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Denna studie har som syfte att undersöka vilken kompetensutveckling 
sektionschefer inom vård och omsorg får i förhållande till en 
organisationsförändring. För att få svar på frågeställningen använde sig 
denna studien av en kvantitativ metod. En webenkät utformades med 
mätbara variabler som tagits fram från tidigare forskning inom området. Ett 
bekvämlighetsurval gjordes i denna studie för att få ett större omfång av 
respondenter. Enkäten skickades ut till 195 sektionschefer i 4 kommuner i 
Sverige och av dessa svarade 65 respondenter. Man kan dra slutsatserna 
utifrån de svar som kommit in från respondenterna att de i förhållande till 
en organisationsförändring ansåg att de får kompetensutveckling inom 
ekonomi, arbetsmiljö och kommunikation om de behöver det. 
Sektionscheferna i studien ansåg att de fick utbildning, upplevde att de fick 
stöd och kände sig kompetenta i sitt ledarskap. 
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INTRODUKTION 
I dagens samhälle står nästan alla organisationer inför större och mindre förändringar 
vilket kan upplevas som både positivt och påfrestande. Det ställer även högre krav på 
ledares flexibilitet och förmåga att ta till sig ny kunskap. Anledningen till att jag har valt 
att studera kompetensutveckling hos sektionschefer inom vård och omsorg är att jag har 
många års arbetslivserfarenhet som arbetande personal inom detta område. Den 
organisation som jag har varit en del av har genomgått många organisationsförändringar 
och jag har noterat att de sektionschefer som har agerat ledare ofta inte har kunnat besvara 
frågorna de får till sig av sin personal. Ofta har man inte kunnat svara på vad som kommer 
att hända och hur planeringen ser ut och därför har jag fått känslan av att även 
sektionscheferna bara har kastats in i dessa förändringar utan att riktigt vara rustade för 
det. Detta har tyvärr medfört att personalen i långa loppet har känt sig frustrerad och 
sektionscheferna har känt sig utbrända. I förlängningen har flera sektionschefer valt att 
byta befattning som ett resultat av att organisationsförändringar inte har gått att fullfölja. 
Detta är ett väldigt tråkigt scenarie som har upprepat sig gång på gång under mina snart 
15 år inom omsorgen. På dessa 15 år har jag haft cirka 11 olika chefer och jag har varit 
inblandad i många förändringar som inte varit tillräckligt planerade, vilket i genomsnitt 
visat sig efter cirka 1 års försök till genomförande. Detta är ett scenarie som jag känner 
behöver förändras och detta tror jag kan lösas genom att sektionschefer uppfattar att de 
får tillräcklig kompetensutveckling för att inte bara vara chefer utan även kunna bli 
fantastiska ledare. 

 

 Bakgrund 
Dagens samhälle präglas av en värld i ständig förändring och den snabba utvecklingen 
påverkar dagens människor i större utsträckning än vad tidigare generationer har upplevt. 
Ur ett företagsperspektiv leder förändrade förutsättningar många gånger till behovet av 
att skaffa sig en ny typ av kompetens. Såväl privat som offentlig verksamhet behöver idag 
se till att man har rätt kompetens i företaget för att vara säker på att man kan möta de krav 
som finns i samhället på att vara innovativa och konkurrenskraftiga (Ahrenfelt, 2014). 
Anpassar man sig inte så riskerar man att bli utkonkurrerad. Förändringar som påverkar 
företag och leder till behovet av ny kompetens påverkar också den enskilda människan i 
dess yrkesroll. Förändringar medför inte sällan krav på bredare kompetens och ska den 
yrkesverksamme kunna möta detta behov så behöver man utveckla sin kompetens så att 
man kan ta sig an nya arbetsuppgifter. Förr i tiden var det ganska vanligt att man utbildade 
sig till ett specifikt yrke och sedan höll sig till det yrkesvalet under hela sitt yrkesliv. I 
dagens samhälle är det vanligare att man både byter arbetsplats och typ av yrke under den 
tid man är en del av arbetslivet. Detta kan ses som ett resultat av att dagens samhälle styrs 
av ständiga förändringar och vilka människor tenderar att anpassa efter. Enligt Otto 
Granberg, så kan dagens kompetensutveckling i arbetslivet i grunden ses som en fråga 
om anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat lärande (Granberg, 2014). Vad som styr 
behovet av kompetensutveckling är således väldigt intressant och väcker nyfikenhet när 
man studerar och jämför förändringar inom olika verksamheter.  
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Organisationsförändring 

Alvesson och Svenningsson (2016) menar att man i många fall idag ser organisations-
förändringar som direkta resultat av bland annat yttre politisk, teknisk, ekonomisk och 
marknadskrafters inverkan. 

Idag utsätts organisationer ofta för en större konkurrens. Konkurrensen har gått från att 
vara mer lokal till att ligga på global nivå.  

Globalisering nämns ofta som en centralekonomisk utvecklingsaspekt och 
hänför sig till den intensitet med vilken företag engagerar sig 
internationellt. (Alvensson & Svenningsson, 2016, s 23).  

Det viktiga att tänka på är att även om företag som för tillfället är framgångsrika och 
konkurrenskraftiga men ej är lyhörda för förändringar riskerar de att i förlängningen bli 
utkonkurrerade. 

Något som man måste ha i åtanke vid en förändringsprocess är att vi alla människor utgår 
från vår egen värld, som Ahrenfelt (2014) skriver att man kan ställa sig grundläggande 
frågor så som -Klarar jag detta? -Vad betyder detta för mig? Han menar att om man är 
negativ i svaren på dessa frågor så kan man bli orolig, rädd och ångestfylld inför en 
förändring. Det kan i sin tur leda till att man får en förvrängd verklighetsbild, det blir en 
självgående negativ spiral. Man får ett icke adaptivt agerande hos personen.  

Genom det egna agerandet får man ytterligare bevis för att världen är emot 
mig (Ahrenfelt, 2014, s 322).  

Detta kan ha en stor påverkan på hur individen i förändringsprocessen tar emot 
förändringen, om man tar emot den positivt eller negativt. Även P. Nilsson, A. Wallo, D. 
Davidsson (2011) skriver att några grundläggande faktorer som kan förhindra en 
förändringsprocess på individnivå är bland annat rädsla för ångest, psykologiska behov 
som trygghet och struktur men även brist på motivation. Man kan förklara det som att 
vissa individer känner sig trygga och nöjda med de arbetsuppgifter de alltid har utfört, 
men känner en stor osäkerhet när de t.ex. får nya arbetsuppgifter och därmed måste lämna 
sin komfortzon (Nilsson m.fl., 2011). Nilsson m.fl. menar även att det finns nästa ingen 
förändring som inte förändrar maktordningen i en organisation. Det kan röra sig om både 
formell och informell makt, vilket innebär att förändrade arbetsuppgifter kan påverka 
medarbetarnas informella makt, vilken kan vara knuten till den centrala delen i en 
organisation. Om grupp eller individ känner att den centrala uppgiften påverkas av 
förändringen så är det troligt att det blir motstånd från individen eller ett kollektivt 
motstånd från arbetsgruppen (Nilsson m.fl. 2011).  

Det finns olika sätt att se på motstånd i förändringsprocessen både på individ och 
gruppnivå. Man kan se det positiva i det, vilket Ahrenfelt (2014) kallar den 
kreativa oron.  

Den kreativa oron består av faktiskt identifierade fallgropar och problem. 
Det kvalificerade tänkandet är inkopplat fullt ut. Förändringsledaren kan 
därför vara tacksam för den kreativa oron då hans medarbetare delar med 
sig av kunskaper och erfarenheter han kanske inte alltid kan ha, såsom 
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detaljerad vardagskunskap om den egna verksamheten (Ahrenfelt, 2014, 
s 322).  

Det finns även negativ kritik i en förändringsprocess. Både chefer och medarbetare kan 
se det negativa i alla skeden, händelser både inom och utanför organisationen och de 
organisatoriska besluten relaterat till sig själv.  

För att förstå vad det är som kan skapa en positiv inställning till förändring och bästa 
förutsättningar för en lyckad organisationsförändring studerar denna studie härnäst 
begreppet kompetens. 

Kompetens 

Ordet kompetens härstammar från senlatinets competentia och betyder sammanträffa, 
vara ägnad, vara kompetent, räcka till (Granberg, 2014). Idag är ordet kompetens mer 
relaterat till vår kunnighet och skicklighet. Innan kompetens kom att användas som ett 
mer allmänt begrepp så använde man sig i av två begrepp i samband med rekryteringar 
och omplaceringar. Det första begreppet innefattar individens kapacitet, kunskap och 
förmåga. Det andra innefattar vilka kvalifikationer den aktuella befattningen krävde av 
innehavaren (Granberg, 2014). Man tittade då efter vad man hade för utbildning och 
erfarenheter, vilken behörighet man hade och arbetslivserfarenhet men även på ens 
personliga egenskaper.  

Men det finns idag en viss osäkerhet kring kompetensbegreppet på grund av, som 
Granberg skriver, ”alla vet vad kompetens är, men lägger inte sällan olika innebörd i det” 
(Granberg, 2014, s 111). 

Stockfelt (1999) menar att kompetens visas i handlingar, vilket då skulle kunna innebära 
att kompetens bestäms av samspelet mellan kunskap, vilja och tillfälle (Stockfelt 1999 
refererat i Granberg, 2014). 

För att en ledare ska erhålla den kompetens som krävs i samband med en 
organisationsförändring så behöver kompetensen utvecklas, vilket för oss vidare till 
kompetensutveckling. 

 

Kompetensutveckling 

Enligt Granberg (2014) så började ordet kompetensutveckling att användas i Sverige i 
början av 1980-talet, innan dess kallade man ofta detta för personalutbildning eller 
personalutveckling (Granberg, 2014). Begreppet kompetensutveckling är ett positivt 
värdeladdat ord som i dagens samhälle används av bland annat politiker, centrala 
myndigheter, arbetsgivarnas och arbetstagarnas fackliga organisationer. Man stoppar in 
ordet kompetensutveckling för att positivt förstärka sina budskap i till exempel rapporter, 
motioner och idéskrifter. Men detta har också gjort att det uppstått förvirring och 
osäkerhet om vad begreppet egentligen innebär. Man kan säga att alla vet vad kompetens 
är, men ordet har olika innebörd (Granberg, 2014). 

Illeris (2013) menar att kompetens är ett av de mest centrala begreppen inom utbildning 
och management, både nationellt och internationellt. Man menar då att kompetens 
används som begrepp för att sammanfatta vad individer, organisationer och nationer 
behöver kunna för att de ska fungera ändamålsenligt och tidsenligt (Illeris, 2013). 
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Ellströms definition av kompetens är: 

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt 
(enligt egen eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmåga att 
identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolkning-, handlings- och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (Ellström, 1992, s.21). 

Det är Ellströms definition av kompetens som används i denna studie. 

 

Vad är ett ledarskap 

Att vara chef och ledare är inte samma sak som att vinna popularitet bland sina 
medarbetare. Om man bemöter sina medarbetare med respekt och agerar professionellt 
så får man oftast samma bemötande tillbaka (Blomquist & Röding, 2010). Blomquist och 
Röding menar att det är skillnad på chefskap och ledarskap. En person med titeln chef 
behöver också ha ett gott ledarskap. Brister man i ledarskapet så kan det vara svårt att få 
gehör hos sina anställda. 

J. Kotter (1990 refererat i Blomquist & Röding, 2010) illustrerar skillnader i chefskap och 
ledarskap utifrån tre processer. 

 Chefskapets tre processer:   

 Planering och budgetering: upprätta mål för nästa månad/år, detaljplanera för att 
uppnå målen, fördela resurserna för planerna och målen. 

 Organisering och bemanning: skapa organisationsstruktur och 
arbetsbeskrivningar, bemanna med kompetenta individer, kommunicera, planera 
och delegera ansvar samt övervaka genomförandet. 

 Kontroll och problemlösning: övervaka planer och resultat, identifiera avvikelser 
från plan - det vill säga problem - planera och organisera för att lösa problemen. 

Ledarskapets tre processer: 

 Visa på en riktning: en framtidsvision, strategier för att nå visionen. 
 Skapa samsyn och få med sig medarbetarna i rätt riktning: kommunicera visionen, 

skapa koalitioner som förstår och är engagerade. 
 Motivera och inspirera: att få medarbetarna med sig i rätt riktning trots eventuella 

hinder. Framförallt genom att appellera till grundläggande mänskliga behov, 
känslor och värderingar. 

Både ett chefskap och ett ledarskap innebär att man måste ta beslut om vad som ska 
genomföras och att få sina anställda att genomföra det, men skillnaden ligger i hur man 
går tillväga.  

Om man ser på ledarskap utifrån vad de behöver kunna så menar Berntsson och Furåker 
(2003) att följande faktorer är viktiga för ett bra ledarskap: 

 Organisera och leda 
 Kunna ta beslut 
 Informera 
 Utveckla personalens kompetens 



 

5 

Konflikthantering/ stödjande funktion 

Konflikter uppstår ofta vid förändringar i organisationen, stora som små. Att som chef 
vara en stödjande funktion till sin personal kan enligt Furåker och Berntsson (2003) 
innebära att man behöver:  

 Ge personalen stöd och råd 
 Ha ett empatiskt förhållningssätt 
 Lita och lyssna på sin personal 
 Vara rättvis  
 Skapa en bra arbetsmiljö för sin personal både psykosocialt och fysiskt 
 Konfliktlösning 

 

Som chef vill man skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för sina anställda, och vid 
konflikthantering är just arbetsmiljön en av de viktigaste punkter som en chef behöver 
arbeta med eftersom detta påverkar medarbetarnas psykosociala och fysiska hälsa. 

Coachning/ Inspiratör 

Vid coachning är det viktigt att som ledare lyssna och ställa frågor så att samtalet kan 
föras vidare. Genom att få samtalet att gå vidare så kan man som ledare ställa följdfrågor 
som får medarbetaren att reflektera över situationen och förstå svaret. Detta kan göra att 
medarbetaren finner lösningen själv. Vid coachning vill en ledare inte förändra 
medarbetarens sätt att vara utan genom att på ett strukturerat sätt samtala med 
medarbetaren så kan ledaren utveckla potential och färdigheter hos medarbetaren 
(Blomquist & Röding, 2010). Man menar även att grunden i coachning handlar om 

 Att ställa frågor som får andra att hitta svar (Blomquist & Röding, 2010).  

De säger även att coachning byggs på jämbördighet och professionell tillit mellan 
individerna. Detta är grunden för en framgångsrik coachning. I en 
organisationsförändring kan coachning vara en styrka, att man genom samtal kan få 
medarbetarna att finna lösningar på eventuella problem som man kan ställas inför i en 
organisationsförändring. 

Coachning handlar även om att kunna inspirera (Berntsson Furåker, 2003). De menar att 
som chef bör du vara en inspiratör. Chefen ska kunna: 

 Inspirera och motivera sin personal 
 Ha framtidsvisioner 
 Tänka strategiskt och framåt 
 Se personalens förmågor och motivera dem till utveckling 
 Kunna coacha sin personal för att nå uppsatta mål tillsammans. 

Sektionschefens ledarskap 

I denna studie har jag valt att inrikta mig på ledare inom yrkesgruppen sektionschefer och 
kommer här nedan förklara vad som innefattas i en sektionschefs arbetsuppgifter. I en 
artikel av Furåker och Berntsson (2003) så beskrivs arbetet utifrån vad en vårdenhetschef 
har för arbetsuppgifter, vilket egentligen är samma arbete som en sektionschef har men 
det som skiljer dessa chefsposter åt är att en vårdenhetschef arbetar på en 
sjukhusavdelning och en sektionschef arbetar mot hemtjänstgrupper och 
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omsorgsboenden samt mot LSS-boenden. Jag kommer därför att använda 
yrkesbeskrivningen sektionschef som en gemensam beskrivning för båda dessa 
yrkesroller.  

Furåker och Berntsson (2003) beskriver att i yrket som sektionschef ingår arbetsuppgifter 
som att leda, utveckla och styra verksamheten mot de uppsatta mål som verksamheten 
har. En sektionschef administrerar sin enhet genom att ansvara för arbetsorganisationen, 
budgetuppföljning, arbetsmiljö och samverkan. De har ansvar för personalbemanning, de 
ska kunna utvärdera om personalen utför sitt arbete med god kvalitet och man ska som 
chef kunna bidra till personalens individuella utveckling. Furåker och Berntson (2003) 
beskriver även att sektionschefernas arbete har förändrats mycket i takt med de 
ekonomiska nedskärningarna och att innehållet i organisationerna har ändrats. 
Sektionscheferna har fått ett större ansvar och med ökade befogenheter delegeras allt 
oftare fler arbetsuppgifter till dem vilket gjort att de fått en ökad arbetsbelastning. Många 
sektionschefer upplever detta ökade ansvar som stressande. Nya områden som har 
tillkommit är till exempel att förhandla om personalens löner, utökade krav på 
kvalitetssäkring och ett ökat budgetansvar. Enligt Furåker och Berntsson (2003) så är 
majoriteten av de som arbetar som sektionschefer kvinnor men organisationen och 
kulturen är oftast baserad på maskulina värderingar, till exempel på konkurrens och 
individualism. Medan oftast kvinnliga värderingar handlar om teamarbete, empati och att 
lyfta fram personalens kompetenser.  

Enligt Furåker och Berntsson så ska en chef vara: 

 Tydlig 
 Flexibel 
 Diplomatisk 
 Vara ekonomiskt kunnig 
 Kunna arbetslagar 
 Kunna avtal i arbetsmiljölagstiftning 

 Tidigare forskning 
Om man tittar på uppgifter från tidigare forskning så beskriver Berntsson och Furåker, 
(2003) att det i arbetet som sektionschef inom vården idag ställs högre krav än tidigare 
och att man fått ökad arbetsbelastning. Samtidigt som arbetsuppgifterna har ökat så har 
inte sektionschefernas tillgång till resurser ökat i samma takt för att man ska kunna nå 
sina uppsatta mål. Detta är något som även tidigare internationell forskning beskriver 
(Berntsson & Furåker, 2003). Resultatet i denna artikel är att för att organisationens mål 
ska kunna uppfyllas så måste cheferna ha inflytande, ansvar och befogenheter. De 
kompetenser som ansågs vara viktiga för ledarskapet delades in i fyra kategorier, 
ledarkunskap, stödjande funktion, arbetsmiljöfrågor samt att vara inspiratör. Med 
Ledarkunskap menas att cheferna ska kunna organisera och leda, kunna ta beslut, 
informera och utveckla medarbetarens kompetens. Att vara en bra chef innebär att vara 
tydlig, flexibel och diplomatisk, vara ekonomiskt kunnig och kunna arbetslagar, avtal 
gällande arbetsmiljölagstiftning. Stödjandefunktion innefattar kompetenser som att kunna 
ge personalen stöd och råd, det handlar om ett empatiskt förhållningssätt. Man ska kunna 
lyssna samt lita på sin personal, vara rättvis, öppen och bekräftande, närvarande och 
kunna ge beröm. Att vara en Inspiratör handlar om att inspirera och motivera sin personal. 
Cheferna ska också ha visioner, kunna tänka strategiskt och framåt. Chefen ska kunna se 
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sin personals förmågor och motivera dem till att utvecklas. Att kunna utveckla 
personalens kompetenser handlar om att kunna se utvecklingspotential, att vara en coach 
för personalen för att tillsammans nå målen för verksamheten. Kompetens i 
arbetsmiljöfrågor innebär att chefen ska kunna skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt 
för sin personal. Kompetenserna handlar om både fysiskt och psykosocialt. Man kan även 
se i forskningen av Berntsson och Furåker att utbildningsbehov finns inom 
konfliktlösning, arbetsledarkunskaper, ekonomi, budget, etik, lagar, befattningar, 
datakunskap, administrativa processer, krisreaktioner, pedagogik och 
sammanträdesteknik. Berntsson och Furåker tar upp i sin diskussion att  

Det som framgår klart i studien är att det finns stort behov av att förnya 
kunskaper och kompetenser (Berntsson & Furåker 2003, s 29). 

Döös, Johansson och Backström (2014), beskriver att chefer idag inte har den kunskap 
som krävs för att kunna leda en förändring, utan det blir då att cheferna tar till snabba och 
ytliga förändringsmodeller som tyvärr kan bidra till cynism och bristande engagemang i 
organisationen (Döös, m.fl., 2014). I deras artikel försöker de att arbeta fram visuella 
representationer av organisationen som avses vara verksamhetsnära. De utgår ifrån fyra 
typformer, enhet, kedja, nav och nät. De menar att dessa i tur och ordning ska utgöra ett 
bidrag till att förstå chefens uppgift, nämligen att allokera resurser, kontrollera, samordna 
samt att skapa energi (Döös, m. fl, 2014). De kom fram till i sin forskning att de bilder de 
tagit fram ska kunna hjälpa chefer och andra förändringsagenter att rikta sin 
uppmärksamhet mot relationella och arbetsintegrerade kompetensaspekter. Förståelsen 
av den informella processen understöds via bilder som gör att en avtäckning beskriver 
sådant som ofta annars ligger dolt (Döös, m. fl., 2014). De fann det även sannolikt att 
detta även hjälper chefer och förändringsagenter att få en förståelse av organisationen.  

Genom att avtäcka arbetsintegrerade relationer mellan människor ses de 
som potentiellt användbara verktyg för arbete med förändring i 
organisationer, och då inte minst för det lärorienterade ledarskapets 
förutsättningar att gripa in i arbetsintegrerade lärprocesser (Wilhelmson 
m.fl., 2013). De utgör därmed ett bidrag som kan möjliggöra att såväl 
chefer som medarbetare kan ta del i det samspel mellan design och 
framväxt som Carpra (2002) och Cross m.fl. (2010) betonar att chefer och 
ledare behöver förstå (Döös, m.fl., 2014, s 22). 

De menar även att visualisering bygger på att när berörda människor själva får bidra med 
den information som används så finns det en naturlig fortsättning i att ta del av 
visualisering och samtal om den möjliga förändringen kan bidra till att utveckla arbetet 
(Döös, m.fl., 2014).  

Bennich (2015) skriver i en artikel där hon studerat två hemtjänstgrupper i Sverige. Syftet 
med studien var att undersöka hur lärmiljöer och strategier för kompetensutveckling ser 
ut i ett antal verksamheter inom äldreomsorgen. Studien framhåller en kompetens som 
hon benämner som omsorgskompetens. Omsorgskompetensen består av tre del-
kompetenser vilka är relations-, sak- och förändringskompetens. Relationskompetensen 
bygger på att vara lyhörd och visa respekt. Sakkompetensen är faktainriktad och 
förändringskompetensen handlar om att kunna prioritera och organisera arbetet under en 
förändring. Denna studie visade i sitt resultat att stödet från ledningen hade stor betydelse 
för förmågan att lära nytt. Man såg också i denna studie att chefen var en viktig del i att 
ge förutsättningar för kompetensutveckling, vilket gav en god lärmiljö (Bennich, 2015). 
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Nansubuga, Munene och Ntayi (2015) visar i en studie där de undersöker luckorna i 
befintliga kompetensramar och visa betydelsen av reflektion som en komponent till ökat 
värde. I denna studie följer man två studerade grupper, en behandlingsgrupp och en 
kontrollgrupp/jämförelsegrupp. Behandlingsgruppen blev coachad i kritisk reflektion. 
Efter ett halvår gjordes en surveyundersökning via post för att undersöka effekten av 
coachning och behandlingsgruppens förmåga att reflektera och omvandla standardiserade 
kompetenser till operativa kompetenser. Resultatet i denna studie visade att reflektion 
som adderat värde till redan existerande kvalifikationer visade sig vara mer dynamiska 
och flexibla när man omvandlade dem till operativa kompetenser. 

Döös, Johansson och Wilhelmson (2015) skriver om att förstå lärorienterat ledarskap som 
en integrerad del i en ledares dagliga arbete. Det handlar om hur ledare kan styra hur 
arbete utförs genom indirekta handlingar och hur förutsättningarna för inlärning kan 
påverkas även bortom den personliga kontakten. Denna studie beskriver en del i en större 
studie där det gjordes en kvalitativ undersökning under en tid då en organisation 
genomgick större förändringar i sättet att arbeta. Studien beskriver likriktning respektive 
frigörande av sociala och organisationella strukturer. Likriktning bygger på fasta mål och 
kontroll av tolkningen av dessa. Frigörandet av strukturer bygger på förtroende för nya 
kompetenser genom att involvera andra. Det man kom fram till i studien var att chefer 
använde sig av en kombination av dessa tillsammans med ett pedagogiskt förhållningssätt 
(Döös, m.fl., 2015).      

 

TEORI 
Denna studie utgår ifrån Illeris kompetenselement, vilket på ett mer utförligt sätt ska 
beskriva innehållet i kompetensbegreppet. 

Illeris (2013) menar att vi lär oss i alla åldrar och kontexter, vilket innebär att kompetenser 
kan fås i alla åldrar och påverkas av var vi är i livet och i vilken kontext vi befinner oss i. 

Illeris (2013) menar att våra kompetenser består av kapaciteter, dispositioner och 
potentialer. Med kapaciteter menar Illeris (2013) att det är det vi kan, och när man talar 
om dispositioner så menar han att det är vårt arv, alltså det vi har med oss genetiskt och 
som vi har en möjlighet att utveckla. Potentialer menar Illeris (2013) har en mer 
miljöbetingelse, sådant som vi utvecklar genom att vi lär oss av vår omgivning. Det vi 
kan eller har möjlighet att utveckla handlar om en kombination av arv och miljö. Här 
ligger fokus på handlingar i bestämda situationer.   

För att först och främst förstå på ett mer ingående sätt vad kompetens innebär så menar 
Illeris att en skillnad på kompetens och kvalifikationer bör ges. Han menar att 
kompetenser skiljer sig från kvalifikationer, då kvalifikationer endast är kunskap som 
används vid specifika situationer vilka är kopplade till lärsituationen (Illeris, 2013).  

Vad gäller begreppet kompetens betyder detta att det centrala i begreppet är relaterat till 
situationer och handlingar där flera kvalifikationer tillsammans resulterar i en ny 
kompetens. Denna kan sedan användas i andra situationer än bara i den specifika 
situationen där man lärde sig (Illeris, 2013). 

För att en uppgift ska kunna utföras behövs det ett samspel mellan vad man kallar de tre 
grundläggande elementen (Illeris, 2013). Dessa omfattas av våra kunskaper, våra 
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färdigheter och våra attityder som på ett traditionellt sätt tillsammans definierar 
kompetens. För att uppgifter ska kunna utföras på ett mer komplett sätt så menar Illeris 
dock att det krävs att dessa grundläggande element behöver kompletteras med andra 
kvalifikationer. 

Med avseende på kompetenser och dess olika element är bedömningar och beslut viktigt. 
Det är viktigt att man förstår de strukturella sammanhangen så att en korrekt bedömning 
kan göras och ett beslut kan tas. För att kunna ta beslut behöver individen förstå hur olika 
situationer och sammanhang hänger ihop och vilka följder ett beslut kan få (Illeris, 2013). 
Inom arbetslivet är det därför viktigt att beslutsfattare har en god förståelse för vilka mål 
som finns uppsatta för en verksamhet, hur verksamheten är tänkt att fungera och vad det 
betyder för den egna rollen. 

Andra element som av Illeris betecknas som grundläggande och som ingår i de övriga 
grundläggande elementen som har nämnts här, är samarbetsförmåga och social 
kompetens. Det handlar till stor del om att i sociala sammanhang ha förmågan att kunna 
se saker och ting ur andra människors perspektiv och kunna visa respekt. Illeris nämner 
även kompetenselement såsom självständighet, självinsikt och självförtroende. Dessa 
element är viktiga enligt Illeris då individen måste kunna vara medveten om sina egna 
attityder och hur man fungerar som individ samt att man litar på sin egen förmåga för att 
man ska kunna uppnå önskat resultat. 

- Kunskaper, Färdigheter och Attityder:  Man kan inte handla kompetent utan att 
man har de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för man ska kunna klara 
av olika typer av situationer man ställs inför och ska handla i förhållande till. 
 

- Bedömningar och beslut: Handlar om att man klarar av att göra kvalificerade 
bedömningar och kan ta relevanta beslut i relation till det område kompetensen 
gäller. Det handlar i förlängningen om att kunna avkoda vad som står på spel, 
kunna bedöma vad det innebär och vilka åtgärder man behöver göra. 
 

- Helhetsorientering: Handlar om det logiska och förnuftiga tänkandet, detta är 
något vi gör i våra arbeten hela tiden. Vi människor är ofta ifärd med att behöva 
ta beslut och veta vad man nu ska göra sen. Detta är ett lärande i arbetslivet som 
ökar med erfarenhet och för att komma på hur man ska komma vidare.  

 

- Strukturell förståelse: Den strukturella förståelsen handlar om att med ett visst 
personligt engagemang och en hel del praktisk erfarenhet skapa sig en personlig 
uppfattning inom området. Detta gör att man utvecklar en form av strukturerad 
förståelse som kan ge en överblick så att man kan reagera både snabbt och 
ändamålsenligt i nya situationer. 
 

- Socialitet och samarbetsförmåga: Detta är ett centralt kompetenselement eftersom 
alla kompetenser direkt eller indirekt bygger på sociala eller samhälleliga 
sammanhang. Socialitet är ett element av ömsesidighet samt att ha förmåga till 
perspektivskifte, att kunna sätta sig in i andras situation och se förhållandena ur 
deras synvinkel, kunna uppleva andra människor som subjekt och sig själv som 
objekt. Samarbetsförmåga innebär att kunna göra något tillsammans med andra 
och ju mer komplicerad och föränderlig tillvaron blir, blir kravet och 
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nödvändigheten att kunna arbeta tillsammans med olika människor i målinriktade 
handlingar, gemenskaper och projekt. Som kompetenselement innefattar även 
samarbetsförmåga förhållanden som konflikthantering och tillmötesgående. 
 

- Självständighet: Handlar om att man som enskild individ behöver vara medveten 
om sina egna attityder och sätt att fungera samt att man litar på sin egen förmåga 
eftersom all kompetens kommer till uttryck i situationer med direkta eller indirekt 
sociala inslag. 
 

- Personlig profil: Handlar om individens personlighetsdrag. Det kan vara frågan 
om vilken benägenhet man har för otålighet, grundlighet, tillmötesgående, oro, 
självhävdelse eller mer eller mindre uttalade personlighetsdrag som man kanske 
inte själv är medveten om men andra kan uppfatta som påfallande eller typiska för 
den personen. 
 

Illeris (2013) skriver även om det utvidgade kompetensbegreppet för att man ska få en 
förståelse för hela kompetensbegreppets vidd och dess potentialer. Dessa 
kompetenselement används inte lika ofta som de grundläggande kompetenselementen 
men Illeris (2013) menar att det är element som är nödvändiga för att 
kompetensförståelsen ska vara användbar i praktiken. 

- Kreativitet: Handlar om att kunna bemöta oväntade och oförutsägbara situationer, 
man blir tvungen att tänka nytt och finna nya lösningar. 
 

- Fantasi: Handlar om att mentalt kunna överskrida de existerande villkoren i olika 
sammanhang, att man kan föreställa sig att saker och ting kan vara annorlunda 
och finna nya vägar i det och är nyskapande. 
 

- Kombinationsförmåga: Det Illeris (2013) menar här är att kombinationsförmåga 
är att kunna se olika områden och olika förhållanden och kunna kombinera dem.  
 

- Flexibilitet: Är förmågan att kunna ställa om sig och kunna utföra sin uppgift 
under skiftande omständigheter. Detta är en av de mest efterfrågade 
kompetenserna på dagens arbetsmarknad enligt Illeris (2013). 
 

- Empati: Handlar om kunskapen att med inlevelse kunna förstå andra människors 
känslor och kunna uppfatta hur de känner sig. 
 

- Intuition: Med detta menas att man kan göra en snabb bedömning av en situation, 
utan att man riktigt vet hur man kom fram till något, så har man ändå uppfattat 
situationen och gjort en snabb bedömning. 
 

- Kritiskt perspektiv: Är att man kan granska något och utifrån det avgöra om det 
är lämpligt eller ej.  
 

- Motståndspotential: Innebär att man faktiskt visar ett motstånd när man ser att 
detta eventuellt inte är en så lämplig väg att gå. 
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Illeris har utformat en generell översiktsförståelse för kompetensutveckling genom att 
sätta ihop de tre nyckelorden engagemang-praktik-reflexion, som en kort och enkel 
formel. Med detta menar han att dessa tre element är avgörande för att ett lärande och 
utvecklingsförlopp ska kunna tillgodose de lärprocesser som krävs för att det ska bli 
frågan om att utveckla en kompetens. Man kan även säga tvärtom att utan engagemang, 
utan praktik och utan reflexion kommer möjligheterna till kompetensutveckling att vara 
små och av tillfällig karaktär (Illeris 2013). 

- Engagemang: Handlar om att skapa motivation till att involvera sig i lärande. 
 

- Praktik: Handlar om att utveckla sin kompetens genom praktiskt deltagande. 
 

- Reflexion: Att under lärandets gång reflektera över de framsteg som har gjorts i 
förhållande till vad man vill uppnå. 

Utifrån tidigare forskning av Furåkers & Berntssons (2003) definitioner kommer dessa 
att användas för att få mätbara variabler i enkätundersökningen vilka sedan analyseras 
och tolkas sammanvägt med Illeriskompetenselement. Detta för att få en djupare 
förståelse av vad sektionschefer får för kompetensutveckling i förhållande till en 
organisationsförändring.  

 

Figur 1 ovan visar denna studies tolkning mellan definitioner och kompetenselement. 

 



 

12 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att se vilken kompetensutveckling sektionschefer får i 
förhållande till en organisationsförändring i den offentliga sektorn. Får sektionschefer 
tillräcklig kompetensutveckling för att kunna hantera förändringar som sker i 
organisationen. Utifrån detta har följande frågeställning utformats:  

 Vilken kompetensutveckling får sektionschefer inom vård och omsorg i 
förhållande till organisationsförändring? 

 METOD 
 

För att få svar på den ställda forskningsfrågan, Vilken kompetensutveckling får 
sektionschefer inom vård och omsorg i förhållande till organisationsförändring? har 
denna studie använt sig av en survey-undersökning i tvärsnittsdesign. Detta innebär att 
en enkät har skickats ut till flera personer och där respondenterna haft en viss tidsperiod 
på sig att svara (Bryman, 2002). För att få ett underlag till vilka kompetenser som ska 
mätas i enkäten har en genomgång gjorts där utgångspunkten har varit att titta på tidigare 
forskning inom området kompetensutveckling i förhållande till organisationsförändring. 
Efter sammanställning av vetenskapliga artiklar har kompetenser som ledarskap, 
konfliktlösning/stödjande funktion och coachning/inspiratör varit viktiga kompetenser 
för ledare. Som beskrivits i tidigare avsnitt så är detta kompetenser som tidigare forskning 
visar att chefer och ledare behöver kompetensutvecklas i, både för att motivera sina 
anställda i organisationsförändring samt som verktyg för att själva kunna förklara 
organisationens förändring och öka förståelsen hos sina anställda.  

  

Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer studiens metodologiska samt etiska utgångspunkter att 
presenteras. Redogörelser för urval, etik, instrument, insamling av data och analys 
presenteras även i detta avsnitt. 

Kvantitativ metod 

Bryman (2002) menar att den kvantitativa forskningen handlar om en kvantifiering då 
man samlar in och analyserar data. Det är en deduktiv forskningsstrategi som är objektiv 
och oftast är uppbyggd på en naturvetenskaplig modell över forskningsprocessen.  

Den undersökningsdesign som använts i denna kvantitativa metod är av tvärsnitt vilket är 
en typisk form där en enkät har skickats ut till flera personer och där respondenterna haft 
en viss tidsperiod på sig att svara (Bryman, 2002). 

Kvalitativ metod 

Bryman (2002) menar att en kvalitativ forskning är när man vanligtvis lägger tonvikten 
på ord och inte siffror. Studien använde sig av den kvalitativ metod där respondenterna 
fick besvara två frågeställningar med fritext. För att kvantifiera den fira texten gjordes en 
tematisk analys.  
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Planering och genomförande 

Urval 

Vid urvalet av respondenter för denna studie har sektionschefer inom vård och omsorg i 
fyra kommuner i Sverige valts ut. Ett bekvämlighetsurval gjordes i denna undersökning, 
vilket innebär att urvalet har riktat sig mot personer som funnits tillgängliga (Bryman, 
2002). Den initiala kontakten gjordes via telefon med utvalda högre chefer, vilka i sin tur 
skulle sprida studien vidare till sina respektive underställda sektionschefer. Detta gjordes 
för att få tillåtelse att utföra studien men även med syftet att med deras hjälp nå ut till så 
många sektionschefer som möjligt (Bryman, 2002). Genom kontakt med den högre 
chefen hade jag också förhoppningen att denna skulle kunde prata positivt om syftet med 
undersökningen och därigenom också uppmuntra sina medarbetare att svara på enkäten 
inom den angivna tidsperioden. Enkäten skickades ut från den högre chefen jag varit i 
kontakt med till de sektionschefer de hade i respektive kommun. Enkäten inleddes med 
en kort presentation av syftet med undersökning och vem som var ansvarig handledare, 
samt vilka de etiska riktlinjerna denna studie följer. För att öka generaliserbarheten har 
denna studie haft ett större omfång av respondenter där enkäten har skickats ut till 
sammanlagt 195 stycken sektionschefer i Sverige.  

 Kommun 1 bestod av 80 stycken sektionschefer 
 Kommun 2 bestod av 35 stycken sektionschefer 
 Kommun 3 bestod av 40 stycken sektionschefer 
 Kommun 4 bestod av 40 stycken sektionschefer 

I missivet som skickades ut till respondenterna inkluderades även direktlänken till survey-
enkäten. Här fick man räkna med ett visst svarsbortfall, då det byggde på frivillig basis 
att svara på enkäten.  

 

Etik 

Respondenterna i denna survey-undersökning fick informationen via utskick av 
försättsbladet (bilaga 1) till enkäten reda på att enkäten var frivillig och att svaren byggde 
på en anonymitet och att materialet behandlades konfidentiellt. De informerades även om 
att endast jag och min handledare kommer ta del av uppgifter gällande respondenternas 
svar. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 
huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2003). 

- Informationskravet:  

I denna studie ha 65 respondenter medverkat med svar på en webenkät. 
Respondenterna informerades om syftet med studien innan deltagarna kom till 
enkäten, vilken kunde nås via en länk på ett försättsblad där allt framgick om de 
fyra principerna.  

- Samtyckeskravet:  
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Det framgick tydligt i försättsbladet och på enkäten att deltagandet var frivilligt 
och att respondenten kunde välja att inte svara på en enkätfråga om hen så 
önskar. 

- Konfidentialitetskravet:  

Respondenterna fick även information om att de frågor de svarar på kommer att 
sekretessbehandlas och att det endast är jag som forskare och min handledare 
som har tillgång till respondenternas svar. Detta för att de ska känna sig säkrare 
och förhoppningsvis svara så ärligt som möjligt. 

- Nyttjandekravet:  

Denna undersökning används i forskningssyfte eftersom jag som 
arbetslivspedagogisk student på Linnéuniversitetet kommer att skriva en 
kandidatexamenuppsats. Respondenterna blir informerade att deras underlag 
kommer att användas i studien men att ingen information om kommun kommer 
att skrivas ut och att enkäterna är anonymiserade. 

 

Instrument 

I eftersökandet av tidigare forskning inom kompetensutvecklingsområdet har det 
eftersökts artiklar i databaserna ERIC, PsycInfo och OneSearch. Vid sökningarna 
användes sökord som Competence, Organizational change, Leadership, Coaching. 
Utifrån de artiklar som fanns relevanta så gjordes en genomgång i artiklarnas referenslista 
vilket gav ett större omfång av artiklar i sökningen av tidigare forskning inom området 
kompetensutveckling. 

För att få svar på forskningsfrågan i denna studie har en kvantitativ undersökningsmetod 
i tvärsnittsdesign gjorts, där en enkät har skickats ut till 195 stycken personer och där 
respondenterna haft en viss tidsperiod på sig att svara (Bryman, 2002). Det som kom att 
mätas har delats upp i följande tre variabler i enlighet med tidigare forskning av Furåker 
& Berntsson (2003). 

Ledarskap - Där kom enkäten att mäta om sektionscheferna i samband med en 
organisationsförändrimg får kompetensutveckling som handlar om att utveckla 
kompetensen att exempelvis:  

 organisera och leda 
 kan ta beslut 
 informera sin personal på ett bra sätt 
 utveckla personalens kompetens 
 vara flexibla 
 ekonomisk kunnighet 

Konfliktlösning/stödjande funktion - Där kom enkäten att mäta om sektionscheferna i 
samband med en organisationsförändring får kompetensutveckling som handlar om att 
utveckla kompetensen att exempelvis: 

 ge personalen stöd och råd 
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 ha ett empatiskt förhållningssätt 
 lita och lyssna på sin personal 
 vara rättvis 
 skapa en bra arbetsmiljö för sin personal både psykosocialt och fysiskt 
 hantera konflikter 

Coachning/ Inspiratör - Enkäten kom här att mäta om sektionschefer i samband med en 
organisationsförändring får kompetensutveckling som handlar om att utveckla kompe- 
tensen att exempelvis:  

 inspirerar och motiverar sin personal 
 har framtidsvisioner 
 tänker strategiskt och framåt 
 ser personalens förmågor och motivera dem till utveckling 
 kan coacha sin personal för att nå utsatta mål tillsammans. 

För att utföra studien så utformade jag en enkät med hjälp av verktyget Google-enkät. 
Enkäten inleddes med att respondenterna fick svara på en nominal fråga där den första 
var om vilket kön man tillhör och en ordinal fråga om hur länge de har arbetat som 
sektionschef på sin nuvarande arbetsplats. En nominal fråga är en fråga där variabeln inte 
kan rangordnas och en ordinal fråga är där variabeln vars kategorier kan rangordnas, men 
avståndet mellan kategorierna inte är lika stora (Bryman, 2003). Detta efterföljdes utav 
16 stycken påståenden som var kopplade till forskningsfrågan Vilken 
kompetensutveckling får sektionschefer inom vård och omsorg i förhållande till 
organisationsförändring? Respondenterna fick ta ställning genom att välja ett av fem 
fördefinierade svarsalternativ. Dessa svarsalternativ var, Håller helt och hållet med, 
Håller delvis med, Vet inte, Tar delvis avstånd och Tar helt och hållet avstånd ifrån. 
Benämningen på denna mätning är en likertskala vilket gör att man kan mäta i vilken 
utsträckning respondenterna håller med om ett antal påståenden (Bryman, 2003). I den 
avslutande delen av enkäten ombads respondenterna att via fritext och med egna ord svara 
på två frågor. Den första frågan löd, Finns det något du skulle vilja utveckla i ditt 
ledarskap? Den andra frågan i enkäten var Vilket stöd eller utbildning/fortbildning skulle 
du ha nytta av för att göra detta? För att säkerställa att enkäten var korrekt utformad, att 
länken till enkäten fungerade som den skulle och att enkäten var enkel att förstå och 
tillräckligt tydlig, så utförde jag en pilotstudie. Enkäten skickades då till ett litet urval på 
fem mellanchefer inom min bekantskapskrets, ett så kallat bekvämlighetsurval. De fick 
svara på mina enkätfrågor och även kommentera frågornas utformning och enkäten som 
helhet. Detta var det bästa sättet för mig att säkerställa kvalitet i materialet för min 
undersökning och att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra deltagande av 
respondenter (Bryman, 2003). Pilotstudien innebar inte några förändringar på enkäten 
som skickades ut. 

 

Analys 

De svar som togs emot i enkäten sammanfattas och analyseras med hjälp av 
mjukvaruprogrammet SPSS. I SPSS gjordes en univariat analys. Detta är en analysmetod 
som innebär en analys av en variabel i taget (Bryman, 2003). För att på ett effektivt sätt 
kunna analysera variablerna i de svar jag fick in så kodade jag först dessa innan de 
slutligen lades in i programmet. Då kodningen var färdigställd kunde frekvenstabeller 
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göras. Frekvenstabeller är tabeller som visar antalet respondenter som svarat på frågan 
eller påståendet och den procentuella andelen respondenter som hör till de kategorier som 
finns i den aktuella variabeln (Bryman, 2003). 

De två sista frågorna i min enkät skulle svaras på med ett kort svar om vad 
sektionscheferna skulle vilja utveckla i sitt ledarskap och vilket stöd eller 
utbildning/fortbildning de skulle ha nytta av för att göra detta. Här blev svaren så olika 
och bortfallet stort, därför kunde inte en mätning genom kodning i SPSS göras utan en 
kvalitativ innehållsanalys. Detta är en teknik där man strävar efter att på ett systematiskt 
och replikerbart sätt kvantifiera texten enligt förbestämda kategorier (Bryman, 2003).   

Då denna studie är gjord och utformad av en arbetslivspedagogisk student så har studien 
även använt sig av en lärteori, vilket i detta fallet är Knud Illeris kompetenselement. Med 
hjälp av denna teori om kompetenselement kommer resultatet från denna studie att tolkas. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i mätningen och handlar om hur vi mäter. För att 
stärka reliabiliteten i denna kvantitativa mätning har det arbetats med en noggrannhet vid 
översättning av det resultat det gett (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). 

Validitet beskriver om hur vi ställer de frågor vi vill ha svar på. Det handlar om vår 
förförståelse gällande begrepp, antaganden och frågeställningar så att svaren skapar en 
mening till det vi undersöker. I detta fall kommer fokus att vara på begreppsvaliditet där 
vi formar frågor som ska täcka de svar vi eftersöker. Det är i denna fas, operationalisering 
sker då vi går från begrepp och övergripande frågor till konkreta mätbara frågor 
(Djurfeldt, m.fl., 2010). 
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 RESULTAT 
Antalet medverkande i denna studie var 65 stycken sektionschefer i fyra kommuner i 
Sverige. Då enkäten skickats ut till 195 sektionschefer gav detta en svarsfrekvens på 33% 
och ett bortfall på 67%. 

I studien medverkade både kvinnor och män, dock var det en överrepresentation av 
kvinnor vilket motsvarade 57 st.  

Tabell 1 Presenterar könsfördelningen bland respondenterna.                 

      Kön Antal Procent 

 Man 8 12 

Kvinna 57 88 

Totalt 65 100 

 

Hur länge har du varit anställd som sektionschef i din nuvarande organisation? 
 
Tabell 2 Presenterar anställningstid i organisationen. 
 

Anställningstid Antal Procent 

 >1 år 17 26 

1-5 år 24 37 

5-10 år 12 19 

15 år eller längre 12 18 

Totalt 65 100 

 

Det man kan se i tabell 2 är att det vanligast förekommande svaret på arbetslängd var 1 
till 5 år. Lika många har varit anställda 5 år eller längre vilket visar på att undersökningen 
också har fångat en grupp med mer erfarna sektionschefer. Var fjärde person har varit 
anställd i mindre än ett år.  

Erhållna kompetenser 
Det som gav det direkta svaret på min forskningsfråga ”Vilken kompetensutveckling får 
sektionschefer inom vård och omsorg i förhållande till organisationsförändring?”, var 
de fyra följande påståendena: 
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Tabell 3 Presenterar kompetensuveckling man får vid en organisationsförändring. 

 
Resultatet i tabell 3 visar att den största andelen respondenter, 28 stycken delvis höll 
med i påståendet om att de kan få utbildning i ekonomi i förhållande till en 
organisationsförändring om de behöver det. 17 stycken höll helt och hållet med, 10 
stycken tog delvis avstånd till påståendet och 8 stycken visste inte. 1 person tog helt och 
hållet avstånd från påståendet.  

Inom arbetsmiljö var det däremot 49 stycken som helt och hållet höll med om att de fick 
en utbildning i arbetsmiljöfrågor om man ansågs behöva det, 14 stycken höll delvis med 
och 2 stycken visste inte. På detta påstående fanns inget bortfall.  

Spridningen i svaren var större när man tittar på påståendet ”Jag kan få 
kompetensutveckling i kommunikation om jag behöver det.” Där var det endast 6 
respondenter som helt och hållet höll med, 21 stycken höll delvis med, 25 respondenter 
visste inte om de kunde få en kompetensutveckling i kommunikation, 10 stycken tog 
delvis avstånd och 2 stycken tog helt och hållet avstånd från påståendet. På detta 
påstående fanns 1 bortfall. 

På påståendet om man ansåg sig få kompetensutveckling från sin organisation utan att 
behöva fråga efter det så var det 14 stycken respondenter som helt och hållet höll med, 
32 stycken som delvis höll med, 7 stycken visste inte och 10 stycken tog delvis avstånd. 
Endast 1 respondent tog helt och hållet avstånd. Inget bortfall på detta påstående. 

Man kan här se att det enda påståendet som inte hade så stor spridning är påståendet om 
arbetsmiljön. Där är det ingen som varken delvis eller helt tagit avstånd. 

Summering tabell 3 

Sektionschefer får i hög grad utbildning i ekonomi, arbetsmiljöfrågor och kommunikation 
och detta får de av sin organisation utan att behöva fråga efter det.  

Påstående 

Tar helt 

och hållet 

avstånd 

 

Tar delvis 

avstånd 

 

 

Vet inte 

 

Håller 

delvis med 

Håller 

helt och 

hållet 

med Ej svarat 

Om jag behöver en utbildning i 

ekonomi så erbjuder min 

organisation mig det 

 

1 

 

10 

 

8 

 

28 

 

17 

 

1 

Jag kan få utbildning i 

arbetsmiljöfrågor om jag 

behöver det 

   

2 

 

14 

 

49 

 

Jag kan få kompetensutveckling 

i kommunikation om jag behöver 

det 

 

2 

 

10 

 

25 

 

21 

 

6 

 

1 

Jag kan få kompetensutveckling 

från min organisation utan att jag 

behöver fråga efter det 

 

1 

 

10 

 

7 

 

32 

 

14 

 

1 
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Stöd för kompetensutveckling 
Tidigare forskning visar tydligt att om man lättare ska kunna ta till sig ny kunskap så är 
det av stor vikt att man känner ett stöd från sin chef eller organisation. Enkäten innehöll 
3 påståenden som berör detta område. 

 

Tabell 4 Presenterar vilket stöd sektionscheferna får vid en organisationsförändring. 

 

Resultatet i tabell 4 visar störst spridning i påståendet om man fick det stöd man behövde 
för att lösa konflikter bland sina anställda. Här var det 14 stycken som helt och hållet höll 
med, 38 stycken höll delvis med, 2 stycken respondenter visste inte om de kunde få något 
stöd och 8 stycken tog delvis avstånd till påståendet. Endast 1 respondent tog helt och 
hållet avstånd. Bortfallet på detta påstående var 2 stycken respondenter. 

När de fick ta ställning till om deras chef alltid stod bakom dem när de behövde fatta 
svåra beslut i förhållande till en organisationsförändring så var spridningen på svaren 
mindre. Här var det 39 stycken respondenter som helt och hållet höll med om att deras 
chefer stöttade dem. 24 stycken höll delvis med och 2 stycken som inte visste om de 
kunde få stöd eller ej. 

Större spridning blev det i påståendet om de fick möjligheten att aktivt stötta sin personal 
för att nå uppsatta mål. 21 respondenter höll helt och hållet med, 35 stycken höll delvis 
med, 2 stycken visste inte, 6 stycken tog delvis avstånd och 1 respondent tog helt och 
hållet avstånd till påståendet. Detta mättes för att se vilken möjlighet sektionscheferna 
själva fick att stötta sin personal. Tidigare forskning visar att om man stöttar sin personal 
i en organisationsförändring så kan motståndet till förändringen minska. 

Summering tabell 4 

Sektionschefer får i hög utsträckning stöd av sina chefer för att lösa konflikter bland sina 
anställda. De känner att deras chefer står bakom dem vid svåra beslut och de känner att 
de har möjligheten att aktivt stötta sin personal för att kunna nå uppsatta mål. 

Påstående 

Tar helt 

och hållet 

avstånd 

 

Tar delvis 

avstånd 

 

 

Vet inte 

 

Håller 

delvis med 

Håller 

helt och 

hållet 

med Ej svarat 

Jag får det stöd jag behöver för 

att lösa konflikter bland mina 

anställda 

 

1 

 

8 

 

2 

 

38 

 

14 

 

2 

Min chef står bakom mig om jag 

måste ta ett svårt beslut som rör 

mina anställda 

   

2 

 

24 

 

39 

 

Jag får möjligheten att aktivt 

stötta min personal för att kunna 

nå uppsatta mål 

 

1 

 

6 

 

2 

 

35 

 

21 
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Syn på ledarskapsrollen  
Det som presenteras i tabell 5 är hur sektionscheferna själva ser på sitt ledarskap i 
förhållande till en organisationsförändring.  

 

Tabell 5 Presenterar hur sektionscheferna ser på sitt ledarskap vid en organisations-
förändring. 

 

På påståendet om de har en rak och öppen kommunikation med sina anställda så var det 
40 stycken respondenter som helt och hållet höll med. 23 stycken höll delvis med och två 
respondenter tog delvis avstånd.  

Större spridning blev det i svaren på om man kände sig osäker när man var tvungen att ta 
snabba beslut. Där var det 13 stycken som tog helt och hållet avstånd och 28 stycken tog 
delvis avstånd. 1 respondent visste inte och 21 stycken höll delvis med om påståendet. 1 
respondent höll helt och hållet med. Här var det ett bortfall på 1 respondent. 

Det var ingen av respondenterna som tog helt eller delvis avstånd till påståendet att de 
kände sig trygga i sitt ledarskap. 1 respondent visste inte, 30 stycken höll delvis med och 
34 stycken höll helt och hållet med om att de var trygga i sitt ledarskap i förhållande till 
en organisationsförändring. 

På påståendet om sektionscheferna kunde förmedla organisationens framtidsvision så höll 
21 stycken helt och hållet med, 31 stycken höll delvis med och 7 stycken visste inte. 5 
stycken tog delvist avstånd från påståendet och 1 respondent tog helt och hållet avstånd 
från påståendet.  

Påstående 

Tar helt 

och hållet 

avstånd 

 

Tar delvis 

avstånd 

 

 

Vet inte 

 

Håller 

delvis med 

Håller 

helt och 

hållet 

med Ej svarat 

Jag har en bra och öppen 

kommunikation med mina 

anställda 

 

 

 

2 

  

23 

 

40 

 

Jag känner mig ofta osäker när 

jag måste ta snabba beslut 

 

13 

 

28 

 

1 

 

21 

 

1 

 

1 

Jag känner mig trygg i mitt 

ledarskap 

 

   

1 

 

30 

 

34 

 

 
Jag anser att jag kan förmedla 

organisationens framtidsvision 

 

 

1 

 

5 

 

7 

 

31 

 

21 

 

 
Jag har ett empatiskt 

förhållningssätt mot min 

personal 

    

13 

 

51 

 

1 
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Vid mätningen om man har ett empatiskt förhållningssätt till sin personal så var det 13 
stycken som delvis höll med i påståendet och 51 stycken som helt och hållet höll med. 
Här var det ett bortfall på 1 respondent. 

Summering tabell 5 

I sin ledarskapsroll så anser sektionscheferna att de har en bra och öppen kommunikation 
med sina anställda. De känner ingen osäkerhet när de ska ta snabba beslut, de känner sig 
trygga i sitt ledarskap, de anser sig kunna förmedla organisationens framtidsvision och 
de anser sig ha ett empatiskt förhållningssätt till sin personal. Sektionscheferna känner 
sig kompetenta som ledare.  

 

Önskad kompetensutveckling 
 

Följande visar ett antal citat som tagits ut ur den tematiska analysen. 

På frågeställningen om det var något man ville utveckla i sitt ledarskap så var det  

7 stycken som svarade att de ville utveckla sitt ledarskap.  

” Utbildning i ledarskap, retorik, lära sig tala korrekt, då jag känner att 
man skall kunna fånga intresset hos sina medarbetare” 

 

5 stycken ville utvecklas inom lagstiftning som berör bland annat socialrätt och arbetsrätt. 

” Jag är ej socionom och kan ibland känna ett behov av större kunskap ang. 
socialrätten” 

 

2 stycken svarade att de ville utvecklas inom ekonomi. 

” Lön och ekonomi för att kunna ta tryggare beslut och veta vad de kommer 
att ge för resultat” 

 

På frågan om vilket slags stöd eller utbildning/fortbildning man skulle ha nytta av för att 
göra detta, erhölls följande svar: 

9 stycken ansåg att utbildning skulle vara till nytta för att de skulle kunna utvecklas i sitt 
ledarskap. 

” Utbildning i planering och prioritering i administrativa uppgifter, 
stödsystem och modeller som underlättar arbetet” 

 

2 stycken svarade att kommunikation var det bästa stödet för att kunna utvecklas i sitt 
ledarskap. 

” Motiverande samtal” 
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3 stycken ansåg att stöd från ledningen och administrativ support skulle få dem att 
utvecklas i sitt ledarskap. 

”Stödfunktioner (hr, ek, adm) måste fungera för att få till ledarskapsrollen” 

  

1 respondent ansåg att information var viktigt för att utveckla sitt ledarskap. 

” Öppenhet, information från politiker/högre ledning.” 

 

 DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet av kvantitativ metod i studie ansågs mest lämplig för att öka generaliserbarheten i 
studien, vilket inte hade varit fallet med en kvalitativ undersökning. Dock kunde en 
kvalitativ undersökning eventuellt gett en djupare förståelse i frågan men skulle inte 
kunna göras generell eller replikerbar på samma vis som med den kvantitativa. 

Den tidigare forskningen i studie ansågs vara relevant för att kunna ta fram variabler i 
förhållande till studien. Vid artikelsökningen fanns det ett stort omfång av artiklar om 
kompetensutveckling och antalet begränsades genom att se till att de var peer-reviewed 
och avgränsades från år 2010 och framåt. Det svåra var dock att hitta 
kompetensutveckling bland mellanchefer. De flesta studier handlar om 
kompetensutveckling bland medarbetare eller hur en ledare får sina medarbetare att 
kompetensutvecklas. Detta gjorde att när en relevant artikel hittades så gjordes även en 
genomgång på dess referenslista för att hitta fler artiklar att granska. Detta gjorde att de 
artiklar som hittades fick ett spann på åren 2003 till 2017. 

Undersökningen genomfördes med ett bekvämlighetsurval, vilket gjorde att omfånget 
blev stort. Enkäten skickades ut till fyra stycken högre chefer som sedan skickade dem 
vidare till sina sektionschefer, vilket gav studien ett stort utskicksomfång. Enkäten gick 
ut till 195 stycken sektionschefer. Detta var en bra metod att tillgå men begränsningen 
blir vid detta urval att vid utskick av påminnelse så når man eventuellt inte ut till alla igen, 
samt att vissa eventuellt undvek att svara på enkäten när den kommer från en högre chef.  

Variablerna till enkäten gick att finna i tidigare forskning och enkäten byggdes upp med 
frågor om kön, arbetstidslängd, likertsskalor och två frågor där respondenterna fick skriva 
in sina svar. En mindre pilotstudie gjordes för att utvärdera hur lång tid den tog att 
genomföra samt för att verifiera att länkar och layout såg bra ut, även om frågorna var 
enkla att förstå. Det jag fick ut från pilotstudien var att enkäten gick snabbt att genomföra 
men det jag ej kunde se från pilotstudien, som sedan blev vid den riktiga undersökningen 
var att ett flertal hoppade över att svara på de två frågorna som skulle besvaras med text. 
Detta är vanligt och något man får räkna med vid så öppna frågeställningar (Bryman, 
2002). 

Vid tidpunkt för utskickandet av enkäten så bifogades även ett försättsblad med 
information om syftet med studien och vilka etiska riktlinjer studien följer. Detta gjordes 
för att respondenterna skulle veta och känna sig trygga i vad det är för undersökning de 
medverkade i och att de kunde lita på att deras svar var anonyma. Detta är en väldigt 
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viktig del i forskningen för att få så ärliga svar som möjligt och att ingen ska känna att de 
kommer i en utsatt ställning. Något som skiljde kommunerna åt var att de tre mindre 
kommunerna direkt svarade att de kunde medverka medan den större kommunen ville 
återkomma med besked efter att man hade lyft frågan internt. Detta gjordes enligt uppgift 
för att det ej skulle uppstå några missförstånd bland sektionscheferna. 

Resultatdiskussion 
Det man kan se väldigt tydligt i det resultat som sammanställts i denna studie är att yrket 
som sektionschef är kvinnodominerat. Av de 65 sektionschefer som medverkade i denna 
studie så var det endast 8 stycken (12%) som var män och 57 stycken (88%) som var 
kvinnor. Det bekräftar det som Furåker och Berntsson (2003) säger, att majoriteten av de 
som arbetar som sektionschefer är kvinnor.  

Ledarskap 

Resultatet i undersökningen som berör området ledarskap visar att respondenterna anser 
sig vara kompetenta. Denna slutsats kan man dra när man jämför svaren till påståendet 
om de känner sig trygga i sitt ledarskap med påståendet om de ofta kände sig osäkra när 
de tog snabba beslut i förhållande till organisationsförändring. 34 stycken (52%) av 
sektionscheferna höll helt och hållet med om att de var trygga i sitt ledarskap och 28 
stycken (43%) tog delvis avstånd ifrån att de ofta kände osäkerhet när de tog snabba 
beslut. Detta kompetensområde menar Illeris är ett av de grundläggande elementen som 
han kallar bedömningar och beslut. Med det innebär att man kan se och förstå strukturella 
sammanhang så att man gör korrekta bedömningar. För att ta beslut behöver individen 
förstå hur olika situationer och sammanhang hänger ihop och vilka följder ett beslut kan 
få (Illeris, 2013). Man behöver även ha kompetens i kritiskt perspektiv vilket innebär att 
man kan granska ett beslut och avgöra om det är lämpligt eller inte (Illeris, 2013). Tidigare 
forskning (Nansubuga, Munene, Ntayi, 2015) visar även att man kan utveckla sitt kritiska 
perspektiv genom reflektion. En testgrupp i denna forskning blev coachade i kritisk 
reflektion och utfallet visade att reflektion adderade värde till redan existerande 
kvalifikationer. Dessa visade sig vara mer dynamiska och flexibla när man omvandlade 
dem till operativa kompetenser. Detta är något som också Illeris pratar om. Han menar på 
att kompetenser skiljer sig från kvalifikationer, då kvalifikationer endast är kunskap som 
används vid specifika situationer vilka är kopplade till lärsituationer (Illeris, 2013). 

Ytterligare ett kompetenselement som kan kopplas till området ledarskap är det Illeris 
beskriver som självständighet. Illeris beskriver detta som att man är medveten om sina 
egna attityder och litar på sin förmåga. Då majoriteten av respondenterna i denna studien 
kände sig trygga i sitt ledarskap och inte kände sig osäkra när de skulle ta snabba beslut 
så kan man dra slutsatsen att de har kompetens i självständighet. 

Efterfrågan på ledarskapsutbildning var bland de vanligaste svaren i enkätens fritextdel, 
där respondenterna fick frågan om vad de själva ville utveckla i sitt ledarskap. Just 
kompetensutveckling inom arbetsledarkunskaper och administrativa processer var något 
som tidigare forskning visar, fattades inom yrket som sektionschef (Berntsson och 
Furåker, 2003).  

25 stycken (39%) av sektionscheferna svarade i enkäten att de inte visste om de kunde få 
en utbildning inom kommunikation i förhållande till organisationsförändring om de 
behövde det. 21 stycken höll delvis med i påståendet. Påståendet var tänkt att mäta 



 

24 

 

sektionschefernas förmåga att kunna informera sin personal på ett bra sätt. En anledning 
till att en så pass stor andel respondenter svarade att de inte visste kan bero på att 
frågeställningen inte var tillräckligt tydlig med vad som menades med kommunikation.  

Sammanfattningsvis kan man utifrån resultatet i delen som berör ledarskap dra slutsatsen 
att sektionscheferna ansåg sig ha kompetens i kompetenselementen bedömningar för rätt 
beslutsfattande samt självständighet. 

Konfliktlösning/ stödjande funktion 

Studien fick här fram resultatet att 38 stycken av sektionscheferna delvis höll med om att 
de fick det stöd de behövde för att lösa konflikter bland sina anställda och 14 stycken höll 
helt och hållet med i påståendet. Resultatet visar att majoriteten av sektionscheferna får 
det stöd de anser sig behöva för att lösa en konflikt. Detta berör det kompetenselement 
Illeris beskriver som socialitet och samarbetsförmåga, vilket innebär att man behöver ha 
förmågan att kunna sätta sig in i andras situation och se förhållanden ur deras synvinkel 
samt ha förmågan att kunna samarbeta. I detta fallet kan man dra slutsatsen att 
sektionschefen själva har denna kompetens, och om de inte har den så får de det stöd de 
behöver. För att få reda på om sektionscheferna har denna kompetens eller inte så hade 
man här kunnat ha en kompletterande fråga.  

Kompetenselement såsom självständighet, självinsikt och självförtroende är ytterligare 
kompetenselement som är viktiga att kunna använda sig av när man som chef ska vara en 
stödjande funktion. Illeris menar att individen måste kunna vara medveten om sina egna 
attityder och hur man som individ fungerar samt att man litar på sin egen förmåga för att 
kunna uppnå önskat resultat.  

Furåker och Berntsson (2003) anser att konflikter kan härledas till arbetsmiljön. Här talar 
Furåker och Berntsson (2003) om att chefer behöver kompetens i arbetsmiljöfrågor för 
att kunna skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för sina anställda, både fysiskt och 
psykosocialt. 49 stycken (75%) av sektionscheferna svarade att de helt och hållet höll 
med i påståendet att de kunde få utbildning i arbetsmiljöfrågor om de behövde det. Detta 
visar att majoriteten av sektionscheferna kan få utbildning i arbetsmiljöfrågor. Som en 
faktor för att undvika konflikter kan detta resultat ses som positivt. 

51 stycken (79%) höll helt och hållet med om att de hade ett empatiskt förhållningssätt 
till sin personal. Detta är ett kompetenselement som Illeris menar handlar om att man har 
kunskapen att med inlevelse kunna förstå andra människors känslor och kunna uppfatta 
hur de mår. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna anser sig ha denna 
kompetens. Jämför man detta med antalet kvinnliga respondenter som deltog i studien 
med Illeris teori kring denna kompetens så kan man se ett samband. Illeris menar att 
kompetenselementen empati och intuition i högre grad kan kopplas till kvinnor än män 
men att det absolut inte är förbehållet kvinnor. 

Coachning/ Inspiratör 

31 stycken av sektionscheferna ansåg att de delvis höll med om att de kunde förmedla 
organisationens framtidsvision och 21 stycken höll helt och hållet med i påståendet. Detta 
berör det kompetenselement som Illeris (2013) benämner som helhetsorientering, vilket 
betyder att man kan se helheten av en organisations vision. Det handlar också om det 
utvidgade kompetensområdet kombinationsförmåga vilket Illeris menar handlar om att 
kunna se olika områden och olika förhållanden och kunna kombinera dem.  
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Tidigare forskning menar att för att chefen ska kunna vara en inspiratör måste hen kunna 
se personalens förmågor samt kunna motivera dem till utveckling. Det handlar om att 
kunna se utvecklingspotential, att vara coach för personalen för att kunna nå uppsatta mål 
(Furåker & Berntsson, 2003).  

En annan tidigare forskning (Wilhelmson m.fl., 2013) beskriver arbetet med att 
visualisera organisationen för att som man säger kunna förklara organisationens alla steg 
genom visualisering och att cheferna själva ska få en helhetsuppfattning. De kom fram 
till i sin forskning att de bilder de tagit fram ska kunna hjälpa chefer och andra 
förändringsagenter att rikta sin uppmärksamhet, relationella och arbetsintegrerade 
kompetensaspekter. De fann det även sannolikt att detta även hjälper chefer och 
förändringsagenter att få en förståelse av organisationen (Döös, m. fl, 2014). 

Den slutsats man kan dra här är att majoriteten av sektionscheferna i denna studien anser 
sig ha den kompetens som krävs för att kunna förmedla organisationens framtidsvisioner. 

I frågan om man fick kompetensutveckling från sin organisation utan att man behövde 
fråga efter det så höll 32 stycken (49%) av sektionscheferna delvis med om att de fick 
det. Tidigare forskning menar att det är viktigt att få stöd från ledningen för att kunna ta 
till sig av ny kunskap (Bennich, 2015). 

Slutsatser 
Denna studie har som syfte att undersöka vilken kompetensutveckling sektionschefer får 
i förhållande till en organisationsförändring. Man kan dra slutsatser utifrån de svar som 
kommit in från respondenterna att de i förhållande till en organisationsförändring så anser 
sektionschefer i hög grad att de får utbildning i ekonomi, arbetsmiljöfrågor och 
kommunikation och att detta är något de får från organisationen utan att behöva fråga 
efter det.  Detta kan ses som positivt då detta var något som tidigare forskning ansåg att 
sektionschefer behöver kompetensutvecklas inom (Furåker & Berntsson, 2003). De anser 
även att de får stöd från sin organisation i att kompetensutvecklas utan att behöva fråga 
efter det själv. Sektionscheferna ansåg att de i hög utsträckning fick stöd av sina chefer 
för att lösa konflikter bland sina anställda. De känner att deras chefer står bakom dem vid 
svåra beslut och de känner att de har möjligheten att aktivt stötta sin personal för att kunna 
nå uppsatta mål. Att känna stöd från sina ledare är även något som tidigare forskning 
menar är en viktig del för att man ska kunna ta till sig ny kunskap (Bennich, 2015).   

I sin ledarskapsroll så anser sektionscheferna att de har en bra och öppen kommunikation 
med sina anställda. De känner ingen osäkerhet när de ska ta snabba beslut, de känner sig 
trygga i sitt ledarskap, de anser sig kunna förmedla organisationens framtidsvision och 
de anser sig ha ett empatiskt förhållningssätt till sin personal. 

Sektionscheferna i denna studien anser sig få utbildning, upplever att de får stöd och 
känner sig kompetenta i sitt ledarskap i förhållande till en organisationsförändring. 

Framtida forskning inom detta området skulle kunna rikta in sig på hur organisationer 
kompetensutvecklar sina sektionschefer, om det är interna utbildningar eller utbildningar 
utanför organisationen. Man skulle även kunna undersöka vad som motiverar 
sektionschefer till att kompetensutveckla sig och om man är olika motiverad till 
kompetensutveckling beroende på hur länge man har arbetat inom yrket. 
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