ledarskapet och bl. a. lära sig att sätta gränser gentemot 
både brukare och underställd personal. 
 
Den otydliga ledarskapsrollen som nästan alla respondenterna gav uttryck för kanske skulle kännas 
mindre otydlig efter genomgången introduktionsutbildning vid chefskarriärens början. Den 
otrygghetskänsla i ledarskapsrollen som första linjens chefer beskrev skulle förmodligen påverkas i 
positiv riktning liksom även arbetskvaliteten och effektiviteten. Detta skulle vara positivt ur ett 
individperspektiv, men även ur organisationsperspektiv. 
 
De flesta av respondenterna ansåg att utbildningar och kurser som genomförs bör vara anpassade 
på olika sätt. Några respondenter lyfte fram individanpassad utbildning, vilken genom en 
behovsinventering utgår från individuell nivå och individuella behov. De lyfte också fram att 
kurser bör läggas på tider då chefen har möjlighet att delta. Två av respondenterna, som båda 
jobbade inom Socialförvaltningen, ansåg att en bättre anpassning till chefens tidigare kunskap gör 
att de slipper åka på kurser där stora delar av utbildningen tar upp sådant som de redan kan. Den 
ena uttryckte: “Det kan se olika ut från person till person. Jag tror inte på de här mastodontprojekten eller 
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utbildningar där man kallar ihop alla och utgår från att alla har samma grundkunskaper, vilket man sällan 
har.”  
 
Ett par av respondenterna ansåg att hänsyn även bör tas till kompetensbehovet i verksamheten vid 
upplägget av kurser och utbildningar och inte enbart utgå från individuella behov. ”… inte ett helt 
individanpassat system utan femtio procent utifrån verksamhetens behov och femtio procent utifrån individens 
behov.”  
 
Hagström (1990) menar att när betydelsen av fackkunskap hos första linjens chefer tonas ned och 
ledarskapet betonas krävs ökad utbildning och kompetensutveckling och skillnader i 
utbildningsbakgrund blir då mer markant. Ternelius (2000) skriver att det finns stora problem med 
variationer i utbildningsbakgrund hos arbetsledare inom äldreomsorgen där möjligheter till 
kompetensutveckling inte alltid har legat i linje med nya arbetsuppgifter. Respondenterna nämnde 
inte uttryckligen variationer i utbildningsbakgrund som ett problem, men lyfte ändå fram 
möjligheten till individanpassad kompetensutveckling som en viktig förutsättning för optimal 
kompetensutveckling. Behovet av individanpassad utbildning inom chefsrollens 
ledarskapsfunktion är förståeligt med tanke på individuella skillnader då respondenterna använder 
sig själva och sina personligheter som arbetsredskap.  
 
Även i chefsrollens chefskapsfunktion upplevde respondenterna att det fanns stora individuella 
skillnader till exempel beträffande deras kunskaper om ekonomi. Två av respondenterna ansåg att 
en bättre anpassning till chefens tidigare kunskap gör att de slipper åka på kurser där stora delar av 
utbildningen tar upp sådant som de redan har kunskap om. Respondenternas resonemang styrks av 
Arbetsmiljölagen 3§ kap.3-4 där det står att för att den anställde, såväl chef som underställd, skall 
kunna utveckla och underhålla den kompetens som behövs för att utföra ett arbete krävs att 
arbetsgivaren förvissar sig om att den anställde har de teoretiska och praktiska kunskaper och den 
personliga kompetens som behövs (Ahlberg, 2002). 
 
Andra synpunkter hos några av cheferna var att det var viktigt att försäkra sig om kvalitén på 
utbildningen innan den köps upp samt att det vore bra med olika ämneskurser utlagda på fasta 
tidpunkter under året för chefen att kunna plocka av. 
 
Avlastning av arbetsuppgifter vid kurstillfället samt att lägga kurser på den tid chefen har 
möjlighet att delta ansåg respondenterna vara andra förutsättningar för kompetensutveckling. De 
menade att det var viktigt att kunna vara ersättningsbar omgående genom bättre backup vid 
exempelvis utbildningsdagar då arbetet oftast ligger på hög när de kommer tillbaka från 
utbildningen. Tid för dokumentation och egen reflektion nämndes av en av respondenterna, som 
ansåg att detta är viktigt för att integrera nya intryck och erfarenheter.”… och då ser man plötsligt 
mönster i vad man gör. På så sätt har man ju blivit bättre i att sortera bort, att förhålla sig i vissa 
sammanhang.” 
 
Om inte dessa förutsättningar för kompetensutveckling finns kan risk finnas för att 
respondenterna väljer bort kompetensutveckling till förmån för den dagliga driften, vilket skulle 
vara olyckligt både ur ett individ- och organisationsperspektiv.  
 
Nära hälften av respondenterna ansåg att en förutsättning för en fungerande kompetensutveckling 
är uppföljning, återkoppling och feedback. Uppföljning uppgavs vara speciellt viktigt för de 
nyanställda. Regelbundet återkommande kompletterande utbildning och en ”uppfräschning” med 
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något års mellanrum uppgavs vara viktigt för att inte ”ramla tillbaka i samma banor”. En av 
respondenterna efterlyste feedback med avseende på vad som förväntas av dem både som människa 
och som chef, men även på hur hon utför de olika arbetsuppgifterna såsom t. ex. arbetsrätt. En 
respondent ansåg det vara viktigt med återkoppling och utvärdering av ledarskapet. Mot bakgrund 
av det resultat som framkom vore en individuellt upplagd personlig plan för kompetensutveckling 
i ett långsiktigt perspektiv för varje chef önskvärd.  
 
Är andra chefer nöjda med sin kompetensutveckling?                                                                       
 
Majoriteten av respondenterna trodde inte att andra chefer i liknande befattning var nöjda med sin 
kompetensutveckling. En respondent uttryckte att han ”inte tror att andra är nöjda inifrån.” Enligt 
några av respondenterna behövde chefer generellt ett lyft inom alla kunskapsområden. Några av 
respondenterna angav tidsbristen som orsak till behovet. De menade att chefer väljer bort kurser 
och utbildningar på grund av ett pressat arbetsschema.  
 
Ett fåtal respondenter trodde att chefer i liknande befattningar var nöjda med sin 
kompetensutveckling. De motiverade detta med att det satsas mycket på arbetsledare och ansåg att 
de som vill får den kompetensutveckling som de behöver. Två respondenter svarade att de inte 
visste om chefer i samma position var nöjda med sin kompetensutveckling. En av dessa tillade att 
det ändå verkar som att de flesta chefer behöver ledarskapsutbildning och särskilt inom det 
psykosociala området. Respondenternas föreställning om huruvida andra chefer är nöjda med sin 
kompetensutveckling kan eventuellt påverka respondenternas egen syn på kompetensutveckling.  
 
Möjligheter och hinder för kompetensutveckling 
 
Erhållen kompetensutveckling inom och utanför arbetet  
 
Hagström (1990) menar att dagens krav på flexibilitet, effektiviseringar och nedskärningar inom 
den offentliga sektorn kan skapa problem för arbetsgivaren när det gäller att bedriva effektiv 
kompetensutveckling för sin personal. Alla respondenter, utom en, uppgav dock att de hade fått 
kompetensutveckling inom arbetet. Kompetensutvecklingen hade skett genom nätverk, 
utbildning, kurser och föreläsningar, en lärande organisation, personalgruppen, möten, 
internkonsult, informell mentor och studiebesök.  
 
Ellström (1996) menar att begreppet kompetensutveckling helt enkelt kan användas som 
beteckning på den process genom vilken en individ lär sig och skaffar sig kompetens. Kardemark 
och Bjurklo (1998) ger ett individperspektiv där den enskilde individens kunskap, färdigheter, vilja 
och tillfällen i organisationen ger förutsättningarna för kompetensutvecklingen. Respondenterna 
hade en vidsynt syn på vad som kan räknas till kompetensutveckling. Det intryck respondenterna 
gav är att de hade uppskattat och tillgodogjort sig de olika formerna av kompetensutveckling som 
de hittills hade erhållit.  
 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de hade fått kompetensutveckling genom nätverk som 
de hade startat på eget initiativ eller genom nätverk på organisationens initiativ, vilket de var 
mycket nöjda med. En respondent uppgav att nätverk hade funnits i 15 års tid och att 
respondenterna var nöjda med nätverk. Respondenterna uppgav att de hade erhållit 
kompetensutveckling inom arbetet i form av kurser, utbildning och föreläsningar. Två av dessa 
respondenter uppgav att de hade fått gå både kortare och längre utbildningar, men att de ändå 
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saknade mer av den typen av utbildning. Kompetensutveckling ur det informella kontextuella 
perspektivet som till exempel nätverk kan förenas med chefsrollens ledarskapsfunktion inom 
vilken respondenterna tidigare uttryckt kompetensutvecklingsbehov. Kompetensutveckling 
genom nätverk kan därför ses som en relevant form av kompetensutveckling för de specifika 
kompetensutvecklingsbehov som respondenterna uttryckte och sannolikt en relevant 
kompetensutvecklingsform för första linjens chefer i allmänhet.  
 
Ett fåtal respondenter uppgav att de hade fått kompetensutveckling genom en lärande 
organisation. Organisationen tillät att de kan förkovra sig inom sitt verksamhetsområde på 
arbetstid via Internet och litteratur. Den lärande organisationen medgav också möjlighet att lyfta 
frågor och utvecklas i personalgrupp.  
 
Tre respondenter uppgav att en bra källa till kompetensutveckling fanns inom den egna personalen 
och att de hade fått kompetensutveckling genom personalmöten och arbetsplatsträffar. Ett par av 
respondenterna svarade att de hade erhållit kompetensutveckling genom internkonsulter och då 
inom arbetsrätt. Endast en respondent uppgav att han hade fått kompetensutveckling genom 
studiebesök och att han alltid hade haft möjlighet att åka på studiebesök över hela landet.  
 
Endast en respondent uppgav mentor som kompetensutvecklingskälla. Mentorn bestod då av en 
informell mentor i form av chefen. En respondent ansåg att byte av arbetsplats inom 
organisationen, vilket han hade haft möjlighet till, var en form av kompetensutveckling. Den 
respondent som inte uppgav att han hade fått kompetensutveckling via arbetet hade tjänstgjort 
inom teknisk sektor under lång tid och uppgav att han hade skaffat sig kompetensutveckling på 
egen hand, samt via fackliga uppdrag.  
 
Drygt hälften av respondenterna uppgav att de hade skaffat sig kompetensutveckling utanför 
arbetet genom eget initiativ, självstudier, externt engagemang och tidigare erfarenhet. 
Respondenterna uppgav att de tyckte om, och var intresserade av, sina arbeten eftersom de 
sammanföll med deras privata intressen. De skaffade sig därför arbetsrelaterad 
kompetensutveckling på egen hand på fritiden i form av självstudier och utbildning i praktisk 
träning som t.ex. datorvana hemma. Respondenterna erhöll också arbetsrelaterad 
kompetensutveckling via externa engagemang genom till exempel fackligt arbete eller i 
organisationer med liknande arbetsuppgifter.  
 
Kompetens är ju en förutsättning för att klara av en situation eller för att uppnå ett visst resultat 
genom formellt eller informellt förvärvade kunskaper och färdigheter och det är positivt att 
respondenterna även utanför sitt arbete själva ser till att skaffa sig den kompetensutveckling de 
behöver i sitt arbete.  
 
Uppmuntran till och möjlighet att söka och gå kurs och utbildning, information om internutbildningar 
 
Samtliga respondenter uppgav att möjligheten att söka och gå kurs och utbildning var bra eller 
mycket bra. En respondent svarade att hon var imponerad av arbetsgivarens utbud av utbildningar. 
Störst var möjligheten att delta i interna, kortare kurser och föreläsningar, medan möjligheterna 
att få gå externa längre utbildningar var beroende av organisationens ekonomi. Respondenterna 
ansåg att de hade möjlighet att få delta i den utbildning som de behövde för att klara av arbetet. 
Det enda hinder som fanns för att delta i den utbildning som de kände behov av var tidsaspekten. 
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Respondenterna uppgav att information om internutbildningar skedde via mejl och post. Samtliga 
respondenter svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med informationssättet om 
internutbildningar. Respondenterna svarade att information beträffande internutbildningar via 
mejl var personligt riktade och att påminnelse kom om de inte hade anmält sig. En respondent 
svarade att det fungerade perfekt. 
 
Hälften av respondenterna upplevde uppmuntran till kompetensutveckling från överordnad chef. 
”Överordnad chef är mån om att man utvecklas och går vidare.” ”Chefen tycker att jag ska gå de kurser jag har 
behov av.” 
 
Hälften av respondenterna upplevde inte uppmuntran till kompetensutveckling från överordnad 
chef, men tillit och förtroende. Dessa respondenter upplevde att deras chefer gav fullständig frihet 
till kompetensutveckling och att de tillstyrkte möjligheten att delta i de kurser som 
respondenterna kände behov av att delta i. Två av dessa respondenter menade att de aldrig hade 
ställt krav på kompetensutveckling och att de inte trodde att de skulle möta något hinder från 
överordnad chef om de gjorde det. 
 
Ahlberg (2002) skriver att för att den anställde, såväl chef som underställd, skall kunna utveckla 
och underhålla den kompetens som behövs för att utföra ett arbete krävs, enligt Arbetsmiljölagen 
3kap. 3-4§, förutom ett eget engagemang, att arbetsgivaren förvissar sig om att den anställde har 
de teoretiska och praktiska kunskaper och den personliga kompetens som behövs. Av resultaten 
framkom att respondenterna hade ett starkt eget engagemang och en stark vilja till 
kompetensutveckling. Förvissar sig då arbetsgivaren om att den anställde har de teoretiska och 
praktiska kunskaper och den personliga kompetens som behövs för att utföra sitt arbete?  
 
Kompetens kan förutom vilja, kunskap och färdigheter enligt Kardemark och Bjurklo (1998) även 
definieras som tillfällen i organisationen. Av resultaten framkom alltså att Luleå kommun har 
lyckats mycket bra med att ge första linjens chefer möjlighet att söka och gå 
kompetensutvecklingsutbildning och att nå ut med bra information om de 
kompetensutvecklingsutbildningar som organisationen erbjuder. Respondenterna upplevde också 
att de av överordnad chef känner sig uppmuntrade till detta. Respondenterna ansåg att de hade 
möjlighet att delta i den utbildning som de behövde för att klara av arbetet. Trots att 
respondenterna alltså inte upplevde arbetstillfredsställelse i den totala arbetssituationen så upplevde 
de tillfredsställelse avseende möjligheten, dvs. utbud, information om, och uppmuntran till, 
kompetensutveckling. Enligt Dipboye, Smith och Howell (1994) är belöning och kompensation, 
vid sidan av jobbutvidgning och jobberikning en stark faktor för arbetstillfredsställelse. Då 
respondenterna tyckte om, och hade intresse för, sina arbeten, vilket de även uppgav sammanföll 
med privata intressen är det möjligt att respondenterna såg kompetensutveckling som en form av 
belöning, vilket kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse. Det enda hinder som fanns för att delta i 
den kompetensutveckling som arbetsgivaren erbjöd var tidsaspekten. Hur löste respondenterna 
svåra situationer och hur skaffade de sig kunskap om de inte ansåg att de hade tid att delta i 
kompetensutveckling? 
 
Strategi för att lösa svåra arbetsuppgifter 
 
Samtliga respondenter sökte hjälp för att lösa svåra arbetsuppgifter inom organisationen. De sökte 
hjälp bland kollegor, underställd personal, av chefen och av interna konsulter. Interna konsulter 
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var till exempel kommunhälsan, personalenheten, psykolog, beteendevetare, personalchef, 
personalhandläggaren, personalkonsult, kommunens jurist och servicechef.  
”Man måste vara öppen själv och inte så himla duktig.” ”Man lär sig mycket av situationer som man 
inte behärskar.” ”Kunskapen finns i organisationen.” 
 
Respondenterna uppgav att de sökte hjälp av externa konsulter för att lösa svåra 
arbetsuppgifter.”Det är viktigt att kunna begränsa sig och inte vara så himla duktig.” 
 
De exemplifierade de externa konsulterna med externa föreläsare såsom beteendevetare, 
sjuksköterska och jurist. Respondenterna uppgav att de klarade av att lösa svåra arbetsuppgifter 
själva genom sunt förnuft samt genom att skaffa sig nödvändig kunskap på egen hand. 
 
Det är positivt att respondenterna upplevde tilltro till att hjälp finns i olika yrkeskategorier inom 
organisationen samt externa konsulter. Respondenterna uttryckte också ödmjukhet inför det 
faktum att de inte behöver ha kunskap och kännedom om allting själva, utan att de kan söka hjälp 
när situationen kräver det. Att söka hjälp med olika arbetsuppgifter kan också vara ett sätt att 
begränsa sig i sin arbetssituation. 
 
Hinder för kompetensutveckling i arbetet 
 
Trots att respondenterna ansåg att de fick möjlighet till den kompetensutveckling som de behövde 
för att klara av arbetet uppgav alla, utom en, organisatoriska hinder för optimal 
kompetensutveckling i arbetet. De organisatoriska hindren bestod i upplägget av 
kompetensutvecklingen. Respondenterna saknade en personlig plan för kompetensutveckling.  
”Tidigare fanns personlig femårsplan för kompetensutveckling. Nu erbjuds kompetensutveckling som 
någon kurs ibland.”  
 
Respondenterna uppgav också att de trots lång arbetslivserfarenhet inte hade fått möjlighet att 
genomgå någon ledarskapsutbildning och de efterlyste också introduktionsutbildning i jobbet. 
Vidare ansåg de att kurser inom olika områden, till exempel ekonomi, var för generella och att 
externa kurser som inte var så ”färgade av organisationen” var önskvärda för att uppnå optimal 
kompetensutveckling. 
 
Dessa önskemål om individanpassad kompetensutveckling kan till stor del bottna i problem med 
den varierande utbildningsbakgrund som första linjens chefer idag har. Det blir ju svårare för 
arbetsgivaren att bedriva kompetensutveckling när gruppen inte är homogen. Hagström (1990) 
menar att idag när betydelsen av fackkunskap hos första linjens chefer tonas ned och ledarskapet 
betonas blir skillnader i utbildningsbakgrund mer markant. Ökad utbildning och 
kompetensutveckling krävs, annars riskerar det att leda till en bristfällig ledningsfunktion, vilket 
även Ekstedt och Jönsson (2005) anser.  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att arbetsbelastningen och tiden utgjorde hinder för 
kompetensutveckling i arbetet. Chefskapsfunktionen i chefsrollen ansågs ta mycket tid och 
chefsrollens ledarskapsfunktion samt fackkunskaper inom den nisch som cheferna befann sig i 
ansågs bli lidande. Kompetensutveckling valdes därför bort och den dagliga verksamheten 
prioriterades istället. Respondenterna ansåg att om de prioriterade kompetensutveckling framför 
de dagliga arbetsuppgifterna fanns arbetsuppgifterna kvar när de kom tillbaka.  
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Respondenternas syn på arbetsbelastningen som hinder för kompetensutveckling var förståelig och 
väntad med tanke på den hårt belastade arbetssituationen i deras förändrade roller som första 
linjens chefer som de tidigare har redogjort för. Arbetsbelastningen som ett hinder för 
kompetensutveckling finner också starkt stöd i de litteraturstudier som föregick undersökningen 
(Ternelius, 2000; Hagström, 1990; Hagström, 2003; Kardemark & Bjurklo, 1990). 
 
Hagström (1990) menar att dagens krav på flexibilitet, effektiviseringar och nedskärningar inom 
den offentliga sektorn kan skapa problem för arbetsgivaren när det gäller att bedriva effektiv 
kompetensutveckling för sin personal. Även Beckérus och Edström (1988), Richard (1997) och 
Ternelius (2000) beskriver ett doktrinskifte där första linjens chefer har fått större ansvar och fler 
arbetsuppgifter och därmed högre arbetsbelastning. Ternelius (2000) menar att hög 
arbetsbelastning kan innebära att kompetensutveckling inom vissa områden skjuts på framtiden 
eftersom de områden som är viktigast för den dagliga verksamheten prioriteras.  
 
Drygt hälften av respondenterna uppgav personliga hinder för kompetensutveckling, såsom hög 
ålder, ointresse och personlig inställning. De hade resignerat i sin inställning till 
kompetensutveckling. Respondenterna uppgav också bristande egen planering som personligt 
hinder för kompetensutveckling. Ett par av respondenterna uppgav personlig inställning, såsom 
motstånd mot förändring och ointresse. Endast en respondent uppgav avsaknad av feedback i 
chefsrollen som hinder för kompetensutveckling i arbetet. Då de personliga hinder som 
respondenterna uppgav var av mer generell än organisatorisk karaktär kan de inte med säkerhet 
anses vara upplevda hinder för kompetensutveckling specifikt för första linjens chefer inom 
offentlig sektor.  
 
Respondenterna önskade externa kurser, konsulter och föreläsare som inte var så färgade av 
organisationen, men för detta hävdade de att ekonomin utgjorde ett hinder. De ansåg att de av 
arbetsgivaren fick den kompetensutveckling som de behövde för att klara av arbetet, men ansåg 
ändå att den kompetensutvecklingen de fick inte var optimal.  
 
Egna behov av kompetensutveckling inom specifika områden 
 
Arbetsledning och verksamhetsansvar  
 
Majoriteten av respondenterna, åtta av dem, uttryckte ett eget behov av kompetensutveckling 
inom ledarskap. En respondent som aldrig hade genomgått någon ledarskapsutbildning uttryckte 
att han hade behov av en ”rejäl ledarskapsutbildning.” Han sade att målsättningen med 
ledarskapsutbildning borde vara att klargöra kraven på en arbetsledare samt att få gruppen att 
sträva åt samma håll.  
 
Respondenter som just nu gick ledarskapsutbildning, eller hade genomgått ledarskapsutbildning, 
ansåg att det inte var tillräckligt. En respondent svarade att hon ville ha en uppföljare och menade 
att hon behövde mer kunskap om ledarrollen. En respondent menade att ledarrollen ”kräver 
feedback eftersom det inte finns facit.” Respondenterna menade också att det viktigaste var att lyfta 
fram olika ledarskapsproblem.   
 
Respondenterna uppgav sig ha behov av kompetensutveckling för att hantera problemsituationer i 
samtal och personalutveckling. En respondent uttryckte att hon behövde mer utbildning om 
grupprocessen, men även vad gäller individualpsykologi. En respondent uttryckte behov av 
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kompetensutveckling inom rehabiliteringsärenden för anställda på grund av ökat sjuktal. En annan 
behövde mer eftersom hon ofta fick förtroenden av de anställda och för att en stor del av tiden 
gick åt till att hantera konflikter.  
 
Förändringen i chefsrollen för första linjens chefer innebär alltså en förskjutning från att vara 
fackman/chef mot att vara ledare. Det faktum att majoriteten av respondenterna uttryckte ett eget 
behov av kompetensutveckling inom ledarskap är förståeligt mot bakgrund av deras syn på 
chefsrollens förändrade och mycket mer krävande ledarskapsfunktion.  
 
Hagström (1990) menar att när betydelsen av fackkunskap hos första linjens chefer tonas ned och 
ledarskapet betonas krävs ökad utbildning och kompetensutveckling inom ledarskap för första 
linjens chefer. Det resultat som framkom stärks också av Ekstedt och Jönsson (2005), som menar 
att den nya chefsrollens ledarskapsfunktion ställer allt högre krav på första linjens chefer och den 
nye chefen behöver därför ständig kompetensutveckling. Den nya chefen ska bland annat kunna 
skapa ett gemensamt tänkande i organisationen, gemensamma värderingsgrunder och attityder 
samt kunna lösa konflikter, motivera och utveckla personalen. De menar vidare att den nya första 
linjens chef måste se, och förstå, helheten och sambanden i verksamheten, därför läggs större vikt 
på förmågan att kunna leda grupper och grupprocesser, vilket ställer krav på kunskap om, och 
förståelse för, gruppsykologi.  
 
Förändringarna för första linjens chefer har inneburit en förskjutning från att vara fackman/chef 
mot att vara ledare och fackkunskaper och kunskap om arbetets utförande har till stor del 
övertagits av medarbetarna i arbetslaget samtidigt som chefens arbete i större utsträckning 
innefattar personal- och verksamhetsledning i stället för ren arbetsledning. Därför innebär 
ledarskapets ökade betydelse i chefsrollen större krav på chefens personliga och sociala kompetens, 
varför det inte är svårt att förstå att den nye chefen behöver kompetensutveckling. 
 
Ett doktrinskifte har ägt rum och arbetsledningen har gått från produktionen i centrum och 
ledning genom order till affärerna i centrum och ledning genom idéer. För att kunna leda genom 
idéer krävs utveckling av ledarskapet och det ställs stora krav på chefens kompetens menar 
Beckérus och Edström (1988). Förutom rent praktiska kunskaper behöver de nya första linjens 
chefer, för att kunna motivera och engagera personalen samt lösa problem och hantera kriser på 
arbetsplatsen, också kvalificerad social kompetens.  
 
Richard (1997) och Ahlberg (2002) betonar också de nya höga krav som chefsrollens förändrade 
ledarskapsfunktion ställer på första linjens chefer och menar att dessa arbetsuppgifter kräver 
kvalificerad social kompetens. Det kompetensutvecklingsbehov inom chefsrollens 
ledarskapsfunktion som majoriteten av respondenterna uttryckte får alltså starkt stöd i litteraturen. 
Respondenternas kompetensutvecklingsbehov inom ledarskap bottnar i en upplevd 
osäkerhetskänsla i chefsrollens ledarskapsfunktion som, i kombination med den stress som 
respondenterna upplever, i längden inte kan vara positiv. 
 
Arbetsrätt , kvalitetssäkring, ekonomiutbildning och det tekniska området 
 
En minoritet av respondenterna, tre av dem, ansåg att de hade behov av utbildning i arbetsrätt, 
medan en respondent uttryckte att han delvis hade behov av kompetensutveckling i arbetsrätt. De 
respondenter som ansåg att de inte hade behov av utbildning i arbetsrätt ansåg att de hade fått 
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tillräcklig utbildning i arbetsrätt av arbetsgivaren eller av facket, hade läst sig till det, eller kunde 
läsa sig till det, eller anlitade en personalkonsult i dessa ärenden.   
 
Hälften av respondenterna ansåg att de hade behov av utbildning inom kvalitetssäkring. Begreppet 
kvalitetssäkring ansågs av respondenterna vara otydligt. Westlander (1993) menar att för att det 
arbete som utförs ska kännas meningsfullt och kunna bidra till ökad självkänsla måste det kunna 
utvärderas. Respondenterna ansåg att kvalitetssäkring var viktigt för att kunna utvärdera 
verksamheten på ett bra sätt.  
 
Respondenterna, företrädesvis inom skola och omsorg, upplevde att ökade krav från omvärlden 
påverkade deras arbete, vilket de ansåg berodde på förändrade normer och värderingar i samhället. 
Enligt Hagström (2003) innebär dessutom offentlighetsprincipen att offentliga organisationer är 
mer öppna för insyn utifrån och regelbundet måste möta medierna. De ökade kraven från 
omvärlden i kombination med offentlighetskravet påverkade deras arbete på olika sätt. Melin 
(1991) refererad av Richard (1997) menar att trots begränsade möjligheter att själva kunna påverka 
motstridiga förväntningar från omvärlden måste de hanteras. Detta kan skapa en otrygg 
arbetssituation. En fungerande kvalitetssäkring kan då ge bekräftelse på att arbetet utförs på rätt 
sätt och utgöra en trygghet i arbetssituationen. 
 
Majoriteten av respondenterna uttryckte i olika grad behov av ekonomiutbildning anpassat utifrån 
verksamheten och att det hade varit bra att från början få möjlighet att gå en ekonomisk baskurs. 
Majoriteten av respondenterna uttryckte i olika grad behov av ekonomiutbildning. Förutom det 
ökade kravet inom chefsrollens ledarskapsfunktion innebar förändringarna för många första linjens 
chefer att de även fick betydligt fler arbetsuppgifter inom chefsrollens chefskap. De fick större 
ansvar för personaladministration såsom nyrekrytering, urval, anställning och lönehantering samt 
ett utökat ekonomiskt ansvar (Richards, 1997). Respondenterna ansåg att de hade fått betydligt 
fler arbetsuppgifter och att arbetsuppgifterna avseende ekonomi både var många och svåra. 
 
Endast fem respondenter upplevde att de i olika grad hade behov av utbildning inom det tekniska 
området för att bättre klara av arbetet och då i form av data och Internetutbildning. Ingen ansåg 
dock att de hade otillräckliga kunskaper inom det tekniska området. Med tanke på den snabba 
tekniska utvecklingen och IT-utvecklingen var det väntat att ett större antal respondenter skulle 
ha önskat sig utbildning inom det tekniska området.  
 
Ingen respondent svarade att han/hon önskade behov av kompetensutveckling inom 
stresshantering. Detta är förvånande med tanke på att det framkom att majoriteten av 
respondenterna upplevde, mer eller mindre allvarliga, fysiska och kognitiva stressymtom, vilket 
kan tyda på att de prioriterade arbetet i organisationen framför sitt eget välbefinnande. 
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5. SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka upplevelsen av förutsättningar för, och behov 
av, kompetensutveckling hos första linjens chefer. Resultaten visar att behov av 
kompetensutveckling hos första linjens chefer främst föreligger inom chefsrollens 
ledarskapsfunktion, men även inom chefsrollens chefskapsfunktion, såsom ekonomiutbildning och 
kvalitetssäkring. 
 
För denna undersökning valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ metod gör det möjligt att nå djupet 
i ett problemområde och att få förståelse för respondenternas upplevelser. Det finns flera sätt att 
arbeta kvalitativt på. Det som styr vilken av de kvalitativa analysmetoderna forskaren väljer är 
syftet med studien (Kvale, 1997). Föreliggande undersökning ansågs gynnas av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt då det som studerades var upplevelser av egen kompetensutveckling. 
 
Respondenternas behov av kompetensutveckling inom chefsrollens ledarskapsfunktion bottnar i 
att de finner den nya ledarskapsrollen både otydlig och svår. Beckérus och Edström (1988) 
beskriver förändringen av chefsrollens ledarskapsfunktion så markant att de talar om ett 
doktrinskifte och Ekstedt och Jönsson (2005) menar att förändringarna för första linjens chefer har 
inneburit en förskjutning från att vara fackman/chef mot att vara ledare. Detta överensstämmer 
väl med respondenternas upplevelser i föreliggande arbete.  
 
Av resultaten framkom att respondenterna hade en vidsynt inställning till vad som kan räknas till 
kompetensutveckling. Den kompetensutvecklingsform som majoriteten av respondenterna 
förespråkade var lärande ur ett informellt kontextuellt perspektiv och då främst i form av nätverk. 
Respondenterna önskade ett ännu mer organiserat kontextuellt lärande i form av organiserade 
nätverk och organiserat mentorskap. Några respondenter var så positivt inställda till nätverk att de 
nätverkade även på fritiden och ett par hade till och med startat upp arbetsrelaterade nätverk på 
fritiden. En bidragande orsak till respondenternas entusiasm över nätverk kan vara att det är den 
kompetensutvecklingsform som flest har erfarenhet av inom arbetet. En annan bidragande orsak 
till att nätverk passar respondenternas kompetensutvecklingsbehov är att det kontextuella 
informella lärandet passar bra för kompetensutveckling inom chefsrollens ledarskapsfunktion, 
inom vilken de har ett starkt kompetensutvecklingsbehov, då denna funktion bland annat handlar 
om att lösa konflikter och motivera personalen. Kurser och föreläsningar önskades endast i 
kompletterande syfte, men är ändå den vanligaste typen av utbildning, enligt Ekstedt och Jönsson 
(2005), och den typ av utbildning som ökar mest enligt Statistiska centralbyrån (2002). Det vore 
därför önskvärt om arbetsgivare inom offentliga organisationer kunde satsa mer på nätverk. 
 
Respondenterna upplevde dessutom att arbetsuppgifterna inom chefsrollens chefskapsfunktion såsom 
administration, lönehantering och det ekonomiska ansvaret har blivit tyngre, svårare och mer 
tidsödande på bekostnad av tid som de istället önskade avsätta för engagemang i ledarskap och 
personalfrågor inom chefsrollens ledarskapsfunktion som de ansåg vara viktigare. Detta är en 
arbetssituation som förståeligt nog inte upplevdes vara optimal, utan snarare frustrerande. Vidare 
var det oväntat att det trots den snabba tekniska utvecklingen inte förelåg något uttalat 
utbildningsbehov inom teknik och data, vilket kan förklaras med att respondenterna hade fått den 
kompetensutbildning på området som de behövde för att klara av sitt arbete. Trots att majoriteten 
av respondenterna beskrev hur den höga arbetsbelastningen har påverkat dem på olika sätt genom, 
mer eller mindre, allvarliga fysiska och psykiska stressymtom och att nära hälften av 
respondenterna redogör för hur den höga arbetsbelastningen påverkar dem i arbetet var det ingen 



36 
 

 
 

som nämnde behov av stresshanteringsutbildning. Ansåg de att deras eget välbefinnande var 
mindre viktigt än deras arbetsinsats för organisationen?  
 
När det gällde förutsättningarna för kompetensutveckling ansåg respondenterna att de får den 
kompetensutveckling de behöver för att klara av sina arbeten, men att förutsättningarna för 
kompetensutveckling inte upplevdes som optimal främst på grund av organisatoriska hinder såsom 
avsaknad av ett individanpassat utbildningssystem samt hög arbetsbelastning. Detta ledde till att de 
ofta valde bort kompetensutveckling framför den dagliga driften, varför förutsättningarna för 
kompetensutveckling är lika viktiga som kompetensutvecklingen i sig.  
 
Kritisk granskning av rapporten 
 
Urvalet 
 
Arbetet har både styrkor och svagheter. Svagheten i kvalitativa studier finns främst i urvalet och 
reliabiliteten. Fjorton kvalitativa intervjuer genomfördes. Studien är därför begränsad till sin 
omfattning och resultaten bör därför granskas kritiskt. Enligt Polit och Hungler (1995) är små 
urval oftast tillräckliga i kvalitativa studier där fenomen studeras intensivt snarare än extensivt och 
hypoteser genereras snarare än testas. I kvalitativa studier finns alltså inga statistiska kriterier för 
urvalets storlek. Enligt Kvale (1997) får istället hänsyn tas till andra aspekter såsom urvalets 
sammansättning och tid spenderad med de intervjuade. Faktum kvarstår dock att då urvalet är litet 
kan inte generaliseringar göras.        
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Mätningen ska vara stabil och inte utsatt för slumpinflytanden 
(Egidius, 2002). Samma mätning ska kunna göras om vid en annan tidpunkt och ge samma resultat. 
De fjorton intervjuerna med respondenterna har genomförts så likartat som möjligt. Det har dock 
varit omöjligt att genomföra dem på exakt samma sätt varje gång. Detta samt det faktum att 
intervjuerna är halvstrukturerade gör att mätinstrumentet inte är exakt samma vid olika 
mättillfällen. En kvalitativ intervjustudie som denna har därmed ur ett vetenskapligt perspektiv 
reliabilitetsproblem.  
 
Av betydelse för reliabiliteten vid intervjuundersökningar är ovidkommande variabler såsom 
respondenternas dagsform eller att de under intervjun kan ha varit påverkade av yttre faktorer 
såsom eventuella aktuella händelser i privatlivet eller på arbetsplatsen. Då de frågor som 
respondenterna i den här studien svarade på handlar om deras upplevelser kan denna studie vara 
extra känslig för ovan nämnda ovidkommande variabler. Viktigt ur reliabilitetssynpunkt är därför 
att intervjuerna hålls på samma sätt så att intervjusituationerna blir så identiska som möjligt för alla 
respondenter. Det är också av största vikt att intervjuaren håller sig till samma frågor och teman då 
intervjuer är svåra att upprepa exakt, speciellt tematiska semistrukturerade intervjuer.   
 
För att få så tillfredsställande reliabilitet som möjligt gjordes de fjorton intervjusituationerna så 
likartade som möjligt och samma frågor användes genomgående. Intervjuerna bandades och data 
registrerades utifrån de fyra frågeområdena förändringar och krav, synen på kompetensutveckling, 
möjligheter och hinder och eget behov av kompetensutveckling.  
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Validitet 
 
Validitet innebär att det som är avsett att undersökas undersöks (Egidius, 2002). Här avsågs att 
undersöka behovet av kompetensutveckling hos första linjens chefer inom Luleå kommun. De 
områden som undersöktes, förändringar och krav, synen på kompetensutveckling, möjligheter och hinder och 
eget behov av kompetensutveckling, har stor betydelse för respondenternas upplevda behov av 
kompetensutveckling och därmed är det respondenternas upplevda behov av kompetensutveckling 
som undersöks. Förståelsen för den miljö som urvalspersonerna verkar i är viktig för 
intervjupersonernas upplevelser enligt Merriam (1994) och Kvale (1997) Området arbetsrelaterade 
förändringar och krav undersöks därför att kontexten har betydelse för en kvalitativ undersökning. 
 
Den testintervju som har genomförts för att testa intervjufrågorna och intervjumetodiken hölls 
med en intervjuperson med stor erfarenhet av intervjuer. Han ansåg att intervjufrågorna var 
relevanta och gav bra feedback. Vissa revideringar av intervjuunderlaget gjordes dock på basis av 
hans synpunkter. 
 
Validiteten kan ha påverkats av det brev som respondenterna fick innan intervjuerna ägde rum 
(Bilaga 1). I brevet informerades respondenterna om syftet med undersökningen, det vill säga deras 
eget upplevda kompetensutvecklingsbehov relaterat till arbetet. För att undvika att styra 
respondenterna för mycket och för att få en öppenhet i svaren presenterades inte frågorna i förväg. 
Undersökningens validitet kan ha ökats genom att brevet kan ha lett till att respondenterna fick tid 
att fundera över hur deras personliga kompetensutvecklingsbehov såg ut.   
 
Extern validitet   
 
Extern validitet innebär resultatets giltighet och generaliserbarhet för andra grupper eller 
situationer än undersökningsgruppen eller undersökningssituationen (Egidius, 2002). 
Undersökningen har utförts på en bestämd arbetsplats, vilket kan ses som ett hot mot den externa 
validiteten. Om teorier inte kan stödja det exakta studieområdet, kan den externa validiteten hotas, 
vilket i denna studie också kan ha påverkat den externa validiteten. Då 
kompetensutvecklingsbehov är ett relativt nytt och outforskat område fanns svårigheter att finna 
relevanta teorier för det exakta studieområdet. Studiens data och resultat kan inte anses vara giltigt 
för andra områden än det specifika området då inte stöd från andra källor finns. 
 
Eftersom första linjens chefers arbetsuppgifter, förväntningar och krav inte är exakt likartade inom 
andra större organisationer eller ens inom alla kommuner kan resultatet inte generaliseras. 
Resultaten kan inte heller ses som generaliserbara för större populationer eftersom respondenterna 
är för få. Fler respondenter i studien hade alltså förbättrat den externa validiteten. Urvalsmetoden 
med slumpmässiga urval av personer som uppfyllde kriterierna för denna undersökning kan dock 
ses som positivt för den externa validiteten. Paralleller kan dras, men vetenskaplig generalisering 
kan inte göras till arbetsplatser där första linjens chefer har ungefär samma organisation och 
arbetssituation. Beträffande kontrollgrupp saknas en sådan i denna studie då det inte ansågs relevant 
i detta sammanhang. 
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Intern validitet 
 
Intern validitet är, enligt Egidius (2002), den säkerhet med vilken slutsatser om kausalitet utifrån 
samband erhållna vid undersökningen kan dras. Då den interna validiteten bara kan säkerställas om 
alla ovidkommande variabler är under kontroll är den interna validiteten i en kvalitativ studie 
svårbedömd. En viss ”forskareffekt”, dvs. att intervjuarens närvaro påverkar respondenterna i 
intervjusituationerna kan förekomma i kvalitativa studier. För att undvika att intervjuerna skulle 
färgas av subjektiva intryck uteslöts individer som hade någon personlig anknytning till 
försöksledarna. Objektivitet i analysmetoden uppvägde också eventuella subjektiva intryck. 
 
Begreppsvaliditet 
 
Med begreppsvaliditet menas att mätinstrumentet ska mäta en abstrakt företeelse. I denna studie 
undersöktes upplevelse av kompetensutveckling. Hot mot begreppsvaliditeten inträffar då de 
definitioner som används i studien saknar bärighet (Goodwin, 1995). Frågor i intervjuer ska vara 
utformade på ett sådant sätt att svaren som intervjupersonerna ger verkligen ger svar på frågorna 
som ställts. Tolkningar av frågorna korrelerades då intervjuaren och testrespondenten gick igenom 
datamaterialet innan intervjuerna. 
 
Etik 
 
I värdering av forskning ingår enligt Forsman (1997) beaktande av etiska aspekter. Respondenterna 
får inte komma till fysisk eller psykisk skada. Deras integritet bör av etiska skäl skyddas, de ska ha 
givit informerat samtycke till att delta och deras rättigheter får inte åsidosättas. Garanti för 
respondenternas anonymitet genom hela arbetet är viktig för att ge dem förutsättningar att svara på 
frågorna så ärligt som möjligt. Innan intervjuerna förklarades därför för respondenterna att allt 
som sades under intervjun stannar mellan respondenten och intervjuaren. Gemensamma nämnare 
och avvikelser från gruppen har analyserats, utan att informationen har röjt den enskilde 
respondenten. Resultaten har presenterats utifrån gruppens uppfattning om upplevelser av 
kompetensutvecklingsbehov och studien bygger på frivilligt deltagande varför de etiska aspekterna 
därmed anses vara uppfyllda.  
 
Fortsatt forskning 
 
Förslag till fortsatt forskning inom detta område är att studera kompetensutvecklingsbehov hos 
första linjens chefer inom liknande organisationer. Det vore också intressant att följa upp denna 
studie med en ny studie om kompetensutvecklingsbehov hos första linjens chefer inom samma 
organisation för att få en bild av hur kompetensutvecklingsbehovet har utvecklats över tid.   
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Bilaga 1 – Brev till chefer inom Luleå kommun 
 
 
Luleå 030822 
 
 
Till chefer inom Luleå kommun 
 
 
 
 
 
Hej!  
 
Vi heter Olof Mäki och Marlene Sandström och läser på utbildningsprogrammet för psykologi 
med inriktning mot arbetsvetenskap, vid Luleå tekniska universitet. Under hösten 2003 ska vi 
skriva vår C/D uppsats. Vi har valt att, i samarbete med kompetensförsörjningsenheten inom Er 
organisation, genom intervjuer undersöka upplevda behov av kompetensutveckling hos första 
linjens chefer inom Luleå kommun. 
 
Vi har gjort ett slumpmässigt urval ur en lista bestående av namn på ca: 250 chefer, vilka uppfyller 
kriterierna för mitturval. Du är en av dessa chefer. Listan har tillhandahållits av 
kompetensförsörjningsenheten. Naturligtvis garanteras Du anonymitet och Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt.  
 
För att intervjun ska bli optimal vill vi gärna att Du reflekterar kring frågeställningar beträffande 
Ditt personliga behov av kompetensutveckling, relaterat till Ditt arbete. 
 
Eftersom dina tankar kring ämnet har stor betydelse för min undersökning hoppas vi att Du har 
möjlighet att deltaga. Intervjuerna kommer i första hand att äga rum under september. För de som 
inte har möjlighet under denna period har vi även avsatt tid till oktober. Vi räknar med att 
intervjun kommer att ta ca 1-1 ½ timme i anspråk och för att bespara Dig tid föreslår vi att Du 
väljer ut en lämplig och ostörd plats inom Din arbetsplats.  
 
För överenskommelse om tid och plats för intervjun kontaktar vi Dig per telefon under början av 
vecka 36. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss. Vi kan nås på telefon nr: 0703477547 
(Olof) och 0705598071 (Marlene). Vi är tacksamma för att Du tar Dig tid att medverka i vår 
undersökning. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Olof Mäki   Marlene Sandström   
  



 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Presentation: 
- Syfte med intervjun 
- Bandspelare ? 
- Anonymitet 
 
Bakgrundsvariabler: 
- Kön, ålder 
- År som chef 
- Utbildning 
- Verksamhetsområde 
- Antal anställda 
- Beskriv ditt arbete i korthet. 
 
Förändringar och krav 
- Har ditt arbete förändrats sedan du började som chef? I så fall på vilket sätt? 
- Hur upplever du arbetsbelastningen?  
  (Följdfrågor: Om arbetsbelastningen är för hög eller för låg, kvalitativt eller kvantitativt?     
    - Anser du dig ha kompetens som inte nyttjas av organisationen?  
    - Anser du dig ha arbetsuppgifter som inte borde  tillhöra ditt ansvarsområde?) 
- Hur upplever du dina krav på dig själv i relation till din prestation?  
 
Synen på kompetens och kompetensutveckling 
- Vad innebär kompetens/kompetensutveckling för dig ? 
- Upplever du kompetensutveckling som viktig och i så fall varför? 
- Tror du att chefer i samma position som du generellt sett är nöjda med sin    
   kompetensutveckling? 
- Hur skulle ett effektivt system för kompetensutveckling kunna se ut enligt dig? 
 
Möjligheter och hinder 
- Vilka möjligheter har du att tillfredsställa ditt kompetensbehov i arbetet?  
- Vilka möjligheter har du att på eget initiativ söka och delta i utbildning (kurser)? 
Hur får du information om internutbildningar och hur tycker du att informationssättet fungerar? 
- I vilken utsträckning upplever du uppmuntran till kompetensutveckling från  
  överordnad chef? 
- Upplever du hinder vid inhämtande av ny kunskap i arbetet? Vilka? 
- Händer det att du ställs inför arbetsuppgifter där du upplever att du saknar tillräcklig         
   kunskap/kompetens? I så fall, beskriv din strategi för att lösa arbetsuppgiften. 
 
Eget behov av kompetensutveckling 
Med tanke på dina ansvarsområden; upplever du ett behov av utbildning/kompetensutveckling 
inom något av dessa. 
- Psykosociala området  
  (konflikthantering, grupp-processen etc.)? 
- Arbetsledning och verksamhetsansvar 
  (arbetsmiljö, projektmetodik, personalutveckling, arbetsrätt, ekonomi, samt metoder     
  för kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering.)? 



 

 
 

- Det tekniska området 
  (ny teknik, apparatur, datorstöd, programvaror etc.) 
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