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Sammanfattning 
 

Denna uppsats Sociala omsorgsprogrammets yrkesrelevans har 
syftet att undersöka hur utexaminerade studenter vid Örebro 
universitets Sociala omsorgsprogram med inriktning mot äldre och 
funktionshindrade, beskriver att utbildningen förbereder dem för 
yrket som enhetschef i kommunal äldreomsorg. Genomgående i 
studien är tre centrala begrepp; yrkesrelevans, kunskap och 
ledarskap. Studiens empiriska material baseras på intervjuer med 
enhetschefer. Det övergripande resultatet visar att frågan om 
yrkesrelevans är mångfacetterad. Möjligheterna till att utöva ett bra 
chefskap beror inte enbart på kunskaper från utbildningen, utan 
också på personliga erfarenheter och kunskaper, samt förutsättningar 
i stöd och personalantal. Sociala omsorgsprogrammet som 
grundutbildning kanske inte enbart bör ses som tillräcklig för ett 
kvalificerat ledarskap. Utbildningen bör kanske i annat fall ändras så 
att den motsvarar de krav arbetsgivarna ställer på nyexaminerade 
enhetschefer. I denna uppsats framträder dock att arbetsgivarnas krav 
ibland kan uppfattas som orimliga. Att utöva ett bra ledarskap beror 
inte enbart på utbildning, utan förutsättningarna i verksamheten är 
minst lika viktigt. 
 
Nyckelord: Enhetschef i äldreomsorgen, kunskap, ledarskap, Sociala 
omsorgsprogrammet och yrkesrelevans. 
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Abstract 
 

This thesis The vocational relevance of the programme in Social 
Care has the intention to study how students with an examination 
from the programme in Social Care oriented towards Elderly and 
Disabled at Örebro University, describes the education concerning 
its ability to prepare them for a profession as manager in government 
organized elderly care. Throughout the study three conceptions are 
essential; vocational relevance, knowledge and leadership. The 
study’s empirical material is based on interviews with managers in 
elderly care. The main result in this essay is that the question on the 
vocational relevance of the programme in Social Care is ambiguous. 
The prospects of performing a good quality in the leadership among 
management in elderly care also depends on individual skills, earlier 
work experience and the organization according to number of 
employees and support. The programme in Social Care is a 
compulsory education and may not be viewed as sufficient enough in 
an advanced leadership. Otherwise the education perhaps should 
change according to these demands of the employer. However this 
study shows that this demands sometimes is incongruous. To 
perform a good leadership does not only depend on the education, 
the conditions in the organization is also as essential.  
 
Keywords: Knowledge, leadership, management in elderly care, 
programme in Social Care and vocational relevance. 
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Introduktion 
Ledarskapet har blivit en viktig del i den sociala omsorgens kompetens och profession 
(Holgersson 2000 s.117). Enhetschefen har avgörande betydelse, både för att skapa goda 
arbetsförhållanden för personalen och för att utveckla verksamheten. Ett väl fungerande 
ledarskap förutsätter att chefer och arbetsledare har tid och kunskaper för sitt uppdrag, samt 
att de i sitt arbete har stöd från organisationen (Prop.2005/06:115 s.161f). Enligt en 
tillsynsrapport från Arbetsmiljöverket beträffande arbetsmiljön för enhetschefer inom 
kommunal äldre- och handikappomsorg, saknas i många fall dessa förutsättningar (Internet 1 
jfr Hardner (m.fl.) 2000 s.24ff, SOS 2003b s.16ff.). Chefer i offentlig förvaltning agerar under 
andra villkor och premisser än ledare inom näringslivet. Den främsta skillnaden ligger i 
motiven bakom organisationernas uppkomst och existens. Verksamheten har tillkommit 
genom och styrs av politiskt fattade beslut som legitimerar dess verksamhet (Abrahamsson & 
Aarum Andersen 2000 s.17ff., Granberg 2003 s.248, Montin 2002 s.125ff.). Då motstridiga 
krav och intressen måste hanteras beskrivs ledarskapet i offentlig förvaltning ofta som 
svårgripbart (SOS 2003b s.24ff, SK 2001:6 s. 43ff.).  
 
Socialstyrelsen har tillsammans med nio myndigheter utvärderat det stöd som enhetschefer i 
äldreomsorgen har. Myndigheterna fann att den grundläggande utbildningen som förbereder 
för ledande uppgifter inom vård och omsorg måste ges bättre kvalitet (SOS 2004 s.23ff. jfr 
SOS 2003a s.13ff.). Socialt omsorgsutbildade kommer ofta i en arbetsledande position direkt 
efter examen. I Högskoleverkets översyn görs bedömningen att ett mer avancerat ledarskap 
kräver vidareutbildning och relevant yrkeserfarenhet (HSV 2003:29 R s.7ff.). Enligt 
högskolelagens 1 kapitel, § 2 (HL 1992:1434) poängteras yrkesrelevansen, vilket innebär att 
utbildningen skall motsvara samhällets och arbetsgivarnas krav. I diskussioner med 
arbetslivsföreträdare och utbildningsrepresentanter framkommer att en grundutbildning inte är 
tillräcklig för en chefsbefattning (HSV 2003:29 R s.7ff.).  
 
Trots det sociala arbetets centrala roll i det svenska välfärdssystemet, finns ingen kontinuerlig 
och betydande forskningsverksamhet kring ledarskapsfrågor. Det samma gäller studier om 
arbetsledarskap och antalet anställda (SOS 2003b s.10). Eliasson-Lappalainen och Runesson 
(2000) har utfört en genomgång av forskning och litteratur kring chefskap inom 
äldreomsorgen. De anser att området nästan är att betrakta som ett vitt fält (Eliasson-
Lappalainen & Runesson 2000 s.56 jfr SOS 2003b s10). Törnquists (2004) studie om 
enhetschefer och vårdbiträdens yrkeskompetens, visar att enhetschefer i sin yrkesutövning, 
behöver goda samhällsvetenskapliga kunskaper och en helhetsförståelse av verksamheten 
(Törnquist 2004 s.172ff.). Denna uppsats reflekterar följaktligen över det Sociala 
omsorgsprogrammets yrkesrelevans. 

Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur utexaminerade studenter från Örebro 
universitets Sociala omsorgsprogram med inriktning mot äldre och funktionshindrade, 
beskriver att utbildningen förbereder dem för yrket som enhetschef i kommunal äldreomsorg. 
Syftet konkretiseras med följande frågeställningar: (I) Vilka kunskaper beskriver 
respondenterna är de elementära i sitt arbete som enhetschef, (II) hur motsvarar utbildningens 
innehåll yrkesrelevansen? 
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Begreppsanvändning 
I nedanstående stycke presenteras hur studiens centrala begrepp används. 

Yrkesrelevans 
Yrkesrelevans kan relateras till högskolelagens (HL 1992:1434) 1 kapitel, § 2 som föreskriver 
att utbildningen skall motsvara samhällets och arbetsgivarnas krav (HSV 2000:6 R s.17 jfr 
HSV 2000:5 R s. 29f). Yrkesrelevans i denna studie avser således Sociala 
omsorgsprogrammet som utbildning, i förhållande till vad yrket som enhetschef inom 
kommunal äldreomsorg kräver (se figur 1). 
 
 

 
Utbildning  Kunskap 

 
 

Yrkesrelevans 
 

 
 
      Chef  Enhetschef   

 
 

                Figur 1: Centrala begrepp. 
 
Utbildningen ses i denna uppsats som det forum där kunskaper inför yrket som enhetschef 
skall utvecklas. Det bör tilläggas att Sociala omsorgsprogrammet är en grundutbildning. 
Högskoleverkets utredning visar att utexaminerade studenter tenderar att bli enhetschefer 
ganska snart efter utbildningen (HSV 2003:29 R s.7ff.). Det kan således tolkas som att det 
finns krav från arbetsgivare, om att utexaminerade sociala omsorgsstudenter skall ha 
ledarskapskompetenser. Med utgångspunkt från detta torde utbildningen följaktligen ge 
kunskaper motsvarande yrkesrelevansen som enhetschef, vilket är en formell position som 
chef inom kommunal äldreomsorg. Denna figur utvecklas och kompletteras vidare i stycket 
sammanfattning av studiens centrala begrepp (se figur 3, s.15). 

Kunskap 
Platons1 (2001) definition på kunskapens innebörder och gränser har växt in i den moderna 
vetenskapen, då kunskap definieras som sann eller berättigad tro. Platon (2001) kallade denna 
kunskap för episteme och ansåg att teoretisk kunskap är överordnad praktiken (Platon 2001 
s.230, Gustavsson 2000 s.35ff.). Aristoteles2 (1984) menade emellertid att teoretisk kunskap 
inte kan ersätta praktisk kunskap. Hans argument var att en människa med enbart teoretisk 
kunskap inte genast kan det praktiska utförandet (Aristoteles 1984 s.461). Nonaka och 
Takeuchis (1995) kunskapsformer explicit och implicit kunskap, återspeglar denna distinktion 
även i en mer modern diskurs om kunskap. Explicit kunskap är lätt att upptäcka och ta till sig 
då den kan dokumenteras och följaktligen läsas (Nonaka & Takeuchis 1995 s.71f). Begreppet 

                                                 
1 Platon, grekisk filosof (427-348 f Kr.) (Fauske 1999 s.253). 
2 Aristoteles, grekisk filosof (384-322 f Kr.) (Bertilsson 1999 s. 571). 
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implicit kunskap kan översättas som införstådd eller personlig kunskap, då dessa färdigheter i 
det närmaste sker automatiskt, utan att det krävs en medveten reflektion (Lauvås & Handal 
2001 s.107). I denna studie ses kunskap med utgångspunkt från ovanstående åtskillnader, det 
vill säga kunskap av teoretisk art och kunskap som praktik. Författarna instämmer i 
Aristoteles (1984) resonemang att enbart teoretisk kunskap inte automatiskt leder till kunskap 
om det praktiska utförandet. Kunskap är enligt Granberg (2003) grunden till kompetens 
(Granberg 2003 s.404). Formell kompetens är exempelvis den formella utbildningen som ger 
befogenhet och kvalifikation till en viss arbetsposition. Informell kompetens är de praktiska 
och teoretiska kunskaperna som individen i realiteten har (Ellström 1992 s.40). I denna studie 
används dessa två distinktioner gällande kompetens. Formell kompetens är de befogenheter 
och kvalifikationer som Sociala omsorgsprogrammet ger för en viss arbetsposition, i detta fall 
som enhetschef i kommunal äldreomsorg. Informell kompetens är de teoretiska och praktiska 
kunskaper som faktiskt krävs i yrkesutövandet, samt de reella kunskaper som individen 
förfogar över.  

Ledarskap 
Denna studies fokus gäller enhetschefer i äldreomsorgen. I litteraturen återfinns benämningar 
som arbetsledare, mellanchef, hemtjänstassistent och första linjens chefer (Törnquist 2004 
s.24). Begreppet enhetschef används i denna studie gällande arbetsledare av 
omsorgsverksamhet, detta för att alla respondenter i studien har titeln enhetschef. I litteratur 
kring ledarskap görs en åtskillnad runt begreppen chef och ledare. Chef är en formell position 
med befogenheter att företräda arbetsgivarens intressen, samt leda och fördela arbete till 
anställd personal. En ledare är däremot en person som fått en acceptans vilket medför att 
denne kan utöva inflytande över andra, men har ingen formellt underställd personal (Ahltorp 
1998 s.31ff., Thylefors 1991 s.10, Utbult 2004 s.20ff.). Även Maltén (2000) gör en åtskillnad 
mellan chefskap och ledarskap. Chefskap är en formell position som medför befogenheter, 
förväntningar och auktoritet. Ledarskap av informell karaktär är personorienterat, där 
medarbetarna är entusiastiska och ledarrollen är beroende av medarbetarna. Ett chefskap 
fungerar bäst då formellt och informellt ledarskap förenas (Malten 2000 s.13ff.). I denna 
studie ses chefskap som en formell position likvärdig att vara enhetschef inom kommunal 
äldreomsorg. För att anställas till en chefsposition fodras vissa formella kvalifikationer, för 
respondenterna i denna studie var kravet en formell utbildning. Att vara enhetschef innebär 
också utövande av ett ledarskap som bygger både på formell och informell kompetens, samt 
på implicita och explicita kunskaper, vilka kan utvecklas genom teori och praktik. 

Disposition 
Detta inledande stycke åtföljs av en bakgrund där sociala omsorgsprofessionen och Sociala 
omsorgsprogrammet beskrivs ur ett historiskt perspektiv. Avsikten med studiens 
forskningsöversikt är att göra en litteraturgenomgång över centrala begrepp för studien. Under 
metodavsnittet beskrivs bland annat metodologiska överväganden, genomförande och urval. 
Analysdelen innefattar resultat och analysredovisning. Resultaten diskuteras med 
utgångspunkt från två huvudteman, verksamhetsansvar och personalansvar. Avsnittet avslutas 
med en diskussion följt av förslag till framtida forskning. I studien finns bilagor bifogade.  
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Bakgrund 
I denna bakgrund skildras Sociala omsorgsprofessionen och Sociala omsorgsprogrammets 
framväxt. Vidare presenteras en genomgång av Sociala omsorgsprogrammet i Örebro samt 
den utbildningsplan som för respondenterna i denna studie var aktuell då de genomförde 
utbildningen. 

Sociala omsorgsprofessionen 
Kommandoran var vanligen ett fattighjon som gavs eller självutnämnde sig till att bestämma 
över de andra fattighjonen. Hon var ofta oavlönad men hade högre status gentemot de andra 
fattighjonerna. Kommandoran kunde ha uppgifter som hemhjälpsledare, hemtjänstinspektör, 
hemtjänstassistent, behandlingsassistent, biståndsbedömare eller områdesansvarig (Trydegård 
1996 s.158f). Idag är professionerna inriktade mot arbetsledande uppgifter och 
biståndshandläggning inom äldre- och handikappomsorg. Tjänsterna finns vanligtvis inom 
kommunal regi, men sedan 1990- talet har privata alternativ ökat (Holgersson 2000 s.178). 
Den offentliga äldreomsorgen har genomgått stora förändringar under 1990-talet. 
Ädelreformen3 1992 innebar att kommunen tog över sjukhemsvården och ansvaret för 
medicinskt färdigbehandlade personer från landstinget. I samband med att hemtjänsten 
utökades under slutet av 1960-talet, krävdes en arbetsledning för att koordinera och fördela 
arbete. Ledarskapet har följaktligen blivit en viktig del av den sociala omsorgens kompetens 
och profession (Holgersson 2000 s.17).  

Sociala omsorgsprogrammet 
Den första icke konfessionella utbildningen startade år 1908 i Stockholm. Det var Svenska 
Fattigvårdsförbundet som tog initiativet till att utbilda föreståndarinnor för ålderdomshem och 
barnhem (Trydegård 1996 s.151f). Vid slutet av 1930- talet ifrågasattes varför utbildningen 
riktade sig till både föreståndarinnor vid ålderdomshem och barnhem, vilket ledde till att den 
separerades (Swedner 1996 s.25). Utbildningen av föreståndarinnor för ålderdomshemmen 
utökades från en halvårskurs till en treårig utbildning. Under 1950 - talet ändrades karaktären 
på utbildningen då boenden på ålderdomshem blev mer vårdkrävande. Utbildningen 
utformades till sjukvårdsinriktad med omfattande praktik inom sjukvården. Då utbildningen 
överfördes till skolöverstyrelsens ansvarsområde utfärdades en ny läroplan som innefattade 
fem terminer, med övervägande inslag av medicinska kunskaper och praktik (Holgersson 
2000 s.116). I takt med att omsorgen om äldre- och funktionshindrade snabbt tilltog ökade 
även behovet av kompetens. Den 1 juli 1983 inrättades den Sociala omsorgslinjen som en 
allmän linje inom vårdyrken. Linjen hade från början tre skilda inriktningar som ledde till 
olika yrken. Inriktningarna var äldre- och handikappomsorg, omsorg av psykiskt 
utvecklingsstörda samt socialpedagogiskt behandlingsarbete. De två förstnämnda 
inriktningarna omfattade 80 poäng vardera och den sistnämnda 100 poäng. Från läsåret 1987-
88 sammanfördes inriktningarna äldre och handikappomsorg med omsorg av psykiskt 

                                                 
3 Ädel är en förkortning för äldredelegationen som 1988 utsågs av riksdagen. Delegationens uppgift var att 
utreda eventuella förändringar av ansvarsfördelningen mellan huvudmännen för service och vård till äldre, 
handikappade och långtidssjukskrivna. Reformen kom att bli en av de mest omfattande strukturförändringar som 
genomförts inom vård och omsorgsområdet. Utgångspunkten var en helhetssyn på den äldre människan, där 
sociala och medicinska behov skulle tillgodoses på ett sammanhållet sätt (Karlström 2005 s.13). 



 6

utvecklingsstörda (Holgersson 2000 s.117). Enligt dagens examensordning anges att en social 
omsorgsexamen uppnås efter fullgjorda kursförordningar om minst 100 poäng. Den sociala 
omsorgsutbildningen har sedan läsåret 1993/94 omfattat 120 poäng. Utbildningarna blir allt 
längre och de flesta Sociala omsorgsprogrammen innefattar idag 140 poäng (HSV 2003:29 R 
s.28).  

Sociala omsorgsprogrammet i Örebro 
För att stärka Sociala omsorgsprogrammet vid Örebro universitet flyttades utbildningen den 1 
juli 2000 till Institutionen för samhällsvetenskap. Socialt arbete som var huvudämne för 
Socionomprogrammet blev år 2000 också huvudämne för Sociala omsorgsprogrammet. Syftet 
med en integrering av socialt arbete var att i första hand åstadkomma ett starkt profilämne 
med forskningsanknytning (Dnr. CF 1.0.1 299-2000). Högskoleverkets bedömargrupp utredde 
den 14 maj 2003 Örebro universitets rätt att utfärda examination för Sociala 
omsorgsprogrammet. Deras utlåtande var att trots gemensamt huvudämne och 
institutionstillhörighet, hade den ansvariga fakulteten inte lyckats uppnå en acceptabel 
integrering. Fördjupningen inom huvudämnet socialt arbete var inte tillräckligt och 
bedömargruppen ansåg att det behövdes mer social omsorg, samt fler lärare med kompetens 
kring ämnet. Bedömargruppen påpekade också att återkopplingen på kursutvärderingarna 
hade för stora brister. De ansåg att det var socionomstudenternas behov som låg i fokus för 
huvudämnet. Studenterna uppfattade bristerna i samband med föreläsningstillfällen och 
framhöll dessa. I beslutet står att studenterna inte har fått något gehör för sina krav på en 
undervisning mer anpassad mot social omsorg (Reg. nr 641-315-99). Universitetet tillsatte en 
styrgrupp som i samband med att universitetet ansökte om förnyad prövning om examination, 
lämnade in en åtgärdsplan. Styrgruppens förslag på åtgärder var bland annat fler föreläsare 
med inriktning mot social omsorg (Dnr. CF 919-2002). Efter bedömargruppens senaste 
granskning den sjunde december 2004, beslutade Högskoleverket att Örebro universitet 
behåller examensrätten för Sociala omsorgsprogrammet (Reg. nr 641-2693-04). 

Utbildningsplan 
Nedan presenteras den utbildningsplan som för respondenterna i denna studie var giltig då de 
genomgick sin utbildning. Dagens utbildningsplan (Dnr. CF 52-741/2005) skiljer sig inte 
nämnvärt, men en viss variation förekommer i namn på kurser samt i innehåll.  
 
Sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade vid Örebro 
universitet omfattar 140 poäng, vilket leder fram till en social omsorgsexamen. 
Utbildningsprogrammet är fast men med valmöjligheter inom huvudämnet socialt arbete samt 
kurser med tillämpning mot social omsorg om äldre och funktionshindrade (Internet 2 jfr Dnr. 
CF 52-741/2005). Enligt Örebro universitets utbildningsplan från 2001-11-05 till 2006-01-17 
(Internet 2) inleds programmet med huvudämnet socialt arbete på A-nivå. Fortsatta studier i 
huvudämnet sker under termin fem och sju. Övriga fyra terminer innefattar studier i socialt 
arbete med tillämpning mot social omsorg om äldre och funktionshindrade (se bilaga 3). 
Studenten skall förvärva kunskaper och färdigheter i teorier och metoder inom socialt arbete. 
Studenten skall också tillgodose sig kunskaper och färdigheter inom handikapp och åldrande, 
social omsorg, organisation, ledarskap, administration, ekonomi och förvaltning samt 
socialrätt med handläggning och dokumentation (Internet 2). 
 
I enlighet med Högskolelagen (1992:1434) 1 kapitlet, § 9 bör grundutbildningen utveckla 
studentens förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Utöver de allmänna målen i 
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högskolelagen skall studenten ha; förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för det 
sociala omsorgsarbetet, samt utvecklat god empatisk förmåga och kritiskt tänkande. Olika 
arbetsformer syftar till att stimulera den personliga utvecklingen och stor tyngd läggs vid 
attityder och värderingar. Förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt är ytterligare en 
grundläggande del. Den pedagogiska processen i gruppen analyseras och bearbetas vid 
speglingar, gruppsamtal och kommunikationsövningar. Studenten skall tillägna sig kunskaper 
och färdigheter för att kunna bedriva, leda och utveckla social omsorgsverksamhet grundad på 
en förståelse av samspelet mellan individer och gruppers sociala situation. De arbetsförlagda 
studierna genomförs i samarbete med yrkesverksamma handledare (Internet 2).  

Forskningsöversikt 
Nedan presenteras en litteraturgenomgång av teorier kring begrepp centrala för studien, 
vilka är yrkesrelevans, kunskap och ledarskap. I detta stycke integreras litteraturöversikten 
med tidigare studier. Under huvudrubriken kunskap diskuteras begreppen implicit och 
explicit kunskap. Detta följs av underrubriken kompetens där distinktionen rör formell och 
informell kompetens. Ledarskap beskrivs först övergripande och kopplas samman med 
betydelsen av ledarskap i organisation, följt av ledarskap i äldreomsorgen. 
Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattning av studiens centrala begrepp. 

Yrkesrelevans 
Yrkesrelevans kan relateras till högskolelagens (HL 1992:1434) 1 kapitel, § 2 som föreskriver 
att högskolorna skall ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet”. Denna föreskrift poängterar vikten av att utbildningen motsvarar samhället och 
arbetsgivarnas krav. Examensordningen understryker också att studenten skall kunna relatera 
olika typer av åtgärder inom verksamheten, samt till de rättsregler och principer som styr 
(HSV 2000:6 R s.36). Yrkesrelevans är en del i högskolemässigheten, då 
högskoleutbildningar enligt högskolelagen (HL 1992:1434) skall vila på vetenskaplig grund 
samt på beprövad erfarenhet. I denna utgångspunkt är det underförstått att Högskoleverkets 
prövningar av utbildningars yrkesrelevans, är integrerad i prövningen av dess 
högskolemässighet. I bedömningen av högskolemässighet ingår följaktligen om utbildningen 
ger studenten både ett vetenskapligt förhållningssätt och en relevant yrkeskompetens, samt 
hur dessa integreras (HSV 2000:6 R s.17 jfr HSV 2000:5 R s. 29f). 
 
Högskoleverkets senaste utredning om Sociala omsorgsprogrammets högskolemässighet 
skedde 1998 (HSV 2000:5 R). Anledningen till att ingen mer aktuell utvärdering genomförts 
kan bero på Högskoleverkets förslag om en ny examensordning, där de två yrkesexamina 
social omsorgsexamen och socionomexamen skall sammanföras till en. Enligt dokumentet; 
Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); – bilaga till remiss 
våren 2006, kommer den nya yrkesexamen betecknas socionomexamen (Internet 3 s.31 jfr 
HSV 2003:29 R s.5). Detta förslag skall ses som en del i Bolognaprocessen om att 
standardisera utbildningar inom EU (Ds 2004:2 s.64, Internet 3 s.31). I Socialstyrelsens 
rapport gällande kompetensförsörjning inom vård och omsorg, efterfrågas en ökad 
dimensionering av vissa högskoleutbildningar inom vård- och omsorgsområdet (SOS 2003a 
s.13) Arbetsledarutbildning bör för att vara av god kvalitet hänvisas till en vidareutbildning 
inom Socionomprogrammet. Detta talar för en bred utbildning, med möjligheter till 
fördjupning genom olika vidareutbildningar, vilket också överensstämmer med det förslag 
som högskoleverket överlämnat till regeringen (SOS 2003a s.37). 
 



 8

Gällande betydelsen av enhetschefers formella utbildning, visar Törnqvists (2004) 
litteraturstudie att utbildning och kompetensfrågan till stora delar inte är problematiserad. 
Däremot framkommer att majoriteten av enhetscheferna har någon form av Social 
omsorgsutbildning (Törnquist 2004 s.38). Att utbildningen håller en hög yrkesrelevans är 
betydelsefullt för äldreomsorgens kvalité. Högskoleverket fastställer att socialt 
omsorgsutbildade många gånger hamnar i arbetsledande ställning relativt snabbt efter 
examen. I Högskoleverkets rapport (HSV 2003:29 R) framkommer att verket fört en dialog 
med olika arbetslivsföreträdare, vilka dessa är specificeras inte. Resultatet av dessa 
diskussioner visar att en grundutbildning inte är tillräcklig för en chefsbefattning. Däremot 
råder samstämmighet om att utbildningen bör ge studenten grundläggande kunskaper om 
ledarskap (HSV 2003:29 R s.5ff.). Chefer i äldreomsorgen behöver ges bättre förutsättningar 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Omfånget på vissa högskoleutbildningar inom vård och 
omsorgsområdet bör breddas och innehållet i högskoleutbildningar granskas, med hänsyn till 
de krav som ett åldrande samhälle ställer på kunskaper i gerontologi och geriatrik (SOS 
2004s.53ff.). 

Kunskap 
En filosofisk utgångspunkt vad beträffar kunskap är epistemologi, läran om vad kunskap är 
och hur den tillägnas. Ontologi kallas inom filosofin läran om varandet eller existensen av 
något. Kunskap har funnits och utövats i olika verksamheter genom hela människans historia. 
Platon var enligt Gustavsson (2000) först med att ställa upp huvudkriterierna för vad som kan 
betecknas som sann och säker kunskap (episteme), till skillnad från att endast ha en åsikt eller 
tycka någonting (doxa) (Gustavsson 2000 s.31ff.). Platons efterföljare Aristoteles (1984) 
vidgade diskussionen genom att tala om kunskap knuten till olika verksamheter, samt såg den 
teoretiska kunskapen som förbunden med det reflekterande och undersökande livet. Till det 
lade han två former av praktisk kunskap, en som främst är knuten till hantverk och skapande 
verksamheter (techne), samt en knuten till det etiska och politiska livet (fronesis). Dessa 
tankegångar åtföljs genom historien och speglas i dagens diskussion om vad som skiljer teori 
och praktik. Vidare argumenterade Aristoteles (1984) att grunden till kunskap finns hos 
mänskliga aktiviteter och att det därmed är en mänsklig konstruktion (Aristoteles 1984 s.451, 
Gustavsson 2000 s.31ff.).  
 
Forskning om den praktiska kunskapens innebörd, benämnd tyst kunskap eller 
förtrogenhetskunskap har ställts i relation till den vetenskapliga kunskapen (Gustavsson 2002 
s.13ff.). Egidius (2002) beskriver tyst kunskap som kompetens baserad på tidigare 
erfarenheter. Dessa tar sig uttryck i förhållningssätt samt färdigheter och fungerar som en 
personligt färgad och tyst kunskap, om hur problem skall angripas (Egidius 2002 s.138). 
Förtrogenhet utvecklas i handling och är en kunskap som kan existera utan att innehavaren 
kan beskriva den med ord. Förtrogenhet innebär att kunna hantera en situation genom att 
snabbt identifiera den, se dess konsekvenser samt vilka åtgärder som kan göras (Granberg 
2003 s.405 jfr Paechter (m.fl.) 2001 s.89ff.). Det finns olika uppfattningar om praktisk och 
teoretisk kunskap. En tolkning är att en praktiskt verksam person genom reflektion över sin 
verksamhet eller erfarenhet, kan nå insikter som är jämförbara med att tillägna sig färdiga 
teorier (Enström 1996 s.4). En annan åsikt är att teori och praktik bör sammanlänkas och att 
forskning förenar teori och praktik (Pemberton 1992 s.46ff.). 
 
Denna diskussion pågick redan under antikens Grekland då Platon (2001) menade att teoretisk 
kunskap är överordnad praktiken (Platon 2001 s.230). Aristoteles (1984) ansåg emellertid att 
teoretisk kunskap inte kunde ersätta praktiskt kunnande. Hans argument var att en människa 
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inte enbart genom teori kan det praktiska utförandet (Aristoteles 1984 s.461). Nonaka och 
Takeuchi (1995) betonar att kunskap skapas och utvecklas i den sociala interaktionen4 mellan 
människor. Kunskap är därmed inte enkel att definiera och verifiera. Två kunskapsformer, 
explicit och implicit kan närma sig en förståelse av dess innebörd. Människors 
kunskapsresurser kan liknas vid ett isberg, där den explicita kunskapen kan beskrivas som 
toppen, det vill säga synlig över ytan. Denna kunskap är lätt att upptäcka och ta till sig då den 
kan dokumenteras och följaktligen läsas, vilken ofta likställs med vetenskaplig och teoretisk 
kunskap. Under vattenytan döljer sig dock den implicita kunskapen som är svår att se med 
blotta ögat, trots att den utgör en stor del av isberget. Denna kunskap saknar ett textmässigt 
språk, där förmedlingen sker via socialiseringsprocessen5. Implicit kunskap kopplas ofta 
samman med erfarenhetskunskap. Inlärning genom praktiskt lärande ger inte exakt samma 
kunskap till den som lär sig som hos den som lär ut. Den praktiska lärprocessen är starkt 
präglad av elevens egna tolkningar (Nonaka & Takeuchi 1995 s.71ff.). Begreppet implicit 
kunskap kan översättas som införstådd eller personlig kunskap då dessa färdigheter i det 
närmaste sker automatiskt, utan att det krävs en medveten reflektion (Lauvås & Handal 2001 
s.107). Biesta och Mirón (2002) anser att studier i ledarskap verkar vara mitt i en 
transformation. Trots positivismens6 inflytande gällande vetenskapsteori baserad från 
naturvetenskapen och dess konsekvenser i socialvetenskapen, fortsätter strukturell 
funktionalism7 att återta sin plats som ett grundläggande paradigm. De senaste två årtiondena 
har behovet av nya perspektiv och aspekter inte bara resulterat i en mer rik och djup förståelse 
av ledarskapets teori och praktik, utan också introducerat nya frågor i ledarkunskaper så som 
etik och moral, politiska dimensioner av ledarskapsutbildningar, frågan om identitet och 
kultur, samt rollen av ett demokratiskt ledarskap (Biesta & Mirón 2002 s.101ff. jfr Brante 
1999 s.61ff.). 

Kompetens 
Enligt Granberg (2004) byggs kompetens upp av tre komponenter där kunskap är grunden. 
Den andra komponenten är viljan, kunskaper är inte till någon användning om inte viljan finns 
till att använda den. Den tredje är tillfället, eftersom kompetens inte finns förrän den har 
bevisats. Hur goda skolmässiga kunskaperna än är måste de sättas in i ett annat sammanhang, 
det vill säga när tillfälle skapas att se samband mellan kunskaper och att de används på rätt 
sätt (Granberg 2003 s.404). Ellström (1992) menar att det med utgångspunkt från skillnader i 
arbetsliv och utbildning finns anledning att se reell respektive formell kompetens som två 
skilda typer vilka inte kan jämföras med kvantitativa mått. Följande figur (figur 2, s.10) lyfter 
fram skilda sätt att se på yrkeskunnande, samt kompetens och kvalifikation. 
 

                                                 
4 Social interaktion hänvisar till kommunikation och samspel mellan människor. Deltagarna i sociala aktiviteter 
förmedlar åsikter och information genom interaktion. Sociala interaktioner ger aktörerna möjlighet att synliggöra 
och etablera karaktärsegenskaper och identiteter (Brante 2001 s.134). 
5 Socialisation är en process där färdigheter förmedlas och lärs in, vilket medför att individer formas till 
personligheter (Brante 2001 s.296). 
6 Positivismen hänvisar till traditioner i vetenskapsteori. Fyra uppfattningar har varit centrala i den positivistiska 
förståelsen inom sociologin; 1, Naturvetenskaperna skall vara modell för samhällsämnena. 2, Vetenskapen är 
värdeneutral. 3, vetenskapens huvudsyfte är att förklara. 4, tankar om att samhällsvetaren skulle vara en 
samhällsingenjör (Brante 2001 s.241f). 
7 Begreppet funktionalism används i samhällsvetenskaperna om de effekter som sedvänjor, handlingsmönster 
och institutioner har på hela eller delar av samhället. Funktionalismen menar att orsaksförklaringar enligt 
naturvetenskapen är otillräckliga i samhällsvetenskapen, då de studerar komplexa samspel och växelverkan inom 
självreglerande system (Brante 2001 s.94f).  
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Figur 2: Formell och reell kompetens (Ellström 1992 s.38). 

 
Ellström (1992) menar att kompetensen finns hos individen och i själva arbetet är det den 
reella kompetensen som är avgörande. Den faktiska eller reella kompetensen överensstämmer 
sällan helt med den formella kompetensen. Exempelvis kan lärande i informella sammanhang 
som i arbetet, leda till att den reella kompetensen utvecklas utöver den formella. Likväl kan en 
arbetssituation som inte bidrar till individens utveckling leda till att kompetensen inte 
vidmakthålls efter att en utbildning avslutats. Kvalifikationskraven finns i arbetsuppgifterna 
och på arbetsmarknaden efterfrågas ofta formell kompetens i form av betyg, bevis, 
behörighet, legitimation etc. Den efterfrågade kompetensen överensstämmer sällan helt med 
den kompetens som faktiskt krävs för att klara arbetsuppgiften (Ellström 1992 s. 37ff. jfr 
Andersson (m.fl.) 2003 s.36ff.).  
 
Hall (1990) anser att alla människor har en kompetensdrift, ett grundläggande behov av att 
visa sin kompetens. Den viktigaste uppgiften för en ledare är att skapa en arbetsmiljö där 
kompetens kan utvecklas. Människor och organisationer är på så vis beroende av varandra, 
vilket bidrar till att det personliga inflytandet kommer till utryck. Kompetens är i sig 
tillfredställande och ledarskapets kärna är således att utveckla forum för medarbetarna till att 
stärka kompetensen. Byråkrati och kontrollerande auktoritära ledare har en negativ påverkan 
på kompetensutvecklingen i organisationen. Organisationer med problem måste förbättra 
förhållandena och stärka samverkan, kreativiteten och engagemanget. Ett kompetent 
ledarskap skapar kompetens, gynnande förhållanden, samt att attityder, produktivitet och 
välbefinnandet förbättras. På detta sätt förstärks chefernas kompetens ytterligare, och 
kompetensen reproduceras i ett kretslopp (Hall 1990 s. 38ff.). Vidare argumenterar Hall 
(1990) att ledarkompetensen påverkar hela organisationen. I samspelet mellan människor har 
ledningen ett stort ansvar när det gäller de normer som präglar arbetsplatsen. Rutiner och 
attityder som ledningen representerar visas i produktivitet och välmående på arbetsplatsen 
(Hall 1990 s.174ff.). Dessa tankegångar återfinns i Mason och Pauleens (2003) resonemang 
kring knowledge management (pedagogiskt ledarskap, författarnas översättning). Målet med 
pedagogiskt ledarskap är att använda den kompetens bas som finns i organisationen och 
genom den reproducera nya kunskaper. Det finns två övergripande dimensioner i pedagogiskt 
ledarskap. Den ena fokuserar på ”hårda aspekter”, vilket innebär att använda ny teknik. Den 
andra handlar om ”mjuka faktorer”, som att transformera de kunskaper som finns i företaget 
till en organisatorisk resurs (Mason & Pauleen 2003 s.38ff.).  
 
Wolmesjö (2005) belyser i sin studie hur politiker och chefer ser på ledare och ledarskap inom 
kommunal äldre- och handikappomsorg. Rätt kompetens, tydligare delegationsordningar, 
bättre måldokumentation och goda arbetsvillkor är elementära frågor i ledarskapet och som 
ofta diskuteras inom omsorgen (Wolmesjö 2005 s.10ff.). I Törnquists (2004) studie framhåller 
de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna att deras medicinska kompetens ger personalen 
medicinska kunskaper. Sjuksköterskeutbildningen ger enligt dessa enhetschefer en 
trovärdighet både i mötet med andra yrkesgrupper och som chef. Enhetschefer med Sociala 
omsorgsprogrammet som utbildningsbakgrund, prioriterade främst ledarskapet i sin utbildning 
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och ansåg sig ha goda kunskaper för att kunna utföra sitt personalansvar. Flertalet hade 
tidigare arbetat inom omsorgen och därav utvecklat goda kunskaper i hur arbetet fungerar, 
samt införskaffat förtrogenhetskunskaper genom en kombination av utbildning och arbete. 
Enligt enhetscheferna i Törnquists (2004) studie krävs för deras arbete en högskoleutbildning 
med kunskaper i verksamhet och personalledning, samt personlig kompetens genom 
erfarenhetsbaserad kunskap. Slutsatserna i studien är att enhetschefer i sin yrkesutövning 
behöver samhällsvetenskapliga kunskaper och en helhetsförståelse av verksamheten, som 
innefattar den politiska styrningen, till vårdbiträdenas arbetssituation och arbetsuppgifter. 
Törnquist (2004) påpekar även att den formella utbildningen inte efterfrågas i kommunernas 
policydokument, men det förutsätts att en nytillsatt enhetschef skall vara utbildad och 
förtrogen med verksamheten (Törnquist 2004 s.172ff.).  

Ledarskap 
Under 1700-talets England uppstod behovet av att styra växande företag, vilket ledde till en 
utveckling av organisationslära och chefskap (Back & Jonsson 1997 s.11ff., Brante 1999 
s.63). En definition av ledarskap är det beteende som en individ i en grupp eller i en 
organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på andra, om avsikten är att 
gruppen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål. Ledarskapets två komponenter är 
därmed grupp och uppgift. En annan definition är ledaren som ansvarig för att producera 
resultat, i förhållande till organisationens mål. Det är medarbetarnas arbetsinsats och 
målgruppens handlingar som kan ge ett sådant resultat. Ingen ledare kan enbart genom sin 
egen arbetsinsats nå organisationens mål, vore det möjligt skulle det inte finnas något behov 
av organisationer eller ledare. Organisation och ledarskap har således en stark koppling till 
varandra (Abrahamsson & Aarum Andersen 2000 s.82).  
 
När arbetsuppgifter skall fördelas uppstår behov av koordinering om vem och vilka som skall 
utföra uppgiften. Frågan om vem som skall koordinera kan lösas formellt eller informellt 
(Abrahamsson & Aarum Andersen 2000 s.67). En distinktion när det gäller begrepp inom 
ledarskapsområdet är skillnaden mellan chef och ledare. Med chef avses en person som har 
utnämnts av någon, på en högre nivå, till en formell position i en organisation, och därmed 
fått befogenheter att företräda arbetsgivarens intressen. En ledare är en person som vid en viss 
tidpunkt åtnjuter ett förtroende och en acceptans, vilket medför att denne kan utöva makt, 
inflytande och auktoritet över en annan individ eller grupp av individer. En ledare har således 
ingen formellt underställd personal (Ahltorp 1998 s.31ff., Maltèn 2000 s.13ff, Thylefors 1991 
s.10, Utbult 2004 s.20ff.). Ett chefskap fungerar bäst då formellt och informellt ledarskap 
förenas (Maltèn 2000 s.13ff.).  
 
Maltén (2000) anser att människosynen är elementär för vilket ledarskap som bedrivs. Enligt 
den rationella och ekonomiska människosynen har människan en medfödd ovilja till att 
arbeta, men kan genom vinstmotiv motiveras. Ledarskapet bygger därför på kontroll för att få 
arbetstagaren att genomföra sina arbetsuppgifter. Detta auktoritära ledarskap finns i scientific 
management8 teorin och i den byråkratiska9 teorin. Den sociala människosynen hävdar att 
människans motiv till arbete är behov av det sociala. Denna syn härstammar från human 

                                                 
8 Scientific management teorins fader Frederick W Taylor (1856-1915) införde rationella metoder i 
arbetsordningen och ansåg att lönen vara drivkraften för en anställd (Granberg 2003 s.529). 
9 Den tyske sociologen Max Weber (1864-1920) räknas som upphovsman till den byråkratiska skolan. Det som 
bland annat utmärker en byråkratisk organisation är fasta regler och rutiner, en hierarkisk styrning och god 
utbildning hos de anställda (Granberg 2003 s.528). 
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relations rörelsen10, som menar att människan motiveras av sociala kontakter på arbetsplatsen. 
Ledarskapet har sin vikt i att motivera och skapa gemenskap, genom att se till medarbetarens 
behov av att vara ”en i gänget”. Enligt teorin om den självförverkligande människan hävdar 
humanistiska psykologer att människan har ett medfött behov av att förverkliga sig själv och 
utnyttja sina inneboende resurser. Ledarskapet går ut på att stärka medarbetarna genom att 
erbjuda dem möjligheter att arbeta i självständiga grupper. Den sista teorin om ledarskap och 
människosyn som Maltén (2000) lägger fram är teorin om den komplicerade människan, där 
människan är för komplex för att endast förstås med utgångspunkt från en av de ovan nämnda 
teorierna. Arbetstagarnas behov och motivation kan växla och ledarskapet bör därför vara 
situationsanpassat (Maltèn 2000 s.22ff. jfr Mason & Pauleen 2003 s.38ff.). 

Ledarskap och organisation  
Skillnaden mellan företag och offentlig förvaltning ligger i motivet till organiseringen. Ett 
företag existerar för att någon satsar pengar i det och så länge ägare och marknad tillåter, samt 
så länge företaget skapar ett ekonomiskt överskott. Offentliga verksamheter finns genom 
politiska beslut och verksamheten fortsätter tills nedläggningsbeslut fattas (Abrahamsson & 
Aarum Andersen 2000 s.17ff., Granberg 2003 s.248 jfr Brante 1999 s.67ff.). Kommunala 
organisationer existerar genom det kollektiva behovet av att samordna allmänna intressen så 
som, barnomsorg och äldreomsorg. Kommunala organisationer kan inte studeras utan att se 
till den samhälleliga kontexten (Montin 2002 s.125ff.). Finansieringen i kommunerna är 
bunden till hur ekonomin nationellt utvecklas. Även om ekonomin ökar i privat sektor är det 
inte självklart att kommunernas resurser tilltar. Detta beror på att kommunal verksamhet är 
personalintensiv (SK 2001:6 s.14ff.). Den offentliga sektorn har stor erfarenhet av 
budgetstyrning. För att ange hur verksamhetens samlade resurser skall optimeras för att uppnå 
fastställda mål, kan budgeten ses som en rationell planering. Budgeten har egenskaper av att 
vara en plan eller prognos, samt ett kontrollinstrument (Jönsson 1987 s.2). 
 
Tidigare organisationsteoretiker (jfr Taylor 1998) förespråkade rationella metoder på 
organisationer. Syftet var att förbättra prestationsnivån genom maximal uppdelning av 
uppgifter, åtskillnad av direkta och indirekta arbetsuppgifter samt reducering av kunskapskrav 
(Abrahamsson & Aarum Andersen 2000 s.27). Denna arbetsfördelning ledde ofta till låg 
tillfredsställelse bland personalen, då arbetet upplevdes som meningslöst (Wilson 2000 s.30). 
Organisationen av vård och omsorg har traditionellt varit starkt influerad av taylorismens idé 
om arbetsdelning och produktion på löpande band. Den tidigare utpräglade hierarkin innebar 
en, relativt sett, låg grad av inflytande för personalen (Szebehely 2004 s.172, SOS 2003b 
s.16ff.).  
 
Weber (1978) ansåg att rationaliseringsstrategierna enligt Taylor (1998) var tekniskt inriktade 
och inte tog hänsyn till det politiska, sociala och ekonomiska livet. Enligt Webers (1978) 
idealtyp av en byråkratisk organisation, bygger styrningen på generella regler med en legal 
auktoritet. Dock insåg Weber (1978) risken med att byråkratin kunde bli en ”järnbur”, då 
objektiva kriterier och inte de personliga värdesätts (Weber 1978 s.46ff. jfr Wilson 2000 
s.41ff.). Idag förknippas statliga och kommunal administrationer med byråkratin 
(Abrahamsson & Aarum Andersen 2000 s.42ff. jfr Brante 1999 s.64ff.). Thylefors (1991) 
menar att omsorgens ledarroll har fått en större tyngd genom att den tidigare självklara 
byråkratiska regelstyrningen har brutits upp. Direktstyrning i form av regler och föreskrifter 
                                                 
10 Human relations rörelsen är egentligen ingen organisationsteori, utan startade som ett scientific management 
försök 1924 i Hawthorne-fabriken inom det Amerikanska företaget Western Electric. Det försöket visade var att 
sociala faktorer har avgörande betydelse för effektiviteten i en organisation (Granberg 2003 s.532). 



 13

har ersatts av mål och ramstyrning. Detta har medfört att den enskilda verksamheten har ett 
större frihetsansvar (Thylefors 1991 s.33). 
 
Kommunerna styrs enligt den demokratiska rättstatens princip, som innebär att staten med 
lagar och regler formar de offentliga organisationernas arbetssätt. Offentlighetsprincipen 
utgör ett exempel på detta. Kommunerna skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 
samt iakttaga saklighet och opartiskhet (Montin 2002 s. 25ff. jfr Brante 1999 s.67). Arbetet 
som enhetschef omfattas av en mängd olika regler i form av socialtjänstlag, kommunallag, 
arbetsrättslig lagstiftning samt kollektivavtal. Kommunen formulerar i sin tur regler om 
organisationsformer, ekonomi och verksamhetsmål (Törnquist 2004 s.186). Med 
utgångspunkt från Webers byråkratimodell delar Wilson (2000) in ledarskapet i tre typer, den 
legala- traditionella- och den karismatiska auktoriteten. Den enda auktoritet som Weber 
erkände som korrekt var den legala auktoriteten (Wilson 2000 s.41). Det finns dock ett 
dilemma kring normativa föreställningar gällande politikernas roll i det representativa 
demokratiska systemet, samt den politiska och professionella praktiken. I weberiansk tradition 
är byråkratin en apparat som styrs av en legal auktoritet. Denna auktoritet skall enligt Weber 
vara ett instrument för politiskt ansvariga och neutral inför lagar och regler. Då byråkratin i 
praktiken inte är detta viljelösa instrument skapas olika grader av formellt handlingsutrymme. 
Dessa antas dock vara kontrollerad av överordnade organ och formella regelverk. 
Handlingsutrymmet innebär samtidigt att genomförandet av politiska beslut i stor omfattning 
kan utformas efter eget godtycke. Det finns således en motsägelse i den weberianska 
föreställningsvärlden (Montin 2002 s.105ff. jfr Brante 1999 s.67ff.).  

Ledarskap i äldreomsorgen 
I antagande att genombrott inom biologi-, kemi och naturvetenskaperna under de senaste åren 
har bidragit med kunskap i världen, är det aktuellt att ifrågasätta om nya upptäckter har 
inverkat på kunskap gällande ledarskap i organisationer. Utan tvekan har naturvetenskapens 
upptäckter genom t.ex. Newton11 bidragit till nya sätt att se på världen. I byråkratin som 
organisationsform reflekteras dessa naturvetenskapliga synsätt genom att strukturera och 
mekanisera. Byråkratin är en uppsättning delar (människor) med funktionen (roller) att 
acceptera vissa vetenskapliga principer (regler) (Stumpf 1995 s.39ff). Stumpf (1995) menar 
att den mekaniska synen på organisationer ligger till grund för undersökningar av 
organisationer och utvecklande av organisationsteorier, kan ses som en ”Newtonsk orsak” 
eller regel som påverkar synen på organisationer. Om inte ledarskapets praktik beaktas vid 
utvecklande av organisationsteorier, kommer nya upptäckter av teorier gällande 
organisationer att stanna vid ett litet antal (Stumpf 1995 s.39ff). Lawell och Harlow (2005) 
anmärker att det är ganska nyligen som betoningen av enhetschefens roll i organisationen och 
dess effekter i omsorgen börjat uppmärksammas. Huvuddelen av ledarskapslitteraturen 
behandlar den privata sektorn och då främst de högsta ledningarna inom företag. Det finns 
mycket kvar att göra när det gäller forskning om ledarskap i offentlig sektor (SOS 2003b 
s.10). Eliasson-Lappalainen och Runesson (2000) anser att området nästan är att betrakta som 
ett vitt fält (Eliasson-Lappalainen & Runesson 2000 s.56). Förvisso kan situationen inom 
andra områden vara likartad den i omsorgen, men några aspekter utmärkande för den sociala 
omsorgen som t.ex. omsorgens särskilda funktion och historia, den offentliga sektorns natur 
och ansvarstagande, samt de ansträngda maktrelationerna mellan professionella och chefer. 

                                                 
11 Isaac Newton (1643-1727) engelsk naturvetenskapsman, lade grunden till forskning om gravitation och 
planeternas rörelse (Nordling & Österman 1999 s.421). 
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Den sociala omsorgen kan kanske karaktäriseras av osäkerhet, komplexitet och tvetydighet 
(Lawell & Harlow 2005 s.1165).  
 
Enhetschefens arbetsuppgifter kan enligt Trydegård (1991) delas in i fyra områden. 
Verksamhetsansvar, personalledning, socialt arbete och samverkan. Verksamhetsansvar är de 
uppgifter som svarar mot de politiska kraven i förvaltningen, gällande budget, ekonomiarbete, 
lokalansvar och verksamhetsutveckling. Personalledning innebär att handlägga personal 
frågor, rekrytering och introduktion av nyanställda. Verksamhetsområdet socialt arbete 
innefattar kontakt med anhöriga samt att se till att bland annat insatser enligt socialtjänstlagen 
utförs. Samverkan gäller kontakt och kommunikation med andra professioner, ideella 
organisationer och fackförbund (Trydegård 1991 s.3f). Törnquist (2004) menar att den 
kunskapsbas som enhetscheferna i hennes studie har, i stort kan delas in i kunskaper som rör 
verksamheten samt kunskaper baserad på människokännedom. Med utgångspunkt från dessa 
två kunskapsbaser delar Törnquist (2004) in ledarskapet i fem olika ledarroller. Den 
pedagogiska ledaren vill få sina anställda att växa, detta gör enhetschefen genom att lära 
känna och stötta personalen. Den förtroendegivande ledaren är ärlig och hederlig, viket inger 
ett förtroende. Den styrande ledaren, ger raka och tydliga besked vid rätt tillfälle, samt 
förmedlar pondus och får saker gjorda. Den diplomatiska ledaren, lyssnar på sina medarbetare 
och fattar beslut genom att väga allas åsikter. Den omtyckte ledaren är ödmjuk och öppen, 
samt en god förebild för sina anställda (Törnquist 2004 s.174).  
 
I de svenska kommunerna finns över 700 000 anställda och cirka 35 000 chefer. Detta innebär 
grovt räknat att varje chef har ett personalansvar för ungefär 20 personer (SOS 2003b, s.10). 
Det är dock inte ovanligt att en enhetschef i äldreomsorgen har ett personalansvar omkring 80 
till 100 medarbetare. För att som enhetschef kunna utöva ett bra ledarskap bör inte 
personalantalet överstiga 30 anställda (SOS 2003b s. 8ff.). I flera rapporter poängteras att 
enhetschefen har en stor roll i hur omsorgen till äldre utförs, samt att personalen påverkas av 
vilka förutsättningar enhetschefen har att bedriva och utveckla omsorgen (SOS 2004 s.16ff., 
Prop. 2005/06:115 s.161ff.). Regeringen beslutade 2004 att tillsätta en kommitté med uppgift 
att utveckla principer och strategier för stöd till kommunernas kvalitetsutveckling inom 
kommunal omsorg om äldre (dir. 2004:162). Kommittén antog namnet Kompetensstegen (S 
2004:10). Under åren 2005-2007 planeras sammanlagt drygt en miljard kronor att avsättas till 
satsningen (Prop.2004/05:94 s.5ff.). Kvalitetshöjning i form av kompetens är en mycket viktig 
komponent i denna insats. Detta gäller den kommunala utbildningen för undersköterskor samt 
den statliga utbildningen för enhetschefer. Chefens situation präglas av ett stort 
personalansvar och omfattande uppdrag leder till att arbetet ofta domineras av administrativa 
uppgifter. Det kan vara svårt att hinna med handledning av personal, arbetsmiljöarbete samt 
långsiktigt utvecklings- och personalarbete. Dessa problem kan inte enbart beskrivas som en 
följd av tidsbrist. Brist på kompetens kan vara en annan faktor samt avsaknad av 
stödfunktioner för ledare. Arbetsledaren behöver aktivt stöd både i rollen som pedagogisk 
handledare och för verksamhetsutveckling (Prop. 2005/06:115 s.161ff.). Länsstyrelserna i 
Västra Götalands län och Östergötland län påpekar att dokument och dokumentation saknas 
på åtskilliga nivåer i äldreomsorgen. Det förekommer brister gällande rutiner för 
informationsöverföring, planering för personal, löpande anteckningar, uppföljning samt 
utvärdering av individuellt beslutade insatser. Den bristande dokumentationen ses i 
rapporterna som en följd av att chefer inom äldreomsorgen har ett för stort personalansvar 
(Lst E:2005:6 R, Lst O:2005:68 R).  
 
Arbetsmiljöverkets genomförde 2004 en tillsyn av chefers arbetsmiljö, detta med anledning 
av den ökade risken för psykisk överbelastning bland omsorgens enhetschefer. Hur 
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enhetschefer har det påverkar både medarbetarna och verksamheten. Det är därför 
betydelsefullt både för cheferna själva och för personalen att de har goda arbetsförhållanden. 
Resultatet av Arbetsmiljöverkets tillsyn visade att resurserna för stöd och ledning till 
enhetscheferna ofta är otillräckliga. Följderna av ett otillräckligt chefskap får också effekter 
nedåt i organisationen. Underställd personal kan inte ges det stöd och den handledning som de 
är i behov av, vilket medför en negativ påverkan på deras arbetsförhållande (Internet 1). De 
utmaningar som de nya och förändrade kraven på ledare inom kommunal verksamhet 
medfört, innebär att personalansvariga chefer i vård och omsorg verkar i ett nät av 
förväntningar som byggs upp av politiker, omsorgstagare, anhöriga, allmänheten, 
överordnade, kollegor och personal. Dagens ledarskap bygger på relationer, samspel och att 
hantera konflikter. Ett gemensamt krav som ställs på alla chefer oberoende av nivå, är 
förmågan att arbeta med människor. Detta medför att chefens personliga egenskaper blir allt 
viktigare i förhållande till dennes expertkunskaper (SOS 2003b s. 17f, SK 2001:6 s.45f).  

Sammanfattning av studiens centrala begrepp 
Enligt Granberg (2004) är kunskap grunden till kompetens (Granberg 2003 s.404). Ellström 
(1992) menar att det genom skillnader i arbetsliv och utbildning framträder två typer av 
kompetenser. Reell kompetens är den kunskap som individen via t.ex. tidigare erfarenheter 
faktiskt har. Den formella kompetensen kan styrkas via ett examensbevis eller betyg. 
Nedanstående figur (figur 3) ringar in hur dessa begrepp används i studien. Denna figur är en 
mer fulländad tankebild med utgångspunkt från figur 1 (se s.3), och har kompletterats med 
ledarskap och kompetens. Det figuren visar är att utbildningen kan ses som ett forum där 
individen kan tillskansa sig kunskaper. Hur kunskaperna skall se ut kan kopplas till 
kursinnehållet i utbildningen och dess utbildningsplan. Samtidigt bör kunskap ses som något 
individuellt hos varje enskild individ, beroende på benägenheten att kunna ta till sig 
kunskapen och tidigare referensramar. Kunskaperna är således explicita i form av 
kursinnehåll och implicita gällande kunskaper hos varje enskild individ som går en utbildning 
(Nonaka & Takeuchi 1995 s.71ff.). Yrkesrelevans är en del i högskolemässigheten och 
granskningar av utbildningar ses med utgångspunkt från förmågan att integrera beprövad 
erfarenhet med vetenskaplig teori (HSV 2000:6 R s.17 jfr HSV 2000:5 R s. 29f). Platon var 
enligt Gustavsson (2000) först med att ställa upp kriterier för kunskap genom åtskillnad 
mellan sann och säker kunskap (episteme), mot att ha en åsikt eller tycka någonting (doxa). 
Aristoteles utvecklade detta resonemang genom att framhålla att teoretiska kunskaper bör 
sättas in i ett praktiskt sammanhang (Gustavsson 2000 s.31ff.). 
 

 
Utbildning  Kunskap 
 
 
 
Yrkesrelevans  Kompetens  
  Ledare 

 
 
    Chef  Enhetschef 

 
Figur 3: Centrala begrepp, återkoppling. 
 

Kompetens är den del av kunskapen som framkommer under det praktiska utövandet. Denna 
kompetens är både formell och informell. Kunskaper som stämmer överens med 
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utbildningens innehåll och som ger en viss kvalifikation att söka särskilda tjänster, kan 
betecknas som formell kompetens. Informell kompetens bygger på det praktiska användandet 
av de implicita kunskaperna (se figur 3). Åtskillnaden mellan chefskap och ledarskap är att 
chefskapet betraktas som en formell position, som medför befogenheter, dessa i likhet med 
den kompetens som kan betraktas som formell. Ledarskap däremot är av både formell och 
informell karaktär och uppstår i själva utförandet. Ledarskapet är personorienterat med 
utgångspunkt från den kompetens som betraktas som informell. Enligt Maltén (2000) fungerar 
ett chefskap bäst då formellt och informellt ledarskap förenas (Maltèn 2000 s.13ff.).  

Metod 
Nedanstående rubriker för studiens metodavsnitt inleds av val av metod samt 
litteraturanskaffning. Sedan följer diskussionen om studiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Vidare kommer metoddiskussion och etiska överväganden. Stycket avslutas 
med urval och intervjuernas genomförande.  

Val av metod  
Det finns två stora huvudinriktningar gällande metoder, den kvalitativa och den kvantitativa 
metoden. Den grundläggande likheten mellan dessa är att de utgår från det gemensamma 
syftet att skapa ökad förståelse (Holme & Solvang 1997 s.13ff.). Det som bör 
uppmärksammas är att metod i första hand skall väljas med utgångspunkt från 
undersökningens syftesformulering (Marlow 2005 s.5ff.). Syftet med denna studie är att 
undersöka hur utexaminerade studenter från Örebro universitets Sociala omsorgsprogram med 
inriktning mot äldre och funktionshindrade, beskriver att utbildningen förbereder dem för 
yrket som enhetschef i kommunal äldreomsorg. Då intentionen är att undersöka 
respondenternas beskrivningar, har en kvalitativ ansats genom fyra semistrukturerade 
intervjuer fått utgöra valet av metod (Marlow 2005 s.185, Wengraf 2004 s.162).  

Litteraturanskaffning 
Litteratur och artiklar har inför denna studie anskaffats via Örebro universitets databaser 
Artikelsök, Elin@orebro, Libris, Scirus, Voyager samt Internets sökmotorer Google och 
Spray. Sökning via Internet har även gjorts genom följande webbsidor; Arbetsmiljöverket, 
Högskoleverket, Länsstyrelsen, Regeringen, Socialstyrelsen, och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Internet är inte en fullgod metod för att finna tillförlitliga källor, och det som finns 
är olämpligt för forskning (Booth (m.fl.) 2004 s.84ff.). Författarna till denna studie är 
medvetna om denna begränsning, men vill betona att de Internetsidor som används för studien 
är offentliga myndigheters officiella sidor, där innehållet har en god tillförlitlighet.  
 
Följande sökord har använts vid litteratursökning: Arbetsledning i äldreomsorg, elderly care, 
enhetschef i äldreomsorg, evaluation of the programme of Social Care, knowledge, kunskap, 
leadership, ledarskap, management in social care, programme of Social Care, Sociala 
omsorgsprogrammet, utvärdering av Sociala omsorgsprogrammet, vocational relevance, 
yrkesrelevans, äldreomsorg. För att finna relevant forskningslitteratur har sökorden 
kombinerats till olika konstruktioner och former. Referenslistor från ämneslitteratur, 
rapporter, uppsatser och artiklar har också utgjort underlag till litteraturanskaffningen. 
Avgörandet för valet av litteratur har utgått från att besvara studiens syfte. I 
litteraturgenomgången för studiens centrala delar har ambitionen varit att finna litteratur 
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publicerad inom ramen av fem år, detta för att studien skall hålla en hög nivå av aktualitet. Då 
det inte alltid kunnat fullföljas, har kriteriet varit att försöka finna litteratur, rapporter och 
vetenskapliga artiklar som är av betydelse för studien. För att bygga en grundlig 
litteraturöversikt presenteras litteratur som författarna till denna uppsats uppfattar vara av 
historiskt värde, t.ex. Platon och Aristoteles kunskapsfilosofier. 

Validitet och reliabilitet 
För att en undersökning skall anses som en vetenskaplig studie måste reliabilitet och validitet 
klargöras. Reliabilitet innebär att en studie är tillförlitlig och att mätningarna är korrekt 
gjorda. Med validitet avses att studien mäter det som den är ämnad att mäta (Kvale 1997 
s.207ff., Silverman 2000 s.174ff., Trost 2005 s.111ff.). En hög grad av reliabilitet är en 
förutsättning för en hög validitet. Det är extra svårt att åstadkomma en hög validitet i 
undersökningar som gäller beskrivningar av olika fenomen och åsikter (Thyer 2001 s.279). 
Detta för att resultaten bygger på forskarens uppfattning eller tolkning av den information 
som framkommer (Holme & Solvang 1997 s.76, Wengraf 2004 s.13). Vid kvalitativa 
undersökningar är det viktigt att forskaren kan påvisa att informationen som ligger till grund 
för tolkningarna är sakliga och relevanta för frågeställningarna (Trost 2005 s.13). Detta ställer 
stora krav på att forskaren i initieringsfasen formulerar frågor enligt studiens syfte (Marlow 
2005 s.88). Silverman (2000) menar att validitet är detsamma som sanning, det vill säga med 
vilken överensstämmelse och exakthet ett socialt fenomen beskrivs. För att åstadkomma en 
hög validitet krävs att alla aspekter i de konkreta fakta som utgör underlaget för den empiriskt 
baserade analysen tydliggörs (Silverman 2000 s.175). Således är ambitionen att i denna studie 
redovisa alla aspekter som enhetscheferna fört fram.  
 
En studies reliabilitet handlar om huruvida den är utförd på ett korrekt och tillförlitligt sätt, 
studiens rimlighet. Andra forskare skall kunna komma fram till samma resultat (Holme & 
Solvang 1997 s.165, Thyer 2001 s.273f). Rimligheten inom kvalitativ forskning kan stärkas 
genom att läsaren förses med beskrivningar av teoretiska utgångspunkter, kriterier vid val av 
respondenter samt ta del av intervjuguiden. Om det inte framgår på ett tydligt sätt vilken 
metod och vilket tillvägagångssätt som använts, är arbetet inte trovärdigt (Silverman 2000 
s.188, Thyer 2001 s.275). I denna studie har detta eftersträvats genom att författarna så 
konkret som möjligt försökt lyfta fram metod och tillvägagångssätt, samt de centrala 
begreppen.  

Generaliserbarhet 
Kvantitativa metoder strävar efter generaliserbar kunskap genom att mäta, skriva och förklara 
nomotetiska (lagbundna) tillstånd ofta genom en deduktiv ansats, det vill säga att dra 
slutsatser från det generella till det specifika (Kvale 1997 s.8f). Deduktion betyder i metodlära 
att dra slutsatser från andra premisser i överensstämmelse med logiska och matematiska 
regler, som garanterar att slutsatserna är sanna om premisserna är sanna (Brante 2001 s.49). 
Syftet i kvantitativa metoder är att bevisa det studerade i tester av hypoteser och teorier. I den 
kvalitativa metoden är syftet att studera det säregna och unika. Det kan vara fråga om att 
inventera, uttyda och förstå fenomen med ideografisk (händer bara en gång) prägel (Marlow 
2005 s.10f). Induktion används i metodlära som en beteckning för en process i motsatt 
riktning från deduktion. Slutsatser dras från ett begränsat antal observationer till påståenden 
om generella samband (Brante 2001 s.50, Marlow 2005 s.8ff.).  
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I den kvalitativa metoden sker insamlandet av information under betingelser som är 
närliggande den verklighet som avses undersökas, detta styrker undersökningens trovärdighet 
(Holme & Solvang 1997 s.92). Det som däremot inte går att uttala sig om är undersökningens 
giltighet i det avseendet att den gäller för andra. De resultat som i denna studie framkommer 
genom intervjuer med enhetschefer i äldreomsorgen, gäller enbart för den gruppen av 
enhetschefer och inte för andra. Det går inte att utgå från att det kvalitativa resultatet är 
generellt. Den kvalitativa metoden ger således goda möjligheter till att göra relevanta 
tolkningar, men dessa blir inte generella eller entydiga (Holme & Solvang 1997 s.93ff.). 
Silverman (2000) motsätter sig detta argument då all forskning påverkar människors liv, 
vilket måste vägas mot kunskaps- och informationsbehovet. Den kunskap som eftersträvas 
måste vara generaliserbar. Om meningen inte är att generalisera så är kunskapen bortkastad 
och ger ett etiskt dilemma. Generaliserbarhet behöver däremot inte vara statistiskt 
generaliserbar. Att med utgångspunkt från specifika fall kunna dra lärdomar är minst lika 
viktigt. Forskaren skall argumentera med ord, begrepp och teorier för generaliserbarhet. Den 
kvalitativa forskningen kan ibland ha svårigheter med att hävda sin generaliserbarhet mot den 
kvantitativa forskningen. Ett annat sätt att närma sig generaliserbarhet i kvalitativ forskning är 
själva existensen av ett fenomen. Det vill säga att om ett fenomen existerar så finns där också 
en generaliserbarhet (Silverman 2000 s.102). Fenomen är bara förståeliga i det sammanhang 
eller den kontext som de förekommer i. Denna studie representerar endast olika 
tolkningsmöjligheter av materialet. Andra tolkningar är således möjliga, då den som tolkar 
aldrig kan bortse från sin egna förförståelse och dess förutfattade meningar (Holme & 
Solvang 1997 s. 151ff.).  

Metoddiskussion och etiska överväganden 
Enligt Silverman (2000) är det aldrig möjligt med neutralitet, men forskaren skall sträva efter 
att uppnå en värdefrihet. I de kvalitativa metoderna finns utrymme att använda de etiska 
aspekterna i en kontinuerlig reflektion. Möjligheten att klargöra sina ståndpunkter i kvalitativa 
data gör studiens upplägg mer ärlig än i den kvantitativa, då det finns för många regler som 
döljer det personliga ansvaret (Silverman 2000 s.57) Om forskning i omsorgen skriver 
Eliasson-Lappalainen (2005) att ”omsorg är ett fint ord, som står för ett grundläggande värde 
i samhället och mellan människor […] i själva forskningsarbetet kan vi visa omsorg i 
förhållande till dem vi forskar om och för” (Eliasson-Lappalainen 2005 s.13). I diskussioner 
om forskningsmoral är främst tre frågor särskilt viktiga; 
 

1. Kan forskaren vara neutral?  
2. Om inte, vem skall forskaren i sådant fall vara trogen?  
3. Och i sådant fall, hur trogen skall forskaren vara?  

 
Grundläggande principer, värden och normer bidrar till att bestämma hur människor handlar i 
olika situationer. Det finns inte alltid en medvetenhet om vilka kraven är samt vilka normer 
handlandet sker genom. Etik är således ett begrepp som kan användas i försök att systematiskt 
medvetandegöra och bearbeta de grundläggande principer, normer och värden som ingår i 
moralen (Eliasson-Lappalainen 2005 s.14). Allt engagerat kunskapssökande tar sin början i 
något subjektivt upplevt. Det kan vara egna eller andras upplevelser av att något är 
otillfredsställande, problematiskt eller fascinerande (Eliasson-Lappalainen 2005 s.14ff). Här 
bör det uppmärksammas att författarna till denna studie har en subjektiv upplevelse av Sociala 
omsorgsprogrammet samt erfarenheter från kommunal äldreomsorg. Därför kan dessa 
erfarenheter påverka inlevelsemöjligheterna och vilka frågor som ställs. I vissa 
forskningssammanhang betraktas det subjektiva, det vill säga, det som händer i det mänskliga 
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medvetandet, enbart som felkällor i sökandet efter det som kallas vetenskaplig och objektiv 
kunskap. Eliasson-Lappalainen (2005) poängterar att det knappast är så att de forskare som 
mest ihärdigt förespråkar utestängande av det subjektiva i sökandet av objektiv kunskap, varit 
medvetslösa. Faktumet av att forskaren är en människa kvarstår. Erkännandet av denna 
realitet kan inte ses som ett hinder i sökandet efter giltig kunskap, utan som en nödvändig 
förutsättning (Eliasson-Lappalainen 2005 s.18). 
 
Hur forskare inom det sociala området kan förhålla sig neutrala och undvika att välja sida, 
resulterar vanligen i att forskaren väljer sida och perspektiv. Dock kan detta ske mer eller 
mindre medvetet och uttalat (Eliasson-Lappalainen 2005 s.170). Författarna till denna studie 
har ambitionen att så tydligt som möjligt redogöra för studiens centrala begrepp, samt skapa 
en klar bild av tillvägagångssätt och metod. Avsikten med detta är att trots en strävan efter 
neutralitet ändå klargöra de perspektivval som studien bygger på. En skenbar neutralitet döljer 
inte bara forskarens partstagande utan också mottsättningar och konflikter i samhället. 
Forskaren lever vanligtvis själv i det samhälle som studeras, vilket gör det osannolikt att inta 
ett helt neutralt förhållningssätt, hur eftersträvansvärt det än är. Följdfrågan blir vem forskaren 
skall vara trogen? (Eliasson-Lappalainen 2005 s.170). Juul Jensen (1986) argumenterar för 
principen om ”vårt ansvar för de svaga”. Principen är oskiljaktigt förbunden med en 
människosyn som erkänner att vi alla är beroende av varandra, samt av normer skapade av 
människor som gör oss till dem vi är (Jensen 1986). Eliasson-Lappalainen (2005) menar att 
det i sådan forskning torde vara ett krav på ställningstagande för svaga och utsatta parter 
(Eliasson-Lappalainen 2005 s.170). Detta leder in på frågan om hur trogen forskaren skall 
vara respondenten. Ett noggrant kunskapssökande kräver inte bara ett kritiskt granskande i 
förhållande till starkare parters problemdefinitioner, utan också till respondentens självbilder. 
Ju svagare respondenten är desto fler institutioner och människor lär det finnas som har makt 
att definiera dennes problem och behov. Därför bör forskaren vara vaksam för att inte stanna i 
skönmålningar, eller avstå från sökandet om sanningar i rädsla för att framstå som osolidarisk 
gentemot respondenten (Eliasson-Lappalainen 2005 s.171). 
 
Forskaren har det yttersta ansvaret för att forskningen är av god kvalitet och moraliskt 
acceptabel. För det första styrs forskningen som verksamhet av en mängd uttalade och 
outtalade normer om vad god vetenskap är, samt vad som utgör ett gott arbete. För det andra 
skall forskare liksom andra yrkeskategorier följa nationella och lokala regler, anvisningar och 
riktlinjer för uppträdandet på arbetsplatsen. Skilda forskarkategorier har sin egen yrkesetiska 
kodex med aspekter av forskarrollen och forskningsaktiviteten. Ofta använda centrala begrepp 
för yrkesutövningen är att tjäna mänskligheten, samt respektera mänskligt liv 
(Vetenskapsrådet 2002 s.5ff.). Författarna till denna uppsats ser sig som ambassadörer för 
universitetet, samt reflekterar över gott uppförande och bemötande. Studien har genomförts 
med utgångspunkt från de forskningsetiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning som utformats av Vetenskapsrådet (2002). Varje intervjuperson har erhållit en 
skriftlig försäkran (se bilaga 1) där fyra principer har tillgodosetts:  
 

• Informationskravet; deltagarna har informerats om undersökningens syfte. Det måste 
klart framgå att deltagandet är frivilligt, vilket också kan bidra till att öka förtroendet 
för forskarna (Holme & Solvang 1997 s.334ff.). Deltagarna har informerats om 
deltagandets frivillighet, samt att de när som helst under studiens gång kan avbryta sitt 
deltagande (Vetenskapsrådet 2002 s.7). 

 
• Samtyckeskravet; deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan i studien 

och muntligen lämnat sitt samtycke (Vetenskapsrådet 2002 s.9f.). För att dokumentera 
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intervjuerna tillfrågades respondenterna om samtycke till att använda bandspelare där 
samtliga godkände alternativet. 

 
• Konfidentialitetskravet; innebär att alla uppgifter om personer som ingår i 

undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002 s.12). 
Alla namn som kan leda till en identifiering har tagits bort från materialet, vilket det 
bör göras enligt Kvale (1997 s.144ff.). Av hänsyn till intervjupersonernas 
konfidentialitet anges inte exakt när de tog examen, då det kan röja deras identitet. 
Kön är inte en variabel som denna studie tar hänsyn till, därav kommer respondenterna 
i analysen att benämnas med könsneutrala namn, Conni, Isa, Kim och Robin (Internet 
4).  

 
• Nyttjandekravet; deltagarna har informerats om att materialet endast kommer att 

användas till denna studie. De uppgifter som framkommit behandlas varsamt så att 
inte deltagarna kan komma till skada. Vid citat har justeringar gjorts, detta för att det 
säregna i respondentens talspråk och uttryck inte skall röja dennes identitet 
(Vetenskapsrådet 2002 s.14). Författarna klargjorde att de inspelade intervjuerna samt 
det transkriberade materialet kommer förvaras säkert, så inga obehöriga kan röja 
respondenternas rätt till konfidentialitet. 

Urval 
Ett utmärkande drag i den kvalitativa metodens tillvägagångssätt är att intervjuer med ett fåtal 
respondenter kan ge ett generöst material, vilket därmed kan resultera i en djup analys av 
respondenternas beskrivningar (Holme & Solvang 1997 s.78ff.). Silverman (2000) 
förespråkar att en studie skall gå på djupet, inte bredden och uttrycker följande; 
 

As I tell my students, your aim should be to say ´a lot about a 
little (problem) ´. This means avoiding the temptation to say ´a 
little about a lot (Silverman 2000 s. 64). 
 

Ovanstående resonemang återfinns hos Trost (2005) som menar att ett fåtal väl utförda 
intervjuer är bättre än ett större antal. Ett stort antal intervjuer under en kort tidsperiod kan 
bidra till att materialet blir ohanterligt (Trost 2005 s.123). Därav har författarna valt att 
avgränsa antalet intervjuer till fyra. Variabler som kön och ålder har valts att i urvalet inte 
beaktats. Urvalskriteriet har innefattat följande: 
 

1. Att respondenterna är utexaminerade från Sociala omsorgsprogrammet med inriktning 
mot äldre och funktionshindrade vid Örebro universitet. 

2. Att respondenterna utexaminerats mellan vårterminen 2004 och höstterminen 2005. 
3. Att respondenterna är yrkesverksamma enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. 
4. Att respondenterna innehaft sin tjänst under minst sex månader.  
5. Att respektive respondents arbetsplats är förlagd i Örebro län. 

 
Urvalet har skett genom snöbollseffekten där en av respondenterna varit känd för författarna 
och i sin tur har rekommenderat en tänkbar respondent för studien. Denna snöbollseffekt har 
fortsatt tills kontakt med fyra respondenter etablerats (Marlow 2005 s.143). Icke 
slumpmässiga urval tillåter forskaren att välja ut respondenter som förutsätts ha rik 
information, vilket kan ge studien dess djup (Marlow 2005 s.139). Kritik som kan framföras 
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gällande urvalet, är att respondenterna inte tillhört samma studiegrupp. Detta innebär att en 
viss variation i utbildningens kursinnehåll kan förekomma. Samtidigt har inte kravet om 
yrkesrelevans gällande högskoleutbildningar ändrats. Därmed finner författarna att studien 
likväl håller en god validitet. 

Intervjuernas genomförande 
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersöknings situationen liknar ett vardagligt 
tillstånd och ett vanligt samtal. I denna intervjuform utövar forskaren den minsta styrningen 
gällande respondenterna (Holme & Solvang 1997 s.99). I strävan efter att låta 
intervjupersonerna påverka samtalens utveckling, används i denna studie en intervjuguide 
med semistrukturerade frågor (se bilaga 2) (Marlow 2005 s.158). Frågeställningarna i 
intervjuguiden till denna studie är uppbyggda runt teman, vilka utgår från studiens centrala 
begrepp samt utbildningens kursinnehåll. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras i 
huvudsak av öppna frågor, men i denna studie förekommer även slutna frågor (Wengraf 2004 
s.162f). Fördelen med att använda dessa båda design av frågor är att inför varje tema initialt 
ställa en öppen fråga, och av det precisera informationen med en stängd fråga. Wengraf 
(2004) menar att det är dumt att inte precisera sin frågeställning då meningen är att få ett 
konkret svar på en särskild fråga. Skillnaden mellan öppna och slutna frågor är att slutna 
frågor formuleras så att svaren ofta blir ja eller nej. Öppna frågor förmår däremot 
respondenten att beskriva svaret på ett mer utförligt sätt (Wengraf 2004 s.164).  
 
Intervjuernas utformning kan beskrivas med Kvales (1997) sju stadier för 
intervjuundersökningar. Dessa stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering samt rapportering. Tematisering innebär att ämnesområde ringas in och syfte 
utformas innan intervjuerna påbörjas. Det är viktigt att intervjuaren har god kunskap om 
ämnet för att kunna ställa väsentliga frågor (Kvale 1997 s.85ff. jfr Trost 2005 s.28ff.). 
Författarna till denna uppsats har innan utformandet av intervjuguiden fördjupat sig i tidigare 
forskning kring yrkesrelevans, kunskap och ledarskap. Intervjuguidens teman (se bilaga 2) 
bygger på de kurser som var giltiga då respondenterna gick utbildningen (se bilaga 3), dessa 
teman kan ses som elementära delar både i utbildningen och i yrket som enhetschef. Med 
utgångspunkt från varje tema har temafrågor (TF) av både öppen och sluten karaktär 
utformats (se figur 4), i avsikt att ta del av de beskrivningar som respondenterna ger angående 
studiens frågeställningar (Wengraf 2004 s.78ff., Kvale 1997 s. 85ff). Dessa frågeställningar 
är: (I) Vilka kunskaper beskriver respondenterna är de elementära i sitt arbete som enhetschef, 
(II) hur motsvarar utbildningens innehåll yrkesrelevansen? 
 

 
Figur 4: Tema och tema frågor (TF) (Hämtad från Wengraf 2004 s. 78). 
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Planering förutsätter att hänsyn tas till den kunskap som eftersträvas samt att moraliska 
aspekter beaktas, såsom konfidentialitet och informerat samtycke (Kvale 1997 s. 85ff., Trost 
2005 s.40f). Inför intervjuerna till denna studie har ett dokument utformats som för 
respondenterna informerar om studiens syfte, samt klargör författarnas ställningstagande 
gällande etiska aspekter (se bilaga 1). Vid genomförandet av intervjun är det viktigt att ha 
sakkunskap om det mänskliga samspelet. Forskaren måste ha en stor förmåga att sätta sig in i 
och förstå hur respondenten upplever sin situation, men utan att egna uppfattningar avspeglas 
eller påtvingas i respondentens svar (Kvale 1997 s. 95ff., Trost 2005 s.71f). I intervjuerna till 
denna studie har dessa faktorer beaktats genom reflekterande av intervjuarens agerande efter 
varje intervjutillfälle. Detta ger en kontinuerlig återspegling av intervjutekniken. Intervjuerna 
genomfördes vid respektive respondents arbetsplats och tog cirka 60 minuter att genomföra. 
Vid två av intervjuerna närvarade båda författarna och en ansvarade då för intervjun. Vid 
nästa tillfälle växlades denna roll. En kritik som kan riktas är att inte alla intervjuer 
genomfördes på samma sätt. På grund av respondenternas tidschema sammanföll två 
intervjuer därav skedde två intervjuer enskilt. Under Kvales (1997) fjärde stadie utskrift 
behandlas intervjumaterialet för analys. Detta utvecklas vidare under nedanstående rubrik, 
bearbetning och analys. 

Analys 
Nedan kommer intervjuernas bearbetning och analys följt av den hermeneutiska 
tolkningsansatsen och den hermeneutiska cirkeln. Studiens analys klargörs ytterligare under 
rubriken analysens delar och helhet. 

Bearbetning och analys 
I utskriften förbereds intervjumaterialet för analys. Det vanligaste tillvägagångssättet är att 
skriva ut de bandade intervjuerna till en skriftlig text. När utskriften är gjord kan den ses som 
det enda empiriska datamaterialet i intervjuprojektet (Kvale 1997 s. 149, Trost 2005 s.125f). 
De inspelade intervjuerna i denna studie har transkriberats genom dataprogrammet Word. 
Genom att använda bandspelare ges bättre möjligheter att följa dynamiken i samtalet. 
Utskriften skall dock inte betraktas som en kopia av en ursprunglig verklighet, utan som en 
tolkande konstruktion samt ett användbart verktyg (Kvale 1997 s. 147). Under analysstadiet 
bör det med utgångspunkt från studiens syfte samt intervjumaterialets karaktär beslutas om 
vilka analysmetoder som är lämpliga för materialet. Analysförfarandet innefattas enligt Kvale 
(1997) av tre delar; strukturering, kartläggning och innebörder. Genom att föra över den 
inspelade intervjun till ett skrivet dokument har en strukturering gjorts. Kartläggning sker 
sedan genom att överflödigt material tas bort. Vid bearbetningen av innebörder visade det sig 
att intervjuguidens teman med utgångspunkt från respondenternas beskrivningar av sitt 
uppdrag kunde sammanställas under två huvudteman, verksamhetsansvar och personalansvar. 
Dessa teman kan sammanfattas som två huvudområden med utgångspunkt från 
frågeställningen om vilka delar respondenterna beskriver som elementära i sitt arbete. Under 
detta sista stadium enligt Kvale (1997) utvecklas innebörder under själva analysarbetet (Kvale 
1997 s. 170ff.). Resultaten för denna studie analyseras under rubrikerna verksamhetsansvar 
och personalansvar. I rubriken verksamhetsansvar behandlas temana ekonomi, rättskunskap 
och dokumentation samt under rubriken personalansvar finns temana kvalifikation, socialt 
arbete och ledarskap. Dessa teman kommer vidare analyseras genom en hermeneutisk 
tolkningsansats. Motivet till denna tolkningsansats är möjligheten till att analysera på djupet, 
samt att ge en detaljrik redogörelse av respondenternas beskrivningar (Gilje & Grimen 1992 



 23

s.177). Den slutliga rapporteringens utformning har funnits i beaktande genom hela studiens 
förfarande, detta kommer förhoppningsvis leda till en läsvärd rapport, med metodologiskt 
välgrundade resultat (Kvale 1997 s. 233). 

Hermeneutisk tolkningsansats 
Hermeneutik sägs härleda från den grekiska budbärar guden Hermes och är tolkandets konst 
och vetenskap. Begreppet uppstod ursprungligen inom teologin i samband med utläggningar 
av heliga texter (Brante 2001 s.114). Den tyske filosofen Gadamer (1997) har bidragit till att 
kartlägga hermeneutiken, genom en grundlig framställning av hur varje förståelse är en 
tolkning, med utgångspunkt från den egna situationen och dess förståelsehorisont (Gadamer 
1997). Hermeneutiken vill motverka den vilseledande eller naiva inställningen, att den som 
påstår sig vara utan förutfattade meningar förhåller sig objektiv och till rena fakta. Varje 
förståelse är situationsbetingad och präglad av förväntningar eller invanda uppfattningar, det 
vill säga fördomar. Varje tolkande process är en pendling från förståelsen av delen till 
förståelsen av helheten och vise versa. Varje förståelse visar tillbaka till en förförståelse som 
är ett grunddrag i vår existens (Gilje & Grimen 1992 s.177, Kvale 1997 s.183, Molander 2003 
s. 232f). Detta är vad som brukar kallas den hermeneutiska cirkeln (Brante 2001 s.114f).  

Den hermeneutiska cirkeln 
Hermeneutiken är en förståelseinriktad forskningsansats. Genom tolkning kan vi få förståelse 
om hur människor föreställer sig världen och ger den mening. Hur denna forskningsprocess 
går till är en del av den hermeneutiska vetenskapsteorin. Även om inga absoluta sanningar 
söks är det viktigt att skilja mellan vardagligt och vetenskapligt tolkande. Vetenskaplig 
tolkning av text eller handling bör ha ambitionen att leda fram till en ny text, som i någon 
mening bättre eller tydligare förklarar företeelsens innebörd. Förutsättningen för att den nya 
förståelsen skall kunna accepteras är att tolkningen skall motiveras av forskaren (Molander 
2003 s. 232f, Gadamer 1997 s. 127f). 
 
Den hermeneutiska cirkeln beskriver hur tänkandet och tolkningar i en forskningsprocess 
består av rörelser mellan del och helhet. Endast genom att sätta delen i relation till helheten 
kan delen förstås. Ett exempel är att en individs beskrivningar av en särskild situation måste 
relateras till hela situationens kontext, det vill säga från en enskild detalj till en mer 
omfattande samhällelig väv. Tolkningen är således kontextuell i tid och rum, där den kunskap 
som erhålls är grundad i specifika sammanhang (Molander 2003 s. 232f). Vad som betraktas 
som del respektive helhet har sedan 1800-talet förändrats och utvidgats. Varje forskare måste 
själv avgöra för vad som är del respektive helhet med utgångspunkt från det egna 
forskningsområdet (Molander 2003 s. 232f, Gustavsson 2000 s. 216). 
 
Hur den som analyserar ett material skapar förståelse styrs av en föregripen mening som är 
bestämd av den gemenskap som förenar oss med historien och traditionen (Gustavsson 2000 
s. 216). Gadamer (1997) ansåg därför att den hermeneutiska cirkelns pendling skulle ske 
mellan förförståelse och förståelse. Denna nya version av den hermeneutiska cirkeln 
betraktades som en utveckling eller till och med en fulländning av den förra (Gadamer 1997 s. 
137ff.). Även den hermeneutiska cirkelns motiverande kapacitet bygger på tanken om ett 
omväxlande förhållningssätt. Pendelrörelserna kan visa på sambanden mellan det som tolkas, 
förförståelsen samt i vilket sammanhang förklaringen finns. Genom omväxlande hänvisningar 
till textens olika delar och dess helhet kan läsaren se tolkningens grund, inramning och 
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mönster. Ett sätt att se om den nya kunskapen är rimlig och kan rättfärdigas är att tolkningen 
bekräftas av både delar och helhet (Gilje & Grimen 1992 s. 190ff). 

Analysens delar och helhet 
Gadamer (1997) utgick huvudsakligen från texttolkning i sina resonemang kring förståelse 
och kunskap (Gadamer 1997 jfr Gustavsson 2000 s.216). Denna studies analysförfarande med 
utgångspunkt från en hermeneutisk tolkningsansats bygger på det ovan beskrivna, det vill 
säga en tolkningspendling mellan förförståelse och förståelse. Förförståelsen har sin grund i 
studiens bakgrund och forskningsöversikt med litteraturgenomgången av tidigare forskning. 
Dessa rubriker har presenterats i studien samt legat till grund för utformningen av 
intervjuguiden. Förståelsen motsvarar således de frågor som ställts till respondenterna samt 
respondenternas svar i relation till förförståelsen, det vill säga studiens forskningsöversikt och 
bakgrund samt de svar som intervjupersonerna givit (se figur 5). 
 

 
Figur 5: Studiens analysförfarande. 

 
Studiens två frågeställningar kommer genom de två temana verksamhetsansvar och 
personalansvar systematiskt att analyseras, med utgångspunkt i den förförståelse som 
presenterats i bakgrund och forskningsöversikt. Således kommer olika förståelser och 
tolkningar framträda vilket är hermeneutikens ambition (Gadamer 1997 s. 137ff.). 
Hermeneutiken erkänner att det finns flera sätt att förstå verkligheten och olika företeelser på, 
och som tolkande varelser är vi också en del av vår egen historia. Detta innebär att författarna 
till denna uppsats inte kan existera utanför sig själva, samt heller inte bortse från sina egna liv 
(Gilje & Grimen 1992 s. 190ff.). Syftet med denna studie är således inte att finna några 
absoluta sanningar, utan intentionen är att undersöka hur enhetschefer inom kommunal 
äldreomsorg beskriver Sociala omsorgsprogrammets yrkesrelevans. 

Resultat och analys  
Frågeställningarna i denna studie är: (I) Vilka kunskaper beskriver respondenterna är de 
elementära i sitt arbete som enhetschef, (II) hur motsvarar utbildningens innehåll 
yrkesrelevansen? I intervjupersonernas beskrivningar av de elementära delarna i sitt arbete 
som enhetschef framträder två övergripande teman vilka är, verksamhetsansvar och 
personalansvar. Liknande tematiseringar återfinns i Trydegård (1991) och Törnquist (2004). 
Trydegård (1991) delar in enhetschefernas arbetsuppgifter i fyra områden, verksamhetsansvar, 
personalledning, socialt arbete och samverkan (Trydegård 1991 s.3f). Törnquist (2004) menar 
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att enhetschefens kunskapsbas grovt kan delas in i kunskap som rör verksamheten samt 
kunskap baserad på människokännedom (Törnquist 2004 s.172ff.). I denna studie analyseras 
ekonomi, rättskunskap och dokumentation under huvudtemat verksamhetsansvar. Dessa tre 
områden ses av respondenterna som de huvudsakliga ansvarsområdena i deras 
verksamhetsansvar. Under huvudtemat personalansvar beskriver respondenterna socialt arbete 
och ledarskap som de elementära delarna. Intervjupersonerna påtalar även kvalifikation som 
en grundläggande del i personalansvaret för att legitimera chefskapet. För att svara på 
studiens andra frågeställning om hur utbildningens innehåll motsvarar yrkesrelevansen, sker 
analysen med utgångspunkt från de kunskaper som respondenterna beskriver som elementära 
och hur dessa i utbildningen enligt intervjupersonernas beskrivningar har motsvarat 
praktikens villkor. Analysen som helhet utgår från begreppen yrkesrelevans, kunskap och 
ledarskap vilka är centrala för studien. 

Verksamhetsansvar 
I detta stycke presenteras temana ekonomi, rättskunskap och dokumentation vilka är de 
områden som respondenterna beskriver vara elementära i verksamhetsansvaret. Resultat och 
analys sker löpande i texten med utgångspunkt från studiens två frågeställningar och citaten 
har valts ut för att tydliggöra respondenternas beskrivningar. 

Ekonomi 

Samtliga respondenter anser att ekonomin utgör en viktig del i deras yrkesvardag, Isa och 
Kim illustrerar:  
 

Det är pengarna som styr hela verksamheten (Isa). // Ekonomin utgör allt, man måste hela 
tiden ha ekonomin i balans (Kim).  

 
Robin instämmer i att ekonomin är viktig men säger samtidigt att: 

 
Ekonomin är viktig men inte det viktigaste så som media ofta framställer det, och jag kan 
inte säga att ekonomin tar mycket av min tid. Däremot finns ekonomin med i andra beslut, 
t.ex. utökande av personal eller att dra ner personalantalet vid sjukskrivningar. Det 
handlar inte bara om ekonomi utan det kan också vara pedagogik, det vill säga hur jag 
lägger fram saker och ting till min personal. Visst finns ekonomi med hela tiden, men det 
handlar inte om att räkna i siffror (Robin).  

 
Att respondenterna beskriver ekonomin som styrande i hela verksamheten kan kopplas till 
Montin (2002) som menar att den kommunala organisationen existerar genom det kollektiva 
behovet av att samordna allmänna intressen så som barnomsorg och äldreomsorg (Montin, 
2002 s.125ff.). Detta i motsats till företag, som existerar för att någon satsar pengar i det och 
företaget finns så länge som det skapar ett ekonomiskt överskott (Abrahamsson & Aarum 
Andersen 2000 s.17ff., Granberg 2003 s.248). Kommunernas möjligheter att finansiera sina 
verksamheter är beroende av hur den ekonomiska aktiviteten i landet utvecklas. En ökad 
ekonomisk aktivitet i privat sektor leder inte till mer resurser för kommunerna. Det beror på 
att kommunal verksamhet i stor utsträckning tillhandahåller tjänster som är mycket 
personalintensiva (SK 2001:6 s.14ff.) Offentlig sektor har omfattande erfarenhet av styrning 
med budget. Budget kan ses som en rationell planering av hur verksamhetens samlade 
resurser skall utnyttjas på bästa sätt, för att uppnå fastställda mål. På så vis har budgeten 
egenskaper av att vara både en plan eller prognos och ett kontrollmedel (Jönsson 1987 s.2). 
Precis som respondenterna beskriver kan därför ekonomin ses som en viktig del i deras 
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dagliga arbete, då ekonomin är avgörande för hur verksamheten utformas. Robins uttalande 
om medias framställning av ekonomins fokusering i omsorgsverksamheter, kan kanske ligga i 
att bilden av de ekonomiska saneringarna efter 1990-talet, då äldreomsorgen genomgick stora 
förändringar fortfarande lever kvar (Holgersson 2000 s.17).  
 
Conni, Isa och Kim uppger att de inom ramen för Sociala omsorgsprogrammet hade önskat 
mer kunskaper i ekonomi gällande argumentation, tankesätt, resonemang och personalbudget. 
Detta kan kanske förklaras genom att dessa tre respondenter ser ekonomin som den faktor 
som styr hela deras arbete. Robin däremot svarade att det under utbildningen varit tillräckligt 
med kunskaper i ekonomi, men säger samtidigt att det beror på kunskaper erhållna innan 
universitetsutbildningen: 
 

Jag tyckte helt klart att det var tillräckligt med ekonomi under utbildningen, men det beror 
ju på hur du kan räkna och de kunskaper du har med dig innan universitetsutbildningen. 
Kunskaper som jag haft sen tidigare räckte tillsammans med de kunskaper som jag också 
fick från utbildningen (Robin). 

 
I utbildningsplanen står det att studenten skall förvärva sig kunskaper och färdigheter i bland 
annan ekonomi och förvaltning (Internet 2). En tolkning av detta är att studenten själv skall 
tillgodogöra sig kunskaper, studenten har således själv ett ansvar. Sociala 
omsorgsprogrammet är en grundutbildning vilket kan tolkas som att kunskapsinnehållet är på 
en övergripande nivå. Hur verksamheten som enhetscheferna befinner sig i är utformad 
förutsätter vilken kunskap som behövs. Möjligtvis har de respondenter som saknar stöd från 
utbildningen i ekonomiska kunskaper en verksamhet med en ansträngd ekonomi. I utfallet av 
de fyra respondenterna finner tre av dem ekonomikunskaperna som otillräckliga. Att Robin 
finner kunskaperna tillräckliga kan relateras till Egidius (2002) resonemang om att tyst 
kunskap är en kompetens baserad på tidigare erfarenheter. Dessa tar uttryck i förhållningssätt 
samt färdigheter och fungerar som en personligt färgad kunskap, om hur problem skall 
angripas (Egidius 2002 s.138). Att Robin således finner de ekonomiska kunskaperna som 
tillräckliga kan bero på individuella egenskaper samt tidigare erfarenheter i ekonomi.  

Rättskunskaper 

Kunskaper i socialrätt, arbetsrätt, kommunalrätt och kollektivavtal är de elementära 
rättskunskaper som samtliga respondenter anser att de använder i arbetet som enhetschef. 
Examensordningen understryker också att studenten skall kunna relatera olika typer av 
åtgärder inom verksamheten, samt till de rättsregler och principer som styr (HSV 2000:6 R 
s.36). På frågan om vilka av dessa rättskunskaper som de finner mer adekvat svarade de: 
 

Arbetsrätt och socialrätt använder jag mest, men der går inte att bortse från någon 
(Conni). // Jag använder mest arbetsrätt och socialrätt (Isa). // Eftersom jag har ett stort 
personalansvar är kollektivavtalen de jag använder mig mest av (Kim). // Alla dessa 
rättskunskaper behövs men jag kanske använder mig mer av vissa (Robin). 

 
Det finns tydliga kopplingar mellan respondenternas beskrivningar och det som framkommer 
i studiens litteraturgenomgång av tidigare forskning. Törnquist (2004) påtalar att arbetet som 
enhetschef omfattas av olika lagar och regler (Törnquist 2004 s.186). Lagar och regler styr 
kommuner och formar de offentliga organisationernas arbetssätt. Enligt den demokratiska 
rättsstatens princip skall kommuner i sin verksamhet vara sakliga och opartiska (Montin 2002 
s.25ff.). Detta kan förknippas med byråkratin, där objektiva kriterier och inte de personliga 
värdesätts (Abrahamsson & Aarum Andersen 2000 s.42ff., Weber 1978 s 46ff.). En tolkning 



 27

om rättskunskapernas elementära del i enhetschefens arbete, är att god kunskap om lagar och 
regler som styr verksamheten också stödjer principen i rättstaten och garanterar rättssäkerhet 
till medborgarna. För ett tjänstemannautövande i kommunen krävs således goda kunskaper 
gällande lagar och regler. Det är därav viktigt att utbildningen tillhandahåller dessa 
rättskunskaper i enlighet med högskolelagen (HL 1992:1434) gällande utbildningars 
högskolemässighet, där utbildningen skall ge studenten ett vetenskapligt förhållningssätt samt 
relevant yrkeskompetens (HSV 2000:6 R s.17 jfr HSV 2000:5 R s. 29f). Samtidigt menar 
Montin (2002) att byråkratin i den weberianska traditionen ses som ett instrument för politiskt 
ansvariga som skall vara neutralt inför lagar och regler. Byråkratin är i praktiken inte ett 
viljelöst instrument vilket medför att det skapas olika grader av handlingsutrymme. Här kan 
det utläsas att byråkratin enligt den weberianska bemärkelsen innehåller en viss paradox 
(Montin 2002 s.105ff.).  
 
Samtliga respondenter beskriver att de från utbildning fått de kunskaper som motsvarar 
yrkesutövningen gällande kommunalrätt, kollektivavtal och socialtjänstlagen. Dock påtalar 
Connie att det inte går att tala om tillräckliga kunskaper. Robin menar att det är en avvägning 
av hur mycket rättskunskaper som utbildningen skall innefattas av, men att det som ingick var 
en tillräcklig grund. Isa och Kim däremot anser inte att de genom utbildningen fått de 
kunskaper i arbetsrätt som de behöver i yrket som enhetschef: 
 

Det är alldeles för lite med fem poäng arbetsrätt, jag sitter dagligen med lagen och känner 
att jag har alldeles för lite på fötterna för att vara säker på det jag gör, […] jag läser nu 
bland annat arbetsrätt på distans (Isa). // Nej jag har inte fått tillräckliga kunskaper, det 
borde ha varit mer verklighetsförankrat under utbildningen och med rättsfall från 
omsorgsverksamhet (Kim). 
 

I respondenternas beskrivningar finner två av dem att de från utbildningen saknar kunskaper i 
rättskunskap och då framförallt i arbetsrätt. Genom detta kan utbildningen antas hålla en god 
yrkesrelevans i kunskaper om rättskunskap. Möjligtvis bör kritiken om verklighetsförankring 
framhållas, då goda juridiska kunskaper i verksamheten bygger på att skapa en rättsäkerhet 
för dem som omfattas av omsorgen. 

Dokumentation 

Dokumentation är en viktig del i respondenternas arbete. De måste bland annat dokumentera 
samtal, händelser och anmälningar enligt Lex Sarah12 och Lex Maria13. Conni beskriver 
följande: 
 

Dokumentation är A och O i mitt arbete. Om man inte dokumenterar kan man inte styrka 
det som inträffat. En Lex Sarah anmälning kan inte åtgärdas om det inte finns något 
dokumenterat. Det ska också vara lätt för vikarier att ta över (Conni).  

 
Robin beskriver problematiken med dokumentation: 
 

Dokumentation är en viktig del men när man har så mycket att göra blir vissa saker 
lidande. Jag brister både i min sociala dokumentation och personal dokumentation. Dessa 

                                                 
12 Lex Sarah är en bestämmelse som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre och 
funktionshindrade är skyldig enligt lag att anmäla övergrepp och brister i omsorgen (Internet 5). 
13 Lex Maria är en bestämmelse som innebär att personalen inom sjukvården i både landsting och kommuner är 
skyldiga enligt lag att anmäla till Socialstyrelsen när någon har drabbats av en allvarlig sjukdom eller skada på 
grund av vård eller behandling (Internet 6). 
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är båda mycket viktiga […] Eftersom jag har många olika uppdrag med sista datum får jag 
göra det alla chefer på alla nivåer tjatar om, prioriteringar (Robin). 

 
Enhetschefens omfattande uppdrag och stora personalansvar bidrar till att arbetet ofta 
domineras av administrativa uppgifter (Reg. prop. 2005/06:115 s.161ff.). Dokument och 
dokumentation gällande rutiner, planering av verksamheten och personal, löpande 
anteckningar, uppföljningar samt utvärderingar är några av enhetschefens administrativa 
förfaranden. Precis som intervjupersonen Robin beskriver så rapporterar Länsstyrelser om 
bristande dokumentationsförfarandet i äldreomsorgen. Den otillräckliga dokumentationen ses 
i rapporterna som en följd av att chefer inom äldreomsorgen ansvarar för stora 
personalgrupper (Lst E:2005:6 R, Lst O:2005:68 R). På frågan om hur utbildningens innehåll 
gällande dokumentation motsvarar de kunskaper som krävs i yrket, anser Isa och Robin att 
utbildningen inte har motsvarat det krav som yrket ställer. Däremot framhåller de att 
utbildningen innehåller moment där de får träna på att skriva vilket kan ses som en träning till 
den dokumentering som kommer att utföras i verksamheten. Conni och Kim beskriver 
däremot att kunskaper i dokumentation under utbildningen var tillräcklig: 
 

Jag tycker att det var tillräckligt med dokumentation i utbildningen, men visst skulle det 
alltid vara bra med mer. […] Hade önskat att någon föreläst om dokumentationens 
betydelse i olika sammanhang (Conni). // Dokumentationen jag gör sker i Word och det får 
man alldeles tillräckligt med träning kring. Vad dokumentationen bör innehålla styrs ju av 
vad som hänt, där får man vara kreativ själv och bara berätta enkelt och objektivt. Andra 
dataprogram vi dokumenterar i är verksamhetsspecifika och de måste man gå utbildning i 
när man börjar (Kim). 
 

Rätt kompetens, tydligare delegationsordningar, bättre måldokumentation och goda 
arbetsvillkor är frågor som ofta diskuteras inom omsorgen enligt Wolmesjö (2005 s.10ff.). 
Två av respondenterna finner att utbildningen inte motsvarar de kunskaper i dokumentation 
som yrket ställer och en tredje respondent efterfrågar praktisk förankring. En tolkning kan 
således vara att utbildningen inte motsvarar kraven om yrkesrelevans när det gäller 
dokumentation. Conni framhöll praktiken som ett moment i utbildningen där det gavs 
utrymme för att öva på att dokumentera. Detta återfinns i Aristoteles (1984) argumentation 
om att teoretisk kunskap inte kan ersätta praktisk kunskap (Aristoteles 1984 s.461). Samtidigt 
bör också dokumentationsförfarandet ses med utgångspunkt från vilka förutsättningar som 
finns i verksamheten. Kim påtalar att dokumentationen sker i speciella dataprogram, och för 
att kunna nyttja dessa är internutbildning nödvändig. Precis som i Länsstyrelsernas rapporter 
(Lst E:2005:6 R, Lst O:2005:68 R) påtalar Robin att ett stort personal- och verksamhetsansvar 
leder till brister i dokumentationen på grund av bortprioritering. Kvalitetshöjning i form av 
kompetens är en mycket viktig bit i satsningen gällande Kompetensstegen (S 2004:10). I 
Regerings proposition (Prop. 2005/06:115) framhålls att även om chefens situation präglas av 
ett stort personalansvar och ett omfattande uppdrag, kan inte försakelser i dokumentation 
enbart beskrivas som en följd av tidsbrist. Brist på kompetens kan vara en annan faktor samt 
avsaknad av stödfunktioner för ledare (Prop. 2005/06:115 s.161ff.). Detta kan tyda på att det 
finns en allmän brist i kompetens hos enhetschefer gällande dokumentation. Att bara i 
utbildningen träna på skrivande räcker möjligen inte, en tolkning skulle kunna vara att 
dokumentationsförfarandet bör sättas in i ett mer konkret och praktiskt sammanhang.  

Personalansvar 
I detta stycke presenteras temana kvalifikation, socialt arbete och ledarskap med utgångspunkt 
från respondenternas beskrivningar av elementära områden i personalansvaret. Vidare 
beskrivs hur intervjupersonerna finner utbildningens yrkesrelevans motsvara dessa kunskaper 
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i relation till praktikens villkor. Precis som under rubriken verksamhetsansvar sker även här 
resultat och analys i löpande text, där citat från respondenterna har valts ut för att tydliggöra 
deras beskrivningar. 

Kvalifikation 

Hur enhetschefers situation ser ut präglar vad som är elementärt för dem att kunna. 
Möjligheterna till att utöva ett bra ledarskap speglas i hur stort personalansvar chefen har. 
Enligt Socialstyrelsen (2003b) är det dock inte ovanligt att personalansvaret för en enhetschef 
inom äldreomsorgen motsvarar 80 till 100 medarbetare. En av förutsättningarna för att kunna 
utöva ett bra ledarskap är att antalet anställda inte överstiger 30 (SOS 2003b s. 8ff.), detta för 
att arbetsbelastningen skall vara rimlig för chefen, men också för att personalen skall ha 
möjligheter att bli synliga (Prop. 2005/06:115 s.161ff, SOS 2004 s.23ff.). I de svenska 
kommunerna finns cirka 35 000 chefer. Med tanke på att det är över 700 000 anställda betyder 
detta att varje chef har personalansvar för ungefär 20 personer (SOS 2003b, s.10). 
Respondenterna i denna studie har ett personalansvar omfattande 60 till 80 medarbetare. En 
nytillsatt enhetschef förutsätts vara utbildad och förtrogen med verksamheten. Trots detta 
visar Törnquists (2004) studie att kommunerna i sina policydokument inte efterfrågar den 
formella utbildningen (Törnquist 2004 s.172ff). 
 

Jag har ett personalansvar som omfattar 80 medarbetare […] när jag tillträdde tjänsten 
hade den jag efterträdde redan slutat och jag fick ingen introduktion […] jag kände mig 
ensam och ganska utsatt […] det var en väldigt tuff start (Conni).  

 
Connis beskrivning om brist på introduktion och stort personalansvar visar vilken situation 
nyutbildade studenter från Sociala omsorgsprogrammet kan komma att hamna i. 
Högskoleverket fastställer att socialt omsorgsutbildade många gånger kommer i en 
arbetsledande ställning relativt snabbt efter examen. Högskoleverket menar att 
arbetslivsföreträdare inte anser att en grundutbildning är tillräcklig för en chefsbefattning. 
Dock framhålls att utbildningen bör ge studenten grundläggande kunskaper i ledarskap. För 
ett mer avancerat ledarskap krävs således en vidareutbildning (HSV 2003:29 R s.5ff.). Genom 
Connis beskrivning kan det dock ifrågasättas huruvida någon utbildning överhuvudtaget kan 
förbereda en nyutexaminerad enhetschef för liknande prövningar. Socialstyrelsen (2004) 
redogör för att enhetschefer i äldreomsorgen behöver ges bättre förutsättningar för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag, högskoleutbildningen bör därför utökas och innehållet granskas (SOS 
2004 s.53ff.). I respondenternas beskrivningar finns en diskrepans mellan huruvida en 
utbildning kan vara yrkesrelevant och förutsättningarna att utöva ett gott ledarskap. Utan 
introduktion och med ett stort personalansvar kan förutsättningarna ses som ganska 
undermåliga. Samtliga intervjupersoner lyfter fram utbildningen som den kvalificerande 
faktorn med vilken de fick sin anställning som enhetschef. De påtalar även att deras tidigare 
yrkeserfarenheter inom området också varit bidragande till anställningen, Robin 
exemplifierar: 
 

Det var givetvis utbildningen som kvalificerade mig till att få tjänsten, men också för att jag 
tidigare arbetat som handläggare, enhetschef, skötare och undersköterska. […] Jag tror 
inte att bara utbildningen hade gett mig tjänsten utan det krävs också arbetslivserfarenhet 
(Robin). 

 
Flertalet av enhetscheferna i Törnquist (2004) studie med Sociala omsorgsprogrammet som 
utbildningsbakgrund hade tidigare arbetat inom omsorgen och därigenom det utvecklat goda 
kunskaper i hur arbetet fungerar, samt införskaffat förtrogenhetskunskaper genom en 
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kombination av utbildning och arbete (Törnquist 2004 s.172ff). Ellström (1992) gör en 
distinktion mellan reell respektive formell kompetens. Arbetsmarknaden efterfrågar ofta 
formell kompetens i form av utbildning. Det är sällan den efterfrågade kompetensen 
överensstämmer med den kompetens som faktiskt krävs för att klara arbetsuppgiften (Ellström 
1992 s.40). Tendensen pekar mot att det bland arbetsgivare är vedertaget att nyexaminerade 
studenter direkt efter utbildningen skall kunna arbeta som enhetschefer. Det går även att 
ifrågasätta rimligheten i yrkesrelevansen om huruvida Sociala omsorgsprogrammet som en 
ledarskapsutbildning motsvarar de krav som samhället och arbetsgivarna ställer. Författarna 
till denna studie kan urskönja en ambivalens mellan utbildningen som grundutbildning, 
yrkesrelevansen och arbetsgivarnas krav på ett kompetent ledarskap. En reflexion som också 
bör lyftas fram är om inte verksamheten ställer orimliga krav som enhetschefen förväntas leva 
upp till. 

Socialt arbete 

Respondenterna finner att det sociala arbetet utövas i kontakter med anhöriga, personal och 
omsorgstagare. De påtalar även att kontakt och kommunikation med andra professioner ingår 
i det sociala arbetet. Att intervjupersonerna har svårt och beskriva hur de använder sig av 
socialt arbete i sin yrkesutövning kanske kan ses med utgångspunkt från Nonaka och 
Takeuchis (1995) resonemang om implicit kunskap det vill säga att kunskap skapas och 
utvecklas i den sociala interaktionen mellan människor där färdigheter i det närmaste sker 
automatiskt utan att det krävs en medveten reflektion (Lauvås & Handal 2001 s.107, Nonaka 
& Takeuchi 1995 s.71ff). Angående Robins beskrivning av socialt arbete i yrkesutövningen 
kan en möjlig tolkning vara att socialt arbete är en implicit kunskap: 
 

Jag vet inte riktigt hur jag använder mig av socialt arbete, det är en nog mer ett sätt att 
tänka vilket präglar hela min yrkesutövning (Robin). 

 
Respondenterna exemplifierade med följande kommentarer gällande att läsa socialt arbete 
som huvudämne i förhållande till yrket som enhetschef: 

 
Det är inte självklart att äldreomsorg bara är äldreomsorg. Det känns relevant att läsa 
socialt arbete då det är socialt arbete vi i dag lutar åt, det är inte bara gamla och sjuka vi i 
äldreomsorgen riktar oss åt, utan även missbrukare och psykiskt sjuka människor. Jag har 
många gånger samarbete med andra områden inom socialtjänsten och då känns det bra att 
ha läst socialt arbete (Isa). 
 

Enligt Trydegård (1991) innefattar verksamhetsområdet socialt arbete kontakt med anhöriga 
samt tillsyn av att insatser enligt socialtjänstlagen utförs (Trydegård 1991 s.3f). Som Isa 
beskriver framhåller också de övriga respondenterna att det sociala arbetets bredd är det 
relevanta för yrkesutövningen. Det sociala arbetets inverkan i yrket som enhetschef kan även 
ses med utgångspunkt från vilken människosyn som ligger till grund för ledarskapet. Maltén 
(2000) anser att människosynen är elementär och att arbetstagarnas behov och motivation kan 
växla, vilket gör att ledarskapet bör vara situationsanpassat (Malten 2000 s.22ff). Dock 
framför respondenterna kritik gällande hur ämnet socialt arbete utförs vid Örebro universitet, 
Robin exemplifierar: 

 
Socialt arbete kan säkert vara jättebra att läsa men vid Örebro universitet är det alldeles 
för mycket inriktning mot individ och familjeomsorg. Hade det varit mer forskning riktad 
mot äldre och handikappomsorg hade socialt arbete som huvudämne kommit mer till 
användning, framförallt för dem som valt att läsa Sociala omsorgsprogrammet (Robin).  
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Robins beskrivning kan styrkas med den granskning som högskoleverket genomfört gällande 
Örebro universitets rätt att utfärda examination för Sociala omsorgsprogrammet. Den kritik 
som framfördes var att efter införandet av socialt arbete som huvudämne för 
Socionomprogrammet och Sociala omsorgsprogrammet låg socionomstudenternas behov i 
fokus för huvudämnet. Studenter från Sociala omsorgsprogrammet påtalade dessa brister. 
Högskoleverket bedömde 2004 dessa brister som åtgärdade, vilket gav Örebro universitet 
fortsatt examinationsrätt (Reg. nr 641-2693-04). 

Ledarskap 

Från Kommandorans tid har ledarskapet utvecklats till att bli en viktig del i den kommunala 
omsorgen (Holgersson 2000 s.117). I Törnquists (2004) studie prioriterar enhetschefer med 
det Sociala omsorgsprogrammet som utbildningsbakgrund främst ledarskapet (Törnquist 2004 
s.172ff). I respondenternas beskrivningar urskiljs de utmaningar som nya och förändrade krav 
på ledare inom kommunal verksamhet medfört, Conni och Kim exemplifierar:  
 

Mitt ledarskap går ut på att upprätthålla goda relationer. Det är viktigt att vara tydlig och 
ha klara riktlinjer (Conni). //  Det gäller att kunna prata och lyssna, det är så lätt att bara 
prata och glömma bort att lyssna, men samtidigt måste man vara ödmjuk och rättvis. […] 
Mycket av ett ledarskap är att möta människor. Dessutom går ledarskapet ut på att i olika 
sammanhang sitta i möten och att tydliggöra verksamhetens mål för personalen.[…] Jag 
tycker att det är viktigt att försöka tydliggöra för högre chefer och kommunpolitiker hur 
min verksamhet ser ut (Kim).  

 
Personalansvariga chefer i vård och omsorg verkar i ett nät av förväntningar. Dagens 
ledarskap bygger på relationer och samspel. Förmågan att hantera konflikter är en del av 
ledarskapet och ett gemensamt krav som ställs på alla chefer, oberoende av nivå, är förmågan 
att arbeta med människor. Detta medför att chefens personliga egenskaper blir allt viktigare i 
förhållande till dennes expertkunskaper (SK 2001:6). I beskrivningen av hur respondenterna 
ser på ledarskap samt hur utbildningen förberett dem till att arbeta som enhetschef 
framkommer följande: 

 
Jag saknade mycket under utbildningen gällande ledarskap […] Det jag tycker saknades 
under utbildningen var mer praktiska uppgifter, som att exempelvis hålla i möten (Conni). 
// Det jag kanske jobbar hårdast med är att kunna hantera svåra personer som jag möter 
[…] det hade varit bra att läsa mer kring grupprocesser, konflikthantering och besvärliga 
samtal. Detta har jag nu efter utbildningen gått kurser i (Kim). // Det man behöver för att 
vara chef har jag fått med mig från utbildningen, men jag kan inte riktigt förklara hur. 
Under utbildningen utvecklar man ett visst tänk som ger ett öppnare sinne mot vad man 
tidigare hade, att man kan tänka i olika perspektiv. […] Jag tror inte att man kan bli ledare 
bara för att man gått en universitetsutbildning, utan man måste ha vissa förutsättningar 
från början och ett visst självförtroende. Men en formell utbildning ger ju viss legitimitet 
till att kunna vara chef (Robin). 

 
Samtliga respondenter framhåller ledarskapet delvis som en personlig egenskap. I 
intervjupersonernas resonemang framkommer en beskrivning om att utbildningen endast kan 
understödja en viss del. Det krävs kanske en speciell karaktär hos individen för att söka sig till 
en arbetsledande position. Examination från det Sociala omsorgsprogrammet behöver dock 
inte leda till arbete som innefattar ett personalansvar. Utbildningen är kvalificerande även för 
andra yrken. Det finns således ett ansvar hos de omsorgsverksamheter som anställer 
enhetschefer, samt ett ansvar hos individen själv att söka arbetsledandetjänster direkt efter 
utbildningen. Ur respondenternas beskrivningar kan kanske en tolkning vara att en viss 
mognadsprocess behövs för att kunna verka som enhetschef.  
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I utbildningsplanen för Sociala omsorgsprogrammet vid Örebro universitet står det att 
studenten skall tillägna sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva, leda och utveckla 
social omsorgsverksamhet, grundad på en förståelse av samspelet mellan individer och 
gruppers sociala situation (Internet 2). Dessa kunskaper förutsätts delvis tillgodoses under den 
arbetsförlagda praktiken. Samtliga respondenter framhåller praktiken som en mycket 
betydelsefull del i utbildningen. Traditionellt sett har den Sociala omsorgsutbildningen haft 
övervägande inslag av praktik (Holgersson 2000 s.116). Det finns vissa delar i utbildningen 
gällande ledarskap som intervjupersonerna i denna studie finner bristande. De efterfrågar 
mötesteknik, samtalsmetodik, och konflikthantering samt mer verklighetsförankring. Den 
kritik som framförs kan kanske tolkas som brister i yrkesrelevansen. Samtliga respondenters 
beskrivningar av ledarskap kan betraktas som att ledarskap är en implicit kunskap.  
 
Kanske är det så att utbildningen för dessa respondenter utvecklat dessa implicita kunskaper. 
Samtliga intervjupersoner är verksamma enhetschefer vilket tyder på att de själva och den 
verksamhet som givit dem anställningen, ansett dem som tillräckligt kvalificerade. Sociala 
omsorgsprogrammet bör även ses med hänsyn till att utbildningen är en grundutbildning. 
Socialstyrelsen (2003a) redogör att arbetsledarutbildning bör förutom att vara av god kvalitet 
hänvisas till vidareutbildning inom Socionomprogrammet. Detta är i enlighet med 
Högskoleverkets förslag om en ny examensordning, där Sociala omsorgsprogrammet skall 
integreras i Socionomprogrammet (SOS 2003a s.37). Huruvida en chefsposition inom 
omsorgsverksamheter kräver vidareutbildning bör således kanske ses utifrån individens 
explicita kunskaper och informell kompetens. Möjligheten att utöva ett bra ledarskap beror 
också på förutsättningar i verksamheten så som antal personal, stöd och internutbildning.  

Diskussion  
Denna studies huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur utexaminerade studenter från 
Örebro universitets Sociala omsorgsprogram med inriktning mot äldre och funktionshindrade, 
beskriver att utbildningen förbereder dem för yrket som enhetschef i kommunal äldreomsorg. 
Frågeställningarna var: (I) Vilka kunskaper beskriver respondenterna är de elementära i sitt 
arbete som enhetschef, (II) hur motsvarar utbildningens innehåll yrkesrelevansen? De 
kunskaper som respondenterna beskriver vara elementära har i analysen delats in under 
rubrikerna verksamhetsansvar och personalansvar. Under verksamhetsansvar lyfts ekonomi, 
rättskunskap och dokumentation fram som viktiga delar. Personalansvar innefattas utifrån 
respondenterna beskrivningar av kvalifikation, socialt arbete och ledarskap.  
 
Ekonomi beskrivs av samtliga respondenter som en mycket viktig del i deras arbete vilket 
genomsyrar hela verksamheten. Kunskap i ekonomi och budget från utbildningen beskrivs av 
enhetscheferna som otillräckliga. Att leda en verksamhet med en stor budget och inte ha 
tillräckliga kunskaper för detta uppdrag måste ge konsekvenser i verksamheten. 
Respondenterna i denna studie uppger att utbildningens innehåll i rättskunskaper är 
tillräckliga som en grund. Dock påtalas brister i arbetsrätten. En reflektion är att denna kritik 
kan betraktas som allvarlig då arbetsrättsliga kunskaper bör ses som viktiga för en 
arbetsledande position.  
 
Regeringen har uppmärksammat enhetschefers otillräckliga dokumentation och redogör för att 
detta inte enbart beror på tidsbrist utan också på bristande kompetens (Prop. 2005/06:115 
s.161ff.). Möjligtvis kan det kanske vara så att Sociala omsorgsprogrammen överlag inte 
understryker vikten av dokumentation. Detta kan poängteras med att respondenterna i denna 
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studie beskriver att de under utbildningen får övning i att skriva, men saknar 
verklighetsförankring gällande dokumentationsförfarande. Att utbildningen håller hög 
yrkesrelevans innebär att studenten förbereds både teoretiskt och praktiskt för kommande 
yrkesutövning. Intervjupersonernas efterfrågan om mer verklighetsförankring kan visa på att 
utbildningen ej tillfullo lyckats med att integrera teori och praktik så som Högskoleverket 
föreskriver (HSV 2000:6 R s.17 jfr HSV 2000:5 R s. 29f).  
 
Sociala omsorgsprogrammet är en grundutbildning men det är bland arbetsgivare ändå 
vedertaget att en nyexaminerad social omsorgs student, skall klara av ett kvalificerat 
ledarskap. Respondenterna påtalar att den formella utbildningen legitimerar deras chefskap, 
detta svarar dock inte på huruvida de kan utöva ett bra ledarskap. Respondenterna i denna 
studie efterfrågar mötesteknik, samtalsmetodik och konflikthantering då detta utgör stora 
delar i yrket som enhetschef. Denna kritik visar på brister i yrkesrelevansen gällande 
ledarskapet. Samtidigt tillstyrker intervjupersonerna att de genom utbildningen utvecklat 
kunskaper som enligt deras beskrivningar kan uppfattas som implicita. Respondenterna 
påtalar även att kunskapsinnehållets omfattning är en fråga om hur lång utbildningen skall 
vara. Inom ramen för 140 poäng och i ljuset av utbildningen som grundläggande, bör den ses 
som yrkesrelevant i ett övergripande avseende. Verksamhetens utformning gällande 
personalantal och stöd till enhetschefen är en minst lika tung del i utövandet av ett bra 
ledarskap. Det bör även poängteras att Sociala omsorgsprogrammet inte enkom är en 
utbildning för enhetschefer. Det finns således ett ansvar hos den som efter grundutbildningen 
söker en tjänst som enhetschef samt hos arbetsgivaren som anställer denne. I verksamheter 
som tillhandahåller god internutbildning och tillräckligt stöd skulle en grundutbildning 
liknande Sociala omsorgsprogrammet kunna vara tillräcklig för ett kvalificerat ledarskap. 
 
Studiens analys och resultat visar inte några direkta skillnader mot den litteraturgenomgång 
av tidigare forskning som presenteras i studiens forskningsöversikt. Dock finns en diskrepans 
i frågan om yrkesrelevansen. Denna studie pekar på en mer mångfacetterad problematik, då 
en grundutbildning som Sociala omsorgsprogrammet skall motsvara de krav som 
arbetsgivarna ställer på nyexaminerade studenter i att utöva ett kvalificerat ledarskap. I likhet 
med Högskoleverkets förslag (HSV 2003:29 R s.5 jfr SOS 2003a s.37) bör en 
grundutbildning kanske inte ses som tillräcklig för den verklighet som nyexaminerade 
studenter möter, eller så bör utbildningen ändras så att den motsvarar de krav arbetsgivarna 
ställer. En ytterligare faktor gäller verksamheten och förutsättningarna i att kunna utöva ett 
bra ledarskap. Som denna analys redovisar ställs emellanåt orimliga krav för vad enhetschefen 
skall klara av. En av respondenterna beskriver en bristande introduktion och ett stort 
personalansvar vilket illustrerar ett omöjligt uppdrag. Det kan ifrågasättas huruvida en 
utbildning kan förbereda för en sådan arbetssituation. 
 
Lawell och Harlow (2005) påpekar att enhetschefens roll i omsorgen ganska nyligen börjat 
uppmärksammats. Eliasson-Lappalainen och Runesson (2000) anser att området i stort sett är 
outforskat (Eliasson-Lappalainen & Runesson 2000 s.56). Gällande utbildningens betydelse 
för enhetschefer menar Törnqvist (2004) att denna fråga till stora delar inte är problematiserad 
(Törnquist 2004 s.38). Utifrån ovanstående påpekanden om bristande forskning kring 
ledarskap i omsorgen och om utbildningens betydelse för enhetschefer i kommunal 
äldreomsorg, är denna studie ett bidrag i en mycket aktuell och viktig fråga, nämligen 
enhetschefens betydelse för omsorgens kvalité (HSV 2003:29 R s.5ff.). 



 34

Förslag till framtida forskning 
Denna undersökning väcker många intressanta tankar om det Sociala omsorgsprogrammets 
betydelse för omsorgsverksamhet. Det skulle vara av intresse att komplettera denna studie 
med en kvantitativ undersökning. Detta för att kunna undersöka hur ett större antal 
respondenter finner utbildningen i förhållande till yrkesrelevansen samt att se om likheter 
eller skillnader framträder. Vidare efterfrågar författarna till denna studie fortsatt forskning 
om utbildningens betydelse för enhetschefer i kommunal äldreomsorg utifrån ett 
genusperspektiv. 
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Bilaga 1. 
 
 
 
Örebro 
2006-04-04 
 
 
 
Denna intervju är ämnad att användas som underlag till C-uppsatsskrivning för Sociala 
omsorgsprogrammet, Örebro universitet. Studiens syfte är att undersöka hur utexaminerade 
studenter från Örebro universitets Sociala omsorgsprogram med inriktning mot äldre och 
funktionshindrade, beskriver att utbildningen förbereder dem för yrket som enhetschef i 
kommunal äldreomsorg. Konfidentialitet garanteras samt att materialet hanteras så att inga 
obehöriga kan nyttja det. Undertecknade Veronika Lundeqvist och Sofia Nyberg vidtar också 
forskningsrådets etiska riktlinjer gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
samt att intervjuerna inte missbrukas i annat sammanhang än vid C-uppsatsskrivandet. 
Medverkande i studien har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor 
de skall delta. De kan avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem. 
Som representanter för Örebro universitet ålägger undertecknade att uppträda som värdiga 
ambassadörer för universitetet. 
 
 
Undertecknade uttrycker ett stort tack för din medverkan 
 
 
 
 
-------------------------------  --------------------------------- 
Veronika Lundeqvist  Sofia Nyberg 
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Bilaga 2. 
 
Intervjuguide 
 
Tema 1 – Bakgrund 

• Arbetsområde/titel 

• Hur mycket personal ansvarar du för? 

• När tog du examen från Sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot äldre och 

funktionshindrade vid Örebro universitet? 

• Hur länge har du arbetat i nuvarande position? 

• Med vilka kvalifikationer fick du yrket? 

• Vilka ansvars eller arbetsområden anser du vara de elementära i ditt yrke? 

• Vilken kunskap från utbildningen finner du vara den du använder dig mest av i ditt 

dagliga arbete? 

 

Tema 2 - Socialt arbete 

• Hur utövar du socialt arbete i ditt yrke? 

• Hur finner du relevansen i att läsa socialt arbete som huvudämne i relation till den 

kunskap som är viktig för din yrkesposition? 

• Vad tycker du var särskilt bra när du läste socialt arbete? 

• Var det någonting du saknade i socialt arbete? 

 

Tema 3 - Rättskunskap 

• Vilka rättskunskaper finner du vara viktiga i din yrkesutövning? 

• Hur finner du relevansen i att läsa rättskunskap i relation till den kunskap som är 

viktig för din yrkesposition? 

• Finner du någon utav dessa rättskunskaper som mer adekvat i din yrkesutövning? 

• Tycker du att du har tillräckligt med kunskaper ifrån din utbildning gällande dessa 

rättskunskaper? 

• Hade det varit önskvärt med ytterligare rättskunskap under utbildningstiden, i sådant 

fall inom vilket område? 

 

Tema 4 – Ledarskap och organisation 

• Vad definierar du som ett gott ledarskap/chefskap? 
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• Anser du att du fått tillräckligt med kunskaper i ledarskap under utbildningen, för att 

kunna vara en bra ledare/chef? 

• Hur har utbildningen förberett dig för de utmaningar som en ledare/chef kan stöta på? 

• Vad tyckte du var bra under utbildningen gällande ledarskap? 

• Är det någon del du anser sakandes kring ledarskap? 

• Anser du att det är möjligt att utbilda sig till ledare, eller handlar det mer om 

personliga egenskaper? 

• Hur finner du relevansen i att läsa ledarskap i relation till den kunskap som är viktig 

för din yrkesposition? 

• Har utbildningen givit dig tillräckliga kunskaper om omsorgens och kommuners 

organisation? 

• Om inte, vad var det för kunskaper du saknade i utbildningen gällande den 

kommunala omsorgens organiserig? 

• Hur finner du relevansen i att läsa organisationskunskap i relation till den kunskap 

som är viktig för din yrkesposition? 

 

Tema 5- Praktik 

• Tycker du att praktiken under utbildningen var givande? 

• Tycker du att praktiken genomfördes vid en sådan tid under utbildningen att du hade 

adekvat kunskap för att tillgodose dig den praktiska delen? 

• Hur finner du relevansen i att ha arbetsförlagd praktik i relation till den kunskap som 

är viktig för din yrkesposition? 

 

Tema 6- Ekonomi 

• Anser du att utbildningen har givit dig tillräckliga kunskaper kring ekonomi och 

budget hantering? 

• Utgör ekonomi och budget en viktig del av din yrkesvardag? 

• Saknade du någonting i utbildningen när det gäller ekonomi? 

• Hur finner du relevansen i att läsa ekonomi i relation till den kunskap som är viktig för 

din yrkesposition? 

 

Tema 7- Dokumentation 

• Utgör dokumentation en viktig del i ditt arbete, om ja, på vilket sätt?  
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• På vilket sätt har utbildningen givit dig kunskaper och förberett dig för 

dokumentationsförfarande? 

• Finns det något ytterligare som du önskat skulle ha ingått i utbildningen när det gäller 

dokumentation? 

• Hur finner du relevansen i att kunna dokumentera i relation till den kunskap som är 

viktig för din yrkesposition? 
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Bilaga 3 
 
Kurser som ingick i Sociala omsorgsprogrammet med inriktning 
mot äldre och funktionshindrade 140 poäng, från 2001-11-05 till 
2006-01-17. 
 
Termin  Kurs14    Nivå  Poäng  
1 Det sociala arbetets historia, teorier  A 10 
 och metoder    
1 Kunskapsproduktion i socialt arbete A 10 
 
2 Socialrätt (rättsvetenskap)  A 5 
2 Förändring och förnyelse i politik A 5 

och förvaltning (statskunskap) 
2 Åldrandets psykologi  A 5 
2 Åldrande och samhälle  A 5 
 
3 Handikappvetenskap  A 10 
3 Arbetsrätt med arbetsmiljörätt A 5 
 (rättsvetenskap) 
3 Samhällsekonomi med socialpolitik A 5 
 
4 Praktiskt tillämpade studier i  A 20 
 socialt arbete, inriktning mot 
 socialt omsorgsarbete och mot 
 ledarskap i social omsorg 
 
5 Teorier och metoder i socialt arbete B 10 
5 Kunskapsproduktion och  B 10 
 uppsatsarbete inom det sociala  
 arbetets praktik 
 
6 Handikappvetenskap (valbar, alt 1) A 10 
6 Gerontologi (valbar, alt 2)  A 10 
6 Organisation och ledarskap  A 5 
6 Företagsekonomi med inriktning  A 5 
 mot offentlig förvaltning 
 
7 Valfria tematiska kurser  C 10 
 (4 valbara kurser) 

Examensarbete  C 10 
 

 

                                                 
14 Av ovan presenterade kurser har i nuvarande utbildningsplan (Dnr CF 52-741/2005) ändrat namn. 


