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Abstract 
The purpose of this study was to examine whether contextual intelligence is a possible 
solution to today's vast array of leadership concepts. Primary data from a questionnaire survey 
with 389 valid answers were collected regarding six of the behaviors constituting Kutz (2016) 
theory of contextual intelligence which formed the method of the study. The findings showed 
that contextual intelligence proved to be a possible response to the many and criticized 
leadership styles that have been idealized. The significance test showed statistically 
significant differences between managers and employees assessments of Swedish managers’ 
behavior and performance. The results indicated that research based on self-evaluation is 
characterized by serious shortcomings. This study therefore shows that the theory of 
contextual intelligence can not only rely on managers’ self-assessment and should be 
complemented by observers' assessments of managers to give a more truthful picture and 
improve leadership. In addition, recruitment should rely on research based on more 
perspectives than just self-assessments to avoid failures which could reduce organizational 
effectiveness. 
 
The thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagens 
stora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svar 
samlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuell 
intelligens, vilket utgjorde metoden för studien. Kontextuell intelligens visade sig vara ett 
möjligt svar till de många och kritiserade ledarskapsstilar som har idealiserats. 
Signifikanstestet visade på signifikant skillnad mellan chefers och medarbetares bedömningar 
av svenska chefers beteenden och prestationer. Studiens resultat indikerade att forskning 
baserad på självutvärdering präglas av allvarliga brister. Studien visade därmed att teorin för 
kontextuell intelligens inte enbart kan vila på chefers självbedömning, utan bör kompletteras 
med observatörers bedömningar av chefer för att ge en mer sanningsenlig bild och förbättra 
ledarskapet. Dessutom bör rekrytering förlita sig på forskning baserad på fler perspektiv än 
enbart självbedömningar för att undvika misslyckanden vilka kan minska organisatorisk 
effektivitet.  
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1 Inledning 
I följande inledning kommer ledarskapet och de utmaningar det möts av i dess sammanhang 
redogöras för, specifikt kontextuell intelligens som ledarskapskompetens. Begreppens sammanhang 
och betydelse kommer att förtydligas. Vidare kommer en problemdiskussion påvisa problematiken 
inom forskningen för ledarskap samt hur brist på kontextuell intelligens och inkorrekt självbedömning 
hämmar effektivitet och framgång. 

1.1 Introduktion 
Att vara chef och samtidigt ledare är en komplex process (Kutz, 2016). En chef behöver både 
balansera mellan överordnade krav på strategisk förmåga, resultat och effektiv 
verksamhetsstyrning, samt personalens förväntningar på delaktighet, utveckling och 
solidaritet (Larsson, 2008; Nyström, 2006). Posten kräver med andra ord en mångkunnig roll 
som både chef och ledare, där chefsrollen kräver administrativa kompetenser medan 
ledarrollen förutsätter fördjupad kunskap om ledarskapets institutionella förhållanden 
(Franzén, u.å.; Lundin & Sandström, 2010). En reflekterande hållning till ledningsfrågor som 
påverkar konsekvenserna för organisationens utveckling krävs samtidigt. Som ett resultat 
vänder sig många chefer till diverse idealiserade ledarskapsrecept i syfte att nå framgång samt 
för att försöka leva upp till de ibland motsägelsefulla ledarskapsidealen, i hopp om att finna 
svar på hur rollen ska axlas (Alvesson, Jonsson, Sveningsson & Wenglén, 2015). 
Rekommendationerna har blivit till en lång lista med ledarskapsstandarder, där komplexa nät 
av ett dussintal kompetenser och uttalanden kring företagsvärderingar sammanfattas på ett till 
synes enkelt sätt som är lätta att komma ihåg. Det är således en viss komposition av 
färdigheter som antas lämpa sig oavsett strategi, organisationskultur eller mandat (Gurdjian, 
Halbeisen & Lane, 2014).  
 
Ledarskapsstilar och standarder har kritiserats för att ge intrycket av att vara universella trots 
att de varken lämpar sig eller är effektiva i alla situationer och organisationer (Bredeson, Klar 
& Johansson, 2011; Geier, 2016; Gibson, 2016; Gurdjian, Halbeisen & Lane, 2014; Kutz, 
2016; Peus, Braun & Frey, 2013; Vroom och Jago, 2007). Risken med recepten på 
ledarskapsstilar och standarder är att chefer och företagsledare följer ett visst manus av eller 
om stora ledare som till synes verkar ha svaret på framgångsrikt ledarskap, istället för att se 
inåt till organisationen och anpassa sig efter den och människorna i den (Bazigos, Gagnon & 
Schaninger, 2016). Vem kan egentligen bedöma ledarskapet bättre än de som faktiskt blir 
ledda? När chefer inte anpassar sitt ledarskap efter organisationen och dess individer kan 
misstag ske som får skadliga effekter (Kutz, 2011). När fokus ligger på enskilda 
karakteristiker i ledarskapet vilka inte tar hänsyn till omständigheterna där ledarskapet utövas, 
finns en stor risk att omgivningen alltför lätt faller för en ledare som visat på framgång i en 
viss miljö och antas därför kunna vara framgångsrik i ett nytt sammanhang (Mayo & Nohria, 
2005).  
 
Listan på ledare som enbart visat sig framgångsrika en gång och sedan misslyckats i en ny 
organisation kan göras lång (Mayo & Nohria, 2005; Nye, 2008).  En typ av ledare eller 
ledarskapsstil verkar med andra ord vara mer effektiv under vissa omständigheter, medan en 
annan ledartyp eller ledarskapsstil är nödvändig under andra förhållanden (Bredeson, Klar & 
Johansson, 2011; Geier, 2016; Gibson, 2016; Gurdjian, Halbeisen & Lane, 2014; Peus, Braun 
& Frey, 2013; Vroom och Jago, 2007). Att se till organisationen bör således vara mycket 
viktigare för att kunna leda ett företag effektivt (Bazigos, Gagnon & Schaninger, 2016; Kutz, 
2016). Misslyckas chefer med att anpassa sitt ledarskap efter omständigheterna de verkar i, 
ökar risken att bli föråldrad eller irrelevant (Kutz, 2011).  
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Chartered Management Institute, CMI, (2014a) skriver i rapporten Management 2020 om 
stigande pensionsålder och längre livslängd vilket innebär att det år 2020 kommer finnas fem 
generationer som arbetar tillsammans. Chefer måste därmed lära sig hantera både de som är 
betydligt äldre och yngre än de själva. Det kräver att chefer ytterligare skärper sin förmåga att 
hantera mänskliga resurser. Att skapa utrymme för de anställda att utvecklas, sätta gränser för 
gruppen och framförallt hantera spänningar som kan finnas inom gruppen, konstaterar CMI 
(2014a) i sin rapport kring vad chefer behöver behärska. Jennifer Stine (u.å.) skriver för 
Harvard University att dagens mest framgångsrika chefer har utvecklat en förmåga att vara 
öppna för ny information och erfarenheter samtidigt som de demonstrerar styrkor såsom 
emotionell reglering och empati. De nämnda kompetenserna skriver hon kräver en stor del 
aktiv självreflektion för att kunna resultera i ett effektivt ledarskap.  
 
Stine (u.å) förklarar vidare att de vardagliga arbetssituationer en chef möts av i sitt arbete är 
alla lärotillfällen – de är tillfällen att lära sig av människor de jobbar med och reflektera över 
den feedback de möts av. Lärotillfällena är av högsta vikt då chefer inte kan veta allt, påpekar 
Stine. I likhet med Jennifer Stine (u.å) skriver Chris Musselwhite (2007) om vikten av 
självreflektion och självmedvetenhet. Trots att självmedvetenhet är bland de minst 
diskuterade ledarskapskompetenserna, är det ett av de mest värdefulla, menar han. 
Självmedvetenhet innefattar kompetensen att vara medveten om vad du är bra på samtidigt 
som du inte har problem med att erkänna vad som finns kvar att lära, vilket inkluderar 
erkännandet av misstag och förståelsen för att du inte besitter alla svar. Utmaningen i vägen 
till självmedveten är att själv kunna identifiera vad andra enkelt uppfattar, skriver 
Musselwhite (2007).  
 

1.2 Tidigare forskning 
Mayo och Nohria (2005) har i sin analys, med syfte att finna vad som faktiskt är avgörande 
för framgångsrikt ledarskap genom att studera framgångsrika företagsledare under 
nittonhundratalet, funnit att framgång varken härrör från en viss personlighet eller en viss 
välutvecklad skicklighet. Istället visade analysen att framgångsrika företagsledare var de som 
aktivt läste av omgivningen och aktivt skapade eller omvandlade industrierna inom vilka de 
verkade. Med andra ord visade sig möjligheten till framgång vila på ledarens förmåga att läsa 
av och anpassa sig till föränderliga villkor. Mayo och Nohria (2005) menar därför att brist på 
känslighet för omgivningen kan fälla även de mest lysande cheferna. I samma spår går 
Matthew Kutz (2016) analyser, vilka bygger på år av forskning kring ledarskap där han sökt 
efter nycklar till framgångsrikt ledarskap oberoende industri, typ av jobb eller hierarkisk 
position. Genom sin forskning har Kutz kommit fram till att vissa beteenden är essentiella i 
framgångsrikt ledarskap. Hans forskning visade att beteendena praktiserades kontinuerligt av 
framgångsrika individer. Kutz (2016) forskning har resulterat i en lösning till dagens 
motsägelsefulla och universella ledarskapsstandarder, som har sammanfattats i kompetensen 
kontextuell intelligens.  
 
Kontextuell intelligens, KI, sammanfattas som en individs förmåga att anpassa sig till sin 
miljö och förmågan att förstå sina kunskapsbegränsningar, samt att anpassa kunskapen till ett 
annat sammanhang än det där kunskapen utvecklades (Khanna, 2014; Kutz, 2011; Mayo & 
Nohria, 2005). KI innefattar dessutom processen att genomföra smarta strategier gentemot 
olika situationer samt att anpassa sin ledarstil till nuvarande sammanhang och anställdas 
behov (Nye, 2008; 2011). KI påstås delvis svara på frågan varför vissa ledare lyckas i ett 
sammanhang och misslyckas i ett annat, och vara ett möjligt svar till hur chefer ska kunna 
leda utan att i hög grad riskera att misslyckas (Kutz, 2016; Nye, 2008). Kutz studier (2010; 
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2011; 2016) har dock enbart byggt på chefers egen bedömning och därmed framgår inte 
exaktheten i bedömningarna. Kenny och Zaccaros (1983) studie, vilken indikerade att ledare 
måste ha färdigheten att uppfatta sammanhangets och gruppens behov och krav för att därefter 
anpassa sitt beteende, kan ses stödja KI som potentiell lösning. Även Zaccaro, Foti och Kenny 
(1991) kompletterar stödet för KI med sin studie, vilken kom fram till att ledares förmåga att 
kunna skifta mellan olika beteenden avgjorde hur stabil omgivningen var. Deras studie visade 
även att de ledare som arbetade över flera situationer hade större förmåga att skifta mellan 
beteendena i sitt ledarskap. 
 
Det finns flertalet studier som närmare undersökt ledarskapet i förhållande till det 
sammanhang det utövas i och effekterna av det. En studie gjord av Foddy och Hogg år 1999 
(ur Hogg, 2001) visade att ledare som identifierar sig starkare med gruppen tenderar att vara 
mer restriktiva med bristvaror och betraktades därmed som mer effektiva ledare. Hogg (2001) 
själv genomförde en longitudinell studie där han studerade ledare som ledde grupper. Hogg 
(2001) fann att ledare som anpassar sig till gruppens sociala konstruktion uppfattas vara mer 
effektiva i sitt ledarskap av sina gruppmedlemmar än ledare som inte anpassar sig till sin 
grupp. Bazigos, Gagnon och Schaninger (2016) har i sin studie om företags färdighet att ta 
hänsyn till både effektivitet och arbetstillfredsställelse på ett optimalt sätt, sökt efter nycklar 
till effektivt ledarskap. Efter att ha studerat effektiviteten av ledarbeteenden i ett hundratal 
organisationer i olika industrier och geografiska områden, fann de att företag som inte 
fokuserade på beteenden vilka var anpassade till organisationens specifika situation slösade 
tid och resurser samt förstärkte dåligt uppförande. Att inte anpassa sig till organisationen 
kunde till och med göra det ännu svårare för företaget att förbättra sitt hänsynstagande till 
både effektivitet och arbetstillfredsställelse. Bazigos, Gagnon och Schaninger (2016) kom 
därför fram till att chefer måste identifiera vilka beteenden som är de mest effektiva för just 
deras organisation, för att kunna leda den mer effektivt, där både effektivitet och 
arbetstillfredsställelse beaktas. I en annan studie gjord av Kivlighan (1997) framkom, i likhet 
med Bazigos, Gagnon och Schaninger (2016) studie, att grupper har större möjlighet till 
framgång om ledaren anpassar sitt beteende till gruppens utvecklingsfas. Studien tyder 
således på att chefer inte enbart behöver anpassa sig efter gruppen för framgångsrikt 
ledarskap, utan dessutom behöver anpassa sig till vilket stadium gruppen befinner sig i. 
Sammanfattningsvis kan således en chef varken vara effektiv eller framgångsrik i sitt 
ledarskap utan känslighet för det sammanhang ledarskapet utövas inom (Bazigos, Gagnon och 
Schaninger, 2016; Gibson, 2016; Grudjian, Halbeisen & Lane, 2014; Hogg, 2001; Kivlighan, 
1997; Mayo & Nohria, 2005; Nye, 2008; Sternberg, 1996).  
 
Ledarskapsforskning utgör idag grunden för dagens rekryteringsmetoder och vilka förmågor 
som anses som önskvärda (Andersson, Hallén & Smith, 2016; Hillvesson, 2017). 
Rekryteringen kan anses fungera som en brygga mellan teori och praktik, där forskning ligger 
till grund för den praktik som utövas och därigenom rekommenderas (Andersson, Hallén & 
Smith, 2016). Forskningen som genomförs bygger dock i många fall på metoden av 
självutvärderingar besvarade av chefer själva – därmed vilar resultaten på chefernas 
självutvärdering och självmedvetenhet (Hains, Hogg & Duck, 1997; Hogg, 2001; Kivlighan, 
1997; Silvia & Gendolla, 2001). Hur väl går det att lita på forskningsdeltagarnas 
självmedvetenhet och exakthet i deras egen bedömning? Det finns i själva verket väldigt lite 
direkt bevisning som påvisar och stödjer hypotesen om exakt självuppfattningsförmåga 
(Silvia & Gendolla, 2001). De flesta studier har dessutom misslyckats uppskatta 
komplexiteten av att etablera exakthet vid självutvärdering. Forskning visar att människor är 
relativt dåliga på att bedöma sig själva, och att bedömningen mestadels och för de flesta 
människor är inkorrekt, enligt Silvia och Gendolla (2001). Studier visar nämligen att de flesta 
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individer gör stora misstag i sin uppskattning i till synes enkla uppgifter, såsom att uppskatta 
sin egen puls (Silvia & Gendolla, 2001).   
 
Bass och Yammarino (1991) fann i sin studie att självbedömningar av ledarskapsbeteenden 
övervärderas i jämförelse med medarbetares och underordnades upplevelse. De skriver att 
mer framgångsrika chefer, vilka utvärderades av sina överordnade, var mindre benägna att 
övervärdera de egna ledarskapsbeteendena. Kongruensen av individens egen bedömning och 
observatörers bedömning är således bevisat förknippat med framgångsrik prestation, enligt 
Bass och Yammarinos (1991) studie. Atwater och Yammarino (1992) fann att medelvärdet av 
chefers ledarskapsbedömningar var högre än medarbetares, underordnades och överordnades 
bedömningar av chefer. I allmänhet visar forskning, oavsett vilken dimension som betygsätts 
eller källan till bedömningen, att de genomsnittliga självbedömningarna tenderar att vara 
högre än observatörers bedömningar (Harris & Schaubroeck, 1988; Landy & Farr, 1980; 
Mabe & West, 1982; Thornton, 1980; Wohlers & London, 1989; Yammarino & Atwater, 
1993).  
 
Även Amie Haas, Robert Haas och Thomas Wotrubas (1998) studie identifierade att 
självbedömningar är mer positiva än bedömningar av samma individ gjorda av andra. I deras 
studie, inom vilken individer blev ombedda att både bedöma sig själva och andra, var det 
sammanlagda medelvärdet i självbedömningen hos både män och kvinnor signifikant högre 
än det sammanlagda medelvärdet av bedömningarna gjorda av observatörerna. Deras studie 
stödjer därmed tidigare studiers slutsatser vilka framhåller att individer har en signifikant 
annorlunda uppfattning om deras egna prestationer än vad andra i deras omgivning har. 
Konsultfirman Pennas undersökning (Faragher, 2016; Realising Potential, u. å) visade att 
chefer bedömer sin egen prestation högre än vad deras personal gör. Mer än hälften av alla 
anställda gick så långt att de bedömde att de kan göra ett bättre jobb än deras chefer. Hela 
80% av cheferna angav att de var bra på att stödja sin personal med befordringsmöjligheter, 
men alarmerande 39% av personalen angav att det inte stämde. Fler än nio av tio chefer angav 
sig stödja sin personal med olika utvecklingsmöjligheter, men hela 29% av personalen angav 
att så inte var fallet. Chefer behöver därmed enligt undersökningens forskare lägga vikt vid att 
bemöta spänningen i uppfattningsgapet mellan upplevd och faktisk prestation, skriver 
Faragher (2016) och Realising Potential (u. å.).  
 
Church (1997) fann kompletterande indikationer i sin studie, där högpresterande chefer var 
betydligt mer självmedvetna jämfört med genomsnittligt presterande chefer. Förhållandet var 
konsekvent oberoende datakälla, organisation eller metod för bedömning av prestation. Inga 
övergripande samband hittades mellan bedömningarna och kön, ledningsnivå, ålder eller 
tjänstgöring. Studien visade dock att ju viktigare de beteenden som rankas var, desto större 
var den genomsnittliga skillnaden mellan självbedömningen och bedömningen gjord av andra 
(Church, 1997). Två omfattande studier av Atwater och Yammarino (1992) respektive Bass 
och Yammarino (1991) har föreslagit att överensstämmelsen mellan självbedömning och 
bedömningen gjord av andra kan vara relaterad till effektivitet. Båda studierna visade att 
felaktiga självbedömningar tenderar att utvärdera prestationen sämre än när bedömningen 
görs av andra. Studien genomförd av Atwater och Yammarino (1992) fann att de som 
övervärderat sig själva, bedömdes lägst av observatörerna. Medarbetarnas betyg av prestation 
visade sig vara högst för personer som undervärderat sig själva. Atwater och Yammarino 
(1992) fann även att självmedvetenhet är positivt relaterad till prestation och att de bästa 
förutsägarna för ledarbeteenden kunde skilja på om ledaren tenderar att överskatta, 
underskatta eller uppskatta mer exakt. Med andra ord leder högre självmedvetenhet till högre 
effektivitet enligt studien.  
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Trots att empirisk forskning visar på frekvent brist av överenskommelse mellan individens 
självbedömning och bedömning gjord av andra, fortsätter självbedömning vara en allmänt 
använd informationskälla (Harris & Schaubroeck, 1988; Silvia & Gendolla, 2001). I 
genomsnitt visar studier på en låg korrelation mellan självbedömning och observatörers 
bedömning, inkluderat överordnade och underordnade anställda (Mabe & West, 1982). 
Individer innehar en signifikant skillnad i uppfattningen kring den egna prestationen än vad 
andra har (Thornton, 1980). Forskning fortsätter således att utgöra underlag för metoder inom 
rekrytering samt vilka förmågor som anses vara önskvärda för chefs- och ledarskap 
(Andersson, Hallén & Smith, 2016; Hillvesson, 2017) även om metoden som utgör grunden 
för forskningen sannolikt är missvisande och i värsta fall direkt felaktig (Atwater & 
Yammarino, 1992; Bass & Yammarino, 1991; Mabe & West, 1982).  
 
Hur kan då chefer förbättra sitt ledarskap och lyckas leda framgångsrikt om deras 
självuppfattning tenderar att vara skev? En experimentell studie gjord av Shipper och Neck 
(1990), visade att medarbetarnas observationer kan tydliggöra synliga brister hos chefer, vilka 
är kritiska för både produktiviteten i företaget och relationen till medarbetare och anställda. På 
grund av anställdas täta och ofta långsiktiga observationer av chefers beteenden kan de förse 
chefer med information som inte är tillgänglig från andra källor, men som är nödvändig för 
realistisk kompetensbedömning och förbättring (Shipper & Neck, 1990). En studie genomförd 
av Patinka år 1962 (ur Bernardin, 1986) visade dessutom att inte ens 10% av de bedömda 
cheferna ansåg att bedömningarna var felaktiga och mer än 80% indikerade att de var villiga 
att ändra på de beteenden och metoder medarbetarna bedömde var opassande och felaktiga.  
 
Medarbetares observationer ger chefer möjlighet att se sig själva ur ett annat perspektiv, det 
perspektiv genom vilket alla omkring ser dem (Wilson, O’Hare & Shipper, 1990 ur Shipper & 
Neck, 1990). De slog fast, i likhet med Bernardin och Beatty (1987), att medarbetarnas 
observationer är tillförlitliga och starka indikationer av både moral och produktivitet i flertalet 
sektorer och i offentliga som privata organisationer. Bernardin och Beattys (1987) forskning 
identifierade dessutom att medarbetarnas observationer var starkare associerade med 
effektivitet och var dessutom långt billigare. Givet att i princip varje definition av chefskap 
handlar om att uppnå resultat genom människor, ger medarbetarbedömningar möjlighet att 
samla in information som den källa främst relaterad till chefsfunktioner (Bernardin, 1986). 
Den forskning som existerar visar att medarbetare är den källa som erbjuder ett unikt och 
kritiskt perspektiv kring hur väl chefer uppfyller sitt uppdrag, enligt Bernardin (1986). Att 
använda sig av medarbetares observationer skapar därmed en ömsesidig vinstsituation för 
chefer, medarbetarna själva och organisationen. Processen av medarbetarobservationer 
demonstrerar en nivå av tillförlitlighet som sällan existerar inom organisationer, mellan 
chefer, medarbetare och övriga anställda (Bernardin & Beatty, 1987).  
 

1.3 Problemdiskussion 
Den ledande frågan för CMI:s managementforskning (2014a) har varit vilka färdigheter 
chefer kommer behöva vid år 2020 och framåt. Kommissionens data från både Management 
2020 (CMI, 2014a) och data från den senare rapporten 21st Century Leaders (CMI, 2014b), 
visade att högpresterande ledare bland annat har egenskaper som stark 
kommunikationskompetens, flexibilitet, anpassning samt förståelse för självreflektion. 
American Management Association, AMA, (2010) har identifierat sex avgörande färdigheter 
för dagens och framtidens chefer – kritiskt tänkande, problemlösning, 
kommunikationsfärdigheter, samarbetsförmåga samt kreativitet och innovationsförmåga. 
Egenskaperna anses utgöra de kompetenser vilka är och kommer vara avgörande för dagens 
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och framtidens chefer. Mer än två tredjedelar (67%) av de undersökta arbetsgivarna i CMI:s 
(2014b) rapport uppgav att de letade efter kommunikationsfärdigheter hos en ny chef oavsett 
nivå. Nästan två tredjedelar (65%) av de undersökta arbetsgivarna framhöll dock att dagens 
nyutexaminerade brittiska studenter saknar de interpersonella färdigheter som behövs för att 
hantera människor. Deras huvudsakliga klagomål var att kandidater kan verka 
välkvalificerade på papper, men i praktiken inte effektivt kan hantera svåra samtal, olika 
personligheter och situationer, eller tänka utanför boxen. En ideal kandidat har förmåga att 
bygga starka lag, därmed söker nästan hälften (47%) av de undersökta arbetsgivarna 
teamkunskaper hos en ny chef och betonar att grupparbeten utvecklas genom 
erfarenhetslärande i en praktisk miljö, inte från kunskaper erhållna genom kvalifikationer 
(CMI, 2014b).  
 
Kommissionen skriver att den insamlade data motsäger de ledande begreppen kring ledarskap 
som en medfödd gåva vilken ges till ett fåtal, eller ett drag som kan mätas enligt en 
uppsättning av tydligt definierade attribut. På samma sätt motsatte sig deras data myten om 
ledaren som en heroisk och karismatisk individ vilken enhändigt guidar en organisation. 
Istället hittas ledaregenskaper ofta i hela arbetskraften, vilket påpekar personalens betydelse 
(CMI, 2014a; 2014b). Ledarskap handlar i dagens komplexa, högteknologiska värld, om att 
utveckla och arbeta med lag snarare än att leda i mer traditionell mening. Som ett resultat 
måste starka ledare kombinera vad som verkar vara motsatta egenskaper. De måste vara 
övertygade, men blygsamma. De måste vara anpassningsbara, men bestämda. De måste vara 
goda lyssnare som kan vårda de människor de jobbar med för att hjälpa dem att nå sin fulla 
potential. Åtta av de nyckelegenskaper som CMI (2014a; 2014b) identifierade hos 
högeffektiva ledare och chefer var följande: 
 
 

 
 

Tabell 1. Översättning av egenskaper framtagna av CMI (2014a; 2014b). 

Med hänsyn till demografiska, sociala och tekniska förändringar framhåller CMI:s (2014a) 
rapport Management 2020 att arbetskraften blir kontinuerligt alltmer varierande. Dessutom 
sker en ständig geografisk spridning. Chefer måste därmed bli bekväma med olika 
åldersgrupper, etniska ursprung, kön, nationaliteter och yrkesbakgrunder. De behöver 
omfamna nya perspektiv som anställda för med sig, istället för att sälja in sin egen tankegång 
(CMI, 2014a). Organisatorisk samt kulturell medvetenhet är ett viktigt inslag i ett effektivt 
ledarskap, liksom utvecklingen av känslomässig intelligens för att möjliggöra för ledare och 
chefer att tillämpa sina förmågor och kunskaper i ett brett spektrum av situationer (CMI, 
2014b). Förmågan att kommunicera med ett brett spann av människor är avgörande för 
framgångsrikt ledarskap (CMI, 2014a). Attribut som självmedvetenhet och förmåga att 
reflektera låter möjligtvis inte som ledarskapskvaliteter i konventionell mening, men CMI:s 
undersökning (2014a) fann att de är avgörande egenskaper hos ledare som organisationer 
behöver idag. Självmedvetenhet innebär att chefer och ledare kan fatta beslut på ett mer 
genomtänkt och grundat sätt, genom vilket de motiverar individer inom organisationen (CMI, 
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2014a). Att göra prognoser och fatta genomtänkta beslut är enligt Daniel Kahneman (2012), 
nobelpristagare i ekonomi, dessutom avgörande för framgång vilken sällan uppnås med 
impulsiva beslut.  
 
Ledning handlar således inte längre om att utfärda kommandon – det handlar om samarbete 
vilket Robert Hamlin och Alf Hattons studie (CMI, 2014a), inlämnad som skriftligt bevis till 
CMI:s undersökning, identifierade. Ledare bör leda med att ställa frågor snarare än att tro att 
de behöver ge alla svaren, konstaterar Chris Rodgers i CMI:s rapport (2014a). John Stephens 
(CMI, 2014a) påpekade dock det märkvärdiga att grundläggande indikatorer på personal inte 
mäts rutinmässigt trots att de har en uppenbar inverkan på prestanda. Metoden för att öka 
chefers självmedvetenhet bör rimligtvis vara personalens bedömningar av chefers ledarskap, 
med bakgrund mot att chefer ska vara lagarbetare och leda anställda. Vidare framhåller 
Stephens att hög personalomsättning minskar intäkter och vinst (CMI, 2014a). Kutz (2011; 
2016) påstår i likhet med Robert Hamlin och Alf Hattons (CMI, 2014a) att fundamentala 
principer för affärsmässigt ledarskap är på gränsen till irrelevanta och att traditionella teorier 
och antaganden om ledarskap helt enkelt inte kan appliceras på dagens ledarskap, vilket fler 
forskare instämmer med (Jepson, 2009; Kutz & Bamford-Wade, 2013; Shamir & Howell, 
1999; Tetenbaum & Laurence 2011; Tosi, 1991). Traditionella ledarskapsteorier tar inte 
hänsyn till det sammanhang där ledarskapet utövas, vilket starkt har kritiserats (se Bredeson, 
Klar & Johansson, 2011; Geier, 2016; Gurdjian, Halbeisen & Lane, 2014; Johns, 2006; Kutz, 
2016; Kutz & Bamford-Wade, 2013; Liden & Antonakis, 2009; Peus, Braun & Frey, 2013; 
Quick & Wright, 2011; Tetenbaum & Laurence, 2011). Forskning vilken studerar 
kontextuella faktorer såsom arbetsutformning, relationer mellan roller och belöningssystem 
bedrivs dock, men omständigheternas påverkan blir ofta förbisedda eller underskattade enligt 
Johns (2006).  
 
Vem som anses vara en ledare, hur effektiv en ledare uppfattas vara och hur effektiv en ledare 
faktiskt är, är alla frågor vars svar varierar beroende på inom vilket sammanhang ledarskapet 
utövas (Kutz, 2016; Kutz & Bamford-Wade, 2013; Nye, 2008; Schmidt, 2014). Ledarskapet 
både formar och formas av den omgivning det utspelas i, därför kallar flertalet forskare 
ledarskapet för kontextkänsligt och framhåller att det enbart kan tillämpas lokalt (Fairhurst, 
2009; Hamrin, 2016). Framgångsrikt ledarskap anses därför avgöras till stora delar av 
färdigheten genom vilken ledaren anpassar sig till de omständigheter som hen befinner sig i 
(Sternberg, 1996), ledarens förståelse för problems bakomliggande orsaker och hur ledaren 
svarar på problemen (Bredeson, Klar och Johansson, 2011). Att förstå sin omgivning är med 
andra ord kritiskt för möjligheten till effektivt ledarskap (Gibson, 2016; Nye, 2008).  
 
Många av dagens chefer har inte kompetens nog för jobbet, konstaterar CMI (2014a). I 
utredningen deltog många begåvade chefer verksamma i välskötta organisationer, trots det 
gav utredningen väsentliga bevis för oro gällande ledarskapsbrister. Chefernas kvalitet spelar 
en avgörande roll för prestanda, produktivitet och tillväxt och forskning visar på att många av 
dagens chefer helt enkelt inte klarar av ansvaret, rapporterar CMI (2014a). Den brittiska 
regeringens utskott för företagande, innovation och färdigheter (Department for Business, 
Innovation & Skills, BIS, 2012) framhåller att nästan hälften (43%) av de undersökta cheferna 
bedömer sina egna linjechefer som ineffektiva. Samtidigt avslöjar en undersökning av 
brittiska arbetsgivare vid Cranfield School of Management, CSM, (2013) att nästan två 
tredjedelar (64%) av arbetsgivarna tror att brist på ledarskap och ledningsförmåga håller 
tillbaka tillväxten. CSM:s (2013) undersökning visar dessutom att ännu fler arbetsgivare, 
68%, anser att bristerna hindrar deras anställda från att nå sin fulla potential. Båda rapporterna 
från CMI (2014a; 2014b) konstaterade att utveckling av nya ledarskapsegenskaper krävs och 
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efterfrågas. Chefskandidaterna är ofta övertygade och för självsäkra i sina förmågor, visade 
undersökningarna (CMI, 2014a; 2014b). På samma sätt menar Ksenia Zheltoukhova (Calnan, 
2016), forskningsrådgivare vid Chartered Institute of Personnel and Development, att 
människor, inklusive chefer, vanligtvis överskattar sig själva. Anställda får inte uttrycka att 
det inte bara är deras chef, utan även de själva, som har kontroll över utveckling och tillväxt i 
en organisation. Det bästa sättet att förebygga skillnaderna är tydlig, ärlig och konsekvent 
kommunikation. Om människor känner sig delaktiga i ett beslut, även om resultatet inte är det 
de håller med om, är de mer benägna att acceptera det, enligt Zheltoukhova (Calnan, 2016). 
 
Att känna sig själv är viktigt både i vardagen och i yrket som utövas (Wicklund & Eckert, 
1992) och korrekt information om jaget krävs för giltiga självrapporter om interna tillstånd 
och andra dolda aspekter hos en själv. Människors rapporter kring självkännedom är en 
utbredd källa till information, vilket ligger till grund för många teorier och vetenskaper 
(Ericsson & Simon, 1980). Silvia och Gendolla (2001) skriver att forskare i humaniora 
använder självrapporter om attityder, påverkan, övertygelser och somatiska stater som en stor 
och ofta enda informationskälla. Frågan är dock hur väl människor egentligen känner sig 
själva. Motsvarar rapporterna om interna tillstånd vad som faktiskt händer inuti? Vissa 
aspekter av jaget verkar i stor utsträckning vara otillgänglig (Silvia & Gendolla, 2001). 
Självmedvetenhet är beskrivet som förmodligen det mest grundläggande problemet i 
psykologi, både från utvecklings- och evolutionärt perspektiv (Rochat, 2003). Rapporter om 
självkännedom har visat sig i många fall vara missvisande på grund av motivationshänsyn 
enligt forskarna Silvia och Gendolla (2001) – även om individen skulle ha djup tillgång till 
sina inre stater, är den inte alltid villig att dela det med andra. På grund av fenomen som 
motiv, erkänner psykologer att självrapporter om inre tillstånd bör behandlas med försiktighet 
(Silvia & Gendolla, 2001). Faktum är att många psykologer avvisar självrapporter som giltiga 
källor till psykologisk information (Bem, 1972; Nisbett & Wilson, 1977). Om människor är 
aningslösa, ej uppriktiga, eller både och när det handlar om att bedöma och informera om sig 
själv, som Bem (1972) och Nisbett och Wilson (1977) har argumenterat för, kan vi någonsin 
då veta om människor har möjlighet till exakt självkännedom?  
 
När individer ska bedöma egna resultat påverkas självbedömningen av 
självuppfattningsnoggrannhet, enligt Bass och Yammarino (1991). Individer med 
övervärderade eller undervärderade självbedömningar kommer att missdiagnostisera sina 
styrkor och svagheter och felvärderingarna vid självbedömning kan påverka arbetsrelaterade 
beslut negativt. Noggranna självbedömmare tenderar däremot att ta effektivare 
arbetsrelaterade beslut (Bass & Yammarino, 1991). Banduras (1982) undersökning av 
aspirationsnivå ger viss insikt i problematiken. Individer som underskattar sina förmågor och 
färdigheter tenderar att sätta låga ambitionsnivåer och kommer därmed att underprestera. 
Individer med exakta självbedömningar kommer att utveckla gynnsamma 
effektivitetsförväntningar och prestera bättre. I allmänhet tenderar chefer att betrakta sig 
själva mer positivt än deras medarbetare (Thornton, 1980; Wohlers & London, 1989). En 
metaanalys av forskning om flera bedömningskällor visade, i likhet med Penna-
undersökningens resultat (Faragher, 2016; Realising Potential, u. å), att chefer verkar ha liten 
kunskap om egna styrkor och svagheter (Mabe & West, 1982). Trots det spenderar 
organisationer enorma summor årligen på chefsutveckling- och utbildning, istället för att 
använda sig av den mest effektiva och praktiska metoden för chefsutveckling – 
medarbetarbedömningar (Bernardin, 1986). Medarbetares bedömningar av chefer är en 
bedömnings- och utvecklingsmetod som är utmärkt och meriterad. Om än begränsad, förtjänar 
medarbetarbedömningar samma kritiska övervägande som ges andra metoder såsom 
utbildningscentrum och chefsutvecklingsprogram, enligt Bernardin (1986). Han uttrycker att 
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medarbetare är en valid källa till information om chefer då de oftast är i en bättre 
observationsposition att kunna utvärdera flertalet chefsdimensioner än någon annan form av 
bedömningskälla.  
 
Haas, Haas och Wotruba (1998) förklarar att det är av värde att se till både självbedömningar 
och chefsbedömningar av andra, då chefer och organisationer annars kan gå miste om 
användbar information om båda eller en av bedömningarna negligeras. Då bedömningar 
gjorda av medarbetare i de flesta fall innebär flertalet observatörer, innebär det med stor 
sannolikhet att det stora antalet bedömningar innehar större validitet än någon form av 
enskilda bedömningar. Slutligen skriver Bernardin (1986) att medarbetares bedömningar är ett 
passande formellt system inom anställningsramarna – det ger möjlighet till högre jobbnöjdhet 
och moral när medarbetare involveras och kan uttrycka sig i sina bedömningar, i likhet med 
Richard Waltons (1985) forskning kring åtaganden på arbetsplatsen. Walton (1985) 
diskuterade kring vikten av att ge möjlighet för medarbetare och övriga anställda att bli hörda 
kring sådant som rör produktionsmetoder, problemlösning samt mänskliga resurser. 
Användningen av medarbetarbedömningar bör förbättra anställdas perception av att de 
faktiskt spelar en signifikant roll, avslutar Walton (1985). Frågorna som ställs blir därmed om 
det inte är av värde och en effektiv metod att kombinera personalens uppfattning av chefer 
och chefers egen uppfattning, och därmed få en mer exakt bild av upplevt chefbeteende.   
 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka utformningen av kontextuell intelligens hos chefer i svenska företag 
samt deras förmåga till självutvärdering. Studien ämnar kunna besvara om kontextuell 
intelligens kan vara ett potentiellt svar till dagens stora mängd ledarskapsrecept och därmed 
ett rimligt ledarskapsverktyg. Studien ämnar även undersöka om chefers egen utvärdering av 
sitt ledarskap skiljer sig från medarbetares bedömningar av svenska chefer.  
 

1.5 Forskningsfrågor 
För att kunna uppfylla ovanstående syfte söker studien att besvara följande forskningsfrågor: 
 

• I vilken utsträckning uppvisar svenska chefer egenskaper för kontextuell intelligens? 
 

• Finns en signifikant skillnad i det upplevda kontextuella ledarskapet hos svenska 
chefer i jämförelse med chefers respektive medarbetares bedömning? 

• Är kontextuell intelligens ett omfattande svar på alla ledarskapsrecept för svenska 
chefer?  



 

 
 

- 10 - 

2 Teoretisk referensram 
 

I det teoretiska kapitlet kommer definition av begrepp, effektivt ledarskap och kontextuell intelligens 
att presenteras för att skapa en teoretisk referensram, tillsammans med självmedvetenhetsteori samt 
bedömningsmetoder. Begreppen och teorierna kommer ligga till grund för analys av den empiriska 
undersökningen. 

2.1 Definition av begrepp 

2.1.1 Kontext 
Trogen sitt ursprung i det latinska språket, innebär kontext sammanvävning av olika variabler 
som formar en unik och nätverksliknande relation (Kutz, 2011; Rousseau & Fried, 2001). 
Kontext kan bestå av religion, ideologi, erfarenheter, ekonomi, nation, seder och traditioner, 
politiska aspekter, värderingar, teknik, social- och organisatorisk kultur, symboler, framtida 
mål, media med mera (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003; Geier, 2016; Jepson, 
2009; Kutz, 2011; 2016; Kutz & Bamford-Wade 2013; Rousseau & Fried, 2001). Näten av 
relationer är en individs egen unika kontext som med lätthet kan påverkas av att andra 
variabler läggs till eller tas bort. Kontext förändras med andra ord när någon av variablerna 
förändras, som varje gång en ny gruppmedlem, såsom ledning, anställd eller VD introduceras 
i en redan etablerad grupp. Till och med nedskärning av personal förändrar kontext. Kontext 
innehar således många olika variabler, kan förändras av olika faktorer samt kan delas upp på 
olika sätt (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003; Geier, 2016; Jepson, 2009; Kutz, 
2011; 2016; Kutz & Bamford-Wade 2013; Rousseau & Fried, 2001). 
 

2.1.2 Intelligens 
Intelligens innebär anpassning till miljön – med andra ord vilar intelligens på en individs 
förmåga att diagnostisera och svara på sin kontext, och inte nödvändigtvis på IQ eller 
intellektuell förmåga (Kutz & Bamford-Wade, 2013; Kutz, 2011; 2016; Sternberg, 2005). 
Sternberg (2005) tillsammans med Collins och Tamarkin (1990) samt Dweck (2008) 
framhåller dessutom att intelligens och klokhet är en form av utvecklande förmåga och därför 
inte något en individ nödvändigtvis föds med, utan kan således utvecklas på egen hand. 
Sternberg (2005) förklarar att karakteristikerna snarare är ett resultat av interaktionen mellan 
den rådande kontexten inom vilken individen verkar och i den grad individen tillsammans 
med den kontextuella påverkan utvecklar förmågor. Kutz och Bamford-Wade (2013) påpekar 
att intelligens innefattar förmågan att ta lärdom från tidigare erfarenheter, samt att individer 
med hög intelligens lyckas svara på nya händelser och kontexter på ett framgångsrikt sätt. En 
individ som är verkligt intelligent överväger med andra ord sitt beteende i relation till den 
specifika kontext individen önskar att påverka. Vidare skriver Kutz och Bamford-Wade 
(2013) att intelligens inte är en universell egenskap som mäts och uppskattas likadant överallt.  
 

2.2 Att utöva effektivt ledarskap 
Diagnostisering och anpassning beskrivs som en del av en ledares effektivitet, vilka är 
beroende av hur lämpligt ledaren anpassar sin ledarskapsstil till rådande kontext, framhåller 
Hersey, Blanchard och Johnson (2008). Dimensionen effektivitet grundades av William 
Reddin (1970 ur Hersey, Blanchard & Johnson, 2008) när han konstruerade den 
tredimensionella ledareffektivitetsmodellen. Reddin bedömde att en modell måste tillåta att en 
mängd olika stilar är effektiva eller ineffektiva beroende på rådande kontext, för att vara 
användbar. Den tredimensionella ledareffektivitetsmodellen förklarar därmed att när ledaren 
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anpassar sin stil till rådande situation är den valda stilen effektiv, medan en vald stil som inte 
är anpassad till rådande situation är ineffektiv. Skillnaden mellan valet av en stil anpassad till 
rådande kontext och en ledarstil ej anpassad till rådande kontext, är lämpligheten av den valda 
stilen till kontexten. Tre avgörande ledarskapskompetenser är diagnostisering, anpassning 
samt kommunikation. Av de tre framgår diagnostisering och anpassning vara de två 
kompetenser vilka ämnar möjliggöra för ledare att kunna leda och påverka inom varje specifik 
kontext, vilket erfordras för att kunna utöva effektivt ledarskap, enligt Hersey, Blanchard och 
Johnson (2008). 
 

2.2.1 Diagnostisera kontext 
Att diagnostisera är en kognitiv kompetens som innefattar förståelsen om vilken situation som 
råder och att ledaren därigenom vet hur hen rimligen kan agera i framtiden (Kutz, 2016). 
Förmågan att vara lyhörd för vad som bidrar till kontextens unika sammansättning är kritisk. 
Individen som diagnostiserar kontext vet hur den på ett lämpligt sätt ska tolka och reagera på 
skiftningar eller förändringar i sin omgivning, och kan vanligtvis identifiera vad som bidrog 
till förändringen. För att korrekt kunna diagnostisera kontext är det nödvändigt att känna igen 
motiv – veta vad som motiverar någon, vilket gör det möjligt för observatören att vara 
proaktiv i dennes respons, förklarar Kutz (2016). Det är en sak att känna människor men en 
annan sak att veta hur människor påverkar omgivningen och varandra. Att diagnostisera 
kontext är inte att läsa av människor i sig, utan att utvärdera hur en viss blandning av 
människor influerar omgivningen eller hur omgivningen influerar en grupp människor. 
Diskrepansen mellan de två är problemet som ska lösas och är det de övriga kompetenserna är 
ämnade att lösa (Kutz, 2016).  
 
Förmågan att kunna diagnostisera, framförallt kontexten, är avgörande enligt forskarna Schein 
(1990) och Kutz (2016). Den framgångsrika chefen förmår diagnostisera kontext och har 
ingående förståelse för den specifika organisationen (Bredeson, Klar & Johansson, 2011; 
Clarke & O’Donoghue, 2016; Schein, 1990). Det innebär att ett värderande och utredande 
förhållningssätt till ledarskap måste innehas tillsammans med känsla för organisatoriska 
traditioner, normer, symboler, kommunikationsstilar, relationer, processer och 
förändringskapacitet. En chef måste inneha en känslighet och diagnostisk förmåga för att 
kunna känna av och uppskatta skillnader i möjligheterna och motiven inom en given kontext. 
Chefer måste därmed kunna identifiera ledtrådar inom den miljö de verkar. Leithwood, Jantzi 
och Steinbach (1999, ur Clarke & O’Donoghue, 2016) hävdar likt Schein (1990) att 
enastående ledarskap är oerhört känsligt för den kontext inom vilken ledarskapet utövas. 
Sådan känslighet medför förmåga att läsa av komplexiteten av den egna kontexten, 
framförallt det som är relaterat till kontextens individer, problem och frågeställningar liksom 
kulturen och samhället inom vilket ledaren befinner sig. Det är just den nivån av känslighet 
som kan främja och underlätta en ledares förmåga att avgöra prioriteterna och intressena av 
det egna arbetet (Clarke & O’Donoghue, 2016). 
 

2.2.2 Anpassning till kontext 
Schein (1990) betonar att goda diagnostiska kompetenser inte kan garantera effektivitet om 
chefen inte kan anpassa sin ledarskapsstil för att möta kraven inom kontexten. Kompetensen 
anpassning blir därmed en avgörande förmåga tillsammans med den diagnostiska förmågan. 
Om behoven och motiven inom den rådande kontexten skiljer sig, måste de bemötas olikartat, 
enligt Schein (1990). Kompetensen anpassning involverar anpassning av beteende samt andra 
resurser på ett sätt som hjälper stänga gapet mellan rådande situation och det ledaren vill 
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uppnå. Kompetensen definieras därmed av Hersey, Blanchard och Johnson (2008) som en 
beteendemässig kompetens.  
 
Att förmå modifiera sitt beteende, specifikt stil, innefattar enligt Hersey, Blanchard och 
Johnson (2008) en depå av olika ledarskapsstilar och förmåga att kunna variera de, specifikt 
benämnt som stilräckvidd. Medan stilräckvidd anger i vilken utsträckning ledare kan variera 
sin stil innebär stilanpassning i vilken grad ledaren kan variera sin stil anpassat till de krav en 
given situation kräver. Ledare som besitter en snäv stilräckvidd kan vara effektiva över en 
lång period, förutsatt att de stannar kvar inom den kontext inom vilken deras stil har en hög 
sannolikhet för framgång. Omvänt innebär det att ledare med en stor mängd av stilar kan vara 
ineffektiva om de inte förmår använda en stil som är anpassad till kontextens krav. Bred 
stilräckvidd garanterar därmed inte effektivitet. Stilräckvidd är därmed inte lika relevant för 
effektivitet som stilanpassning. Vikten av diagnostiseringsförmåga kommer till uttryck med 
bakgrunden av stilräckvidd och stilanpassning. Hersey, Blanchard och Johnson (2008) 
fortsätter beskriva diagnostiseringsfärdigheter som nyckeln till anpassning då anpassning 
förutsätter diagnostisering av kontexten innan anpassning av ledarstil kan ske. Därmed 
förutsätts med den tredimensionella ledareffektivitetsmodellen att kontexten måste 
diagnostiseras av individen för att anpassning av ledarstil kan ske och resultera i framgång 
och effektivitet (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008).  
 
I den komplexa arbetstillvaro chefer befinner sig i, är medvetenhet om förmågorna ledtrådar 
som kan användas av individer för att anpassa sig och svara på sin omgivning (Kutz & 
Bamford-Wade, 2013). För att uppnå effektivitet måste ledare utöver diagnostisering och 
anpassning se till att anställda uppnår sina önskade resultat. Lämplig matchning måste därmed 
ske mellan ledarskapsbeteendet med anställdas nivå (Luo & Liu, 2014; Wu, Tsui, & Kinicki, 
2010). När kontext ändras, förändras även ledarskapet precis som vilka ledarskapsstilar som 
anses effektiva – därmed är ledarskapet inbäddat i kontexten (Osborn, Hunt & Jauch, 2002). 
Forskare belyser tidigare erfarenheter som en av de främsta faktorerna för att utveckla ett 
effektivt ledarskap då det i många fall utvecklar ny kunskap (Bennis & Thomas, 2002 ur 
Horowitz & van Eeden, 2015; McAdams, 2006).  
 
Blass och Ferris (2007) beskriver anpassning som den nödvändiga förändring av beteende för 
att möta situationens krav. Adaptiv förmåga är en av de viktigaste indikatorerna av prestation 
oavsett industri (Blass & Ferris, 2007; LePine, Colquitt & Erez, 2000). Adaptiv förmåga är en 
kärnkompetens för ledare inom kontexter som är snabbföränderliga, osäkra och 
komplexa, enligt Blass och Ferris (2007). Anpassning är därmed inte längre en noggrannhet 
eller en handskningsmekanism utan snarare ett imperativ (Calarco & Gurvis, 2006; Kutz & 
Bamford-Wade, 2013). Kutz och Bamford-Wade (2013) hävdar att adaptiv förmåga kräver ett 
unikt ramverk genom vilket individen utvärderar sin omgivning och organiserar information. 
Ramverket kräver att individen demonstrerar förmågan att välkomna och förstå förändring, 
omfamna förändringarna som nödvändiga och anpassa sitt beteende baserat på 
förändringarna. Utöver specifika ledarskapsstilar leder adaptiva ledare mer effektivt i 
snabbföränderliga miljöer då de är mer kapabla till att välja ett lämpligt svar till utmaningen 
som infinner sig (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003; Hannah, Uhl-Bien, Avolio & 
Cavarretta, 2009). Föregående leder till idén om att ledarskap inte är statiskt (Hunt & Dodge, 
2000) och att det inte finns någon specifik ledarskapsstil som är lämpad för alla situationer 
och alla kontexter. Effektiva ledare beter sig annorlunda beroende på situation, således 
tillämpar adaptivt ledarskap. Effekten som ledarskap har på det önskade resultatet beror delvis 
på situation och delvis på ledarskapets svar, enligt Peus, Braun, och Frey (2013) samt Geier 
(2016). 
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2.3 Ramen för kontextuell intelligens 

2.3.1 Kontextuell intelligens 
KI innebär en instinktiv diagnostisk förmåga att urskilja komplexa mönster och anpassning 
till de mönstren samt att kunna använda förmågan för att genomföra smarta strategier 
gentemot olika omständigheter och nya situationer. Det innefattar även anpassning till 
anställdas behov (Nye, 2008; 2011). KI består av kognitiv analytisk förmåga och tyst kunskap 
som bygger på erfarenhet (Nye, 2008; 2011), vilket innebär att ledaren organiserar lösningar 
från synkroniserade, ställföreträdande eller likartade erfarenheter (Kutz & Bamford-Wade, 
2013). Sammanfattningsvis beskrivs KI som förmågan att tolka och på ett lämpligt sätt 
reagera på förändringar inom olika kontexter (Terenzini, 1993; Kutz, 2016; Kutz & Bamford-
Wade, 2013). Termen KI har använts i teorin av olika praktiker och forskare, inom sjukvård, 
psykologi, företagande, utbildning, medicin och politik, samt har varje gång blivit kraftigt 
nyanserad i den egna explicita tillämpningen trots den implicit liknande betydelsen (se 
Brown, Gould & Foster, 2005; Knight, Moore & Coperthwaite, 1997; Kutz & Bamford-
Wade, 2013; Nye, 2008; Sternberg, 1989 ur Kutz & Bamford-Wade, 2013; Terenzini, 1993).  
 
Den kontextuellt intelligenta individen svarar på varje enskild kontext som en unik erfarenhet 
för lärande och undersöker med avsikt att lära sig så mycket om kontexten som möjligt. 
Erfarenheterna är viktiga för att kunna appliceras i både den givna kontexten och andra 
kontexter individen kan komma att befinna sig i (Kutz & Bamford-Wade, 2013). 
Demonstration av KI innefattar identifiering av skiftningar i kontext, vetskapen om vilka 
beteenden som anses vara viktiga i varje given kontext samt anpassning av beteende vid rätt 
tillfälle för att utöva inflytande när kontext förändras, förklarar Kutz (2016). KI kan 
identifieras hos en individ som visar på bekvämlighet med komplexitet, tvetydighet, 
förändring och människor. Individen behöver dock inte trivas med nämnda variabler utan 
uppfattas vara befriad från ångest gällande variablerna. Ledare måste kunna hämta 
information som är relevant för beslutsfattande för att kunna ta korrekta beslut, vilket gör KI 
till en kritisk kompetens för effektivt och framgångsrikt ledarskap (Gurdjian, Halbeisen & 
Lane, 2014; Kutz & Bamford-Wade, 2013; Nye, 2008; Terenzini, 1993). Ledare måste även 
anpassa sitt beteende beroende på den kontext de möter samt veta vad som fungerar under 
olika omständigheter (Clarke & O’Donoghue, 2016; Gibson, 2016; Peus, Braun & Frey, 
2013; Sternberg, 2005). KI bjuder in till bättre strategiskt tänkande och möjliggör för ledare 
att skapa informationsflöden som kan förstärka dennes intentioner, vilket krävs då dagens 
arbetsplats domineras av förändring (Gibson, 2016; Kutz, 2016; Nye, 2011). Då förändringar 
kan ske i alla kontextuella faktorer samtidigt och då kontext kan skifta snabbt och ofta, kan KI 
hjälpa till att upptäcka de ständiga förändringarna (Kutz, 2016). Kontextuellt intelligenta 
ledare kan därmed bidra till större organisatoriska framgångar (Gurdjian, Halbeisen & Lane, 
2014).  
 

2.3.2 Beteenden 
KI kräver ett dussin beteenden som vävs samman och praktiseras samtidigt (Kutz, 2016; Kutz 
& Bamford-Wade, 2013). Kutz (2011) framhåller KI som en högt nyanserad förmåga då varje 
beteende behöver användas och övas på i samband med varandra. De individuella beteendena 
kan var för sig bidra till ledarskap i generella drag, men det är först när beteendena tillämpas i 
samband med varandra som de leder till KI (Kutz, 2011; 2016). Vidare förklarar Kutz och 
Bamford-Wade (2013) att beteendena tillsammans skapar en synergieffekt och ska praktiseras 
tillsammans med tidsorientering, med andra ord det tredimensionella tänkandet. Det 
tredimensionella tänkandet innebär medvetenhet om det förflutna, känsla för nuet, och 
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förståelse för framtiden. Avsiktlig integration av de tolv beteendena utgör således ramen för 
KI (Kutz, 2016).  
 
Ett utav beteendena benämner Kutz (2016) som Change Agent – en individ som förespråkar 
förändring samt har modet att lyfta svåra och utmanande frågor andra kan uppleva vara ett hot 
mot status quo. Förändringsbenägna individer är ständigt medvetna om flertalet perspektiv 
vilket möjliggör för dem att förutse utmaningar. Individer som innehar starka 
förändringsegenskaper kan förutspå hur nuvarande handlingar kan vara otillräckliga för att 
möta framtida organisatoriska behov. De har förmåga att förändra och hantera situationer 
annorlunda då de ser risker med att hamna i ett repetitivt tillstånd eller stagnera, de är således 
skeptiska till vad som kan ske om inte förändring sker. Även om nuvarande arbetsmetoder 
fungerar diskuterar en individ benägen till förändring aktivt nya sätt att arbeta och organisera. 
Förändringsbenägna individer är dessutom inte rädda för att satsa sitt rykte på idéer som de 
verkligen tror på vilket även innebär att individerna inte räds den allmänna opinionen.  
 
En person som diagnostiserar kontext, benämnt som beteendet Diagnoses Context (Kutz, 
2016), vet hur denne tolkar och reagerar på skiftningar eller förändringar i omgivningen, och 
kan vanligtvis identifiera vad som bidrog till förändringen. För att korrekt kunna diagnostisera 
sammanhanget är det nödvändigt att känna igen motiv. Att veta vad som motiverar någon gör 
det möjligt för observatören att vara proaktiv i hur hen svarar. Beteendet involverar med andra 
ord kompetensen diagnostisering av kontext (Kutz, 2016). De individer som är målorienterade 
känner igen och kommunicerar hur deras egen och kollegors beteenden och prestation 
påverkar hur andra uppfattar organisationen, dem själva och andras rykte. Nämnda 
egenskaper utgör beteendet Mission Minded (Kutz, 2016). Målorienterade individer är 
medvetna om hur deras beteenden påverkar andras uppfattningar av de grupper och individer 
de representerar. Att vara målorienterad går bortom att kunna recitera visioner, värderingar, 
uppdrag och mål. Förståelse av konceptet konsekvens och framförallt att andra individer eller 
organisationer kan vara de som drabbas av konsekvenserna, beskriver den målorienterade 
individen.  Att vara en förebild och representant för organisationens uppgifter och värderingar 
ingår i beteendet. Beteendet Embraces Diverse Ideas, beskriver en individ som kan bringa 
önskvärt beteende baserat på korrekt medvetenhet kring hur den uppfattas av andra (Kutz, 
2016). Denne är även medveten om hur de egna handlingarna påverkar hur andra upplever 
hen och har möjlighet att ändra sitt beteende och handling utifrån det (Kutz, 2016).  
 
En individ som innehar beteendet Intentional Leadership är medveten och proaktiv kring sina 
styrkor och svagheter (Kutz, 2016). Individen tar sig tid att upptäcka och utveckla sina 
ledarskapsstilar, vilket är en kritisk kompetens enligt Kutz (2016). Egenskapen innebär även 
att individen medvetet kan utveckla och använda ledarskapsstilar som inte faller hen naturligt. 
Utveckling av ledarskapsstilarna kräver kritisk självreflektion och bidrar därmed till en ökad 
självmedvetenhet. Nyckel till förmågan är att kunna kritiskt reflektera innan faktum och vara 
exakt i sin kritik. Individen är kritisk av det egna beteendet, vilket motiverar denne att 
identifiera en ledarskapsstil som fungerar i flertalet kontexter. Ett annat beteende som 
innefattas av kompetensen diagnostisering och anpassning är Critical Thinker (Kutz, 2016). 
En individ som innehar beteendet upptäcker förbindelser före andra och är proaktiv i att 
dechiffrera anslutningarna. Reflekterande individer är medvetna om de egna begränsningarna 
och erfarenheterna, vilka de blir medvetna om genom att kritiskt analysera det förflutna och 
implementera lärdomar från erfarenheter. Individer som bemästrar beteendet kan sägas följa 
devisen att de tänker på sitt tänkande, medan de tänker, för att förändra sitt tänkande. De som 
effektivt använder beteendet observerar sig själva när de interagerar med andra individer i 
nutid och inte i efterhand. Att bedöma sig själva, vara vaksamma över de fel de är benägna att 
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göra, omfamna komplexitet samt vara intresserade av nya idéer behärskar de kritiskt 
reflekterande individerna (Kutz, 2016).  
 

2.3.3 Mentala modeller och tredimensionellt tänkande 
Kutz (2016) beskriver tre separata mentala modeller inom modellen för KI, vilka är viktiga 
för att fullständigt förstå och använda sig utav intelligensen. Den första mentala modellen är 
Omfamna komplexitet, vilket kräver en förståelse och uppskattning för nyanser, och det 
faktum att det finns multipla variabler som alltid påverkar varje kontext (Kutz, 2016). Den 
andra kallas Synkronisera erfarenhet och innefattar en förståelse för synkronicitet och hur 
erfarenheter kan hänga samman samt hur vi skapar mening och betydelse genom 
förbindelserna. Den tredje och sista beskriver Kutz (2016) främja tyst kunskap, vilket fordrar 
en uppskattning för hur vi skapar kunskap och hur det påverkar vårt beteende, och benämns 
som Förstärkt lärande. Den andra delen i modellen för KI är tredimensionellt tänkande (Kutz, 
2016). Det tredimensionella tänkandet beskriver hur de tolv beteendena organiseras i dåtid, 
nutid och framtid. De tre mentala modellerna är begreppsmässiga och representerar sätt att 
tänka, medan ramverket tredimensionellt tänkande är av praktisk natur och hjälper till att 
tillämpa de tre mentala modellerna och de tolv beteendena. Tredimensionellt tänkande 
innefattar samtidig användning av Efterklokhet, Insikt och Framsynthet (Kutz, 2016). 
Efterklokhet involverar förmågan att använda tidigare erfarenheter till sin fulla fördel och i 
största möjliga utsträckning, medan Insikt inbegriper förmågan att känna till vad som påverkar 
nuet och är det som binder samman Efterklokhet och Framsynthet. Framsynthet beskriver 
Kutz (2016) innebära kunna artikulera en realistisk plan för framtiden och därmed förmågan 
att kommunicera vad som kommer att behövas eller vad som kommer att vara värdefullt i 
framtiden. Det sistnämnda inkluderar även att kunna identifiera specifika handlingar som kan 
föra individen närmare den realistiska framtiden (Kutz, 2016). Nedan illustreras hur de 
mentala modellerna och modellen för tredimensionellt tänkande är sammankopplade 
tillsammans med beteendena för KI:  
 

 

 

Figur 1. Översättning av Kutz (2016) taxonomi för KI. 
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2.4 Självmedvetenhet och bedömning 

2.4.1 Definition och utformning 
Självkännedom definieras som medvetenhet om egna styrkor och svagheter samt självinsikt 
om egna motiv, behov och värderingar. Vidare beskrivs självkännedom även innefatta aktiv 
undersökning och förståelse kring egna beteenden, självinsikt kring egna motiv, behov och 
värderingar samt förståelse för egna begränsningar (Andersson, Hallén & Smith, 2016; 
Wohlers & London, 1989). De individer med hög självkännedom beskrivs som öppna, ej 
defensiva vid diskussion om styrkor och utvecklingsområden, anstränger sig för att öka sin 
kompetens samt lägger energi på hur de ska utvecklas (Andersson, Hallén & Smith, 2016). En 
individ med hög självkänsla förstår även hur egna begränsningar kan påverka arbetet och 
arbetar därför kontinuerligt med att minimera effekten av begränsningarna. 
Självuppfattningsteorin av Bem (1972) ger två möjliga svar till hur självmedvetenhet 
utformas – att det antingen är en självuppfattningsprocess av de egna beteendena eller en 
fråga om tillgång till och inblick i våra interna kognitioner. Självuppfattningsprocessen 
handlar således om att lära känna sig själv, genom att observera sina egna beteenden i olika 
situationer och sedan göra tillskrivningar om beteendena (Bem, 1972). Rochat (2003) och 
Geangu (2008) beskriver dessutom att processen avser att skapa medvetenhet om den egna 
kroppen och mentalt sinnestillstånd, inklusive tankar, handlingar, idéer, känslor och 
interaktioner.  
 
Människor är inte alltid medvetna om att deras respons har framkallats genom stimuli, vilka 
dessa stimuli är eller är omedvetna om själva responsen (Nisbett & Wilson, 1977). Inom 
Bems (1972) teori ges svaret att en individ behöver förlita sig på observation av sig själv för 
att kunna göra orsakstillskrivningar. Observatören gör således sina observationer på personens 
uppenbara beteenden. I det andra fallet, gällande tillgång till och inblick i interna kognitioner, 
handlar det om att en individ aktivt försöker uppnå självförståelse, genom att öka 
medvetenhet kring orsakerna som ligger bakom det egna handlandet och beteendet. Enligt 
Yammarino och Atwater (1993) har forskning föreslagit flera viktiga determinanter av en 
persons initiala självuppfattning. Först, och viktigast, har olika personligheter och förmågor 
stor påverkan på den egna självuppfattningen. Självkännedom påverkar bland annat både hur 
en individ använder information om sig själv (Jacobs, Berscheid, & Walster, 1971; 
Yammarino & Atwater, 1993), och information om felaktigheter i självuppfattningen (Farh & 
Dobbins, 1989). Människors rapporter om varför de beter sig på ett visst sätt antas vara 
baserade på a priori implicita orsaksteorier som kanske eller kanske inte passar en viss 
situation. Med andra ord är vi alla helt enkelt lämnade att förlita oss på observation av våra 
egna uppenbara beteenden för att göra kausala tillskrivningar om dem (Bem, 1972).  
 
Många praktiker och forskare har hävdat att självmedvetenhet är en viktig förmåga och 
färdighet för att uppnå ledarskapsförmåga (Ashford & Tsui, 1991; Robak, Ward & Ostolaza, 
2006). Framgångsrika chefer bör med bakgrund mot det vara mer skickliga på att bedöma 
nivån av de egna beteendena och vilken inverkan beteendena har på andra. Dessutom bör högt 
positionerade aktörer och starka potentialer i organisationer uppvisa större nivåer av 
självmedvetenhet, då de förmodligen redan har identifierats som innehavare av lovande och 
ledande egenskaper som starka interpersonella, ledarskaps- och kommunikationsförmågor och 
ges därför ofta betydligt större utvecklingsmöjligheter (Church, 1997; Derr, Jones, & 
Toomey, 1988). Föregående påståenden samverkar med forskningen och övertygelsen om att 
ökad självmedvetenhet leder till ökad prestation (Bernardin, 1986; Burke, Richley, & 
DeAngelis, 1985; Shipper & Neck, 1990). Ju större given individuell nivå av chefers 
självmedvetenhet, desto större är den förväntade nivån av kongruens mellan bedömningen av 
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den enskilda individens nivå av ledningsförmåga och observatörens bedömningar av 
desamma (Church, 1997). 
 

2.4.2 Självbedömningars felaktighet 
Flertalet forskningsstudier har dokumenterat att självbedömningar är uppblåsta, opålitliga, 
partiska, felaktiga samt allmänt misstänkta i jämförelse med bedömningar gjorda av andra 
(Atwater & Yammarino, 1992; Bass & Yammarino, 1991; Haas, Haas & Wotruba, 1998; 
Harris & Schaubroeck, 1988; Landy & Farr, 1980; Mabe & West, 1982; Podsakoff & Organ, 
1986; Silvia & Gendolla, 2001; Thornton, 1980; Wohlers & London, 1989; Yammarino & 
Atwater, 1993). En möjlig förklaring till låg korrelation mellan bedömningar är främst 
egocentrisk bias – önskan att blåsa upp sin egen bedömning för att förbättra sin 
prestationsutvärdering (Holzbach, 1978). Egocentrisk bias innefattar förklaringar såsom att 
diskrepansen beror på försvarsmekanismer (Steel & Ovalle, 1984), är resultatet av hög 
självkänsla (Baird, 1977; Kay, Meyer & French, 1965), eller på grund av tillskrivningar av 
egna förmågor (Haas, Haas & Wotruba, 1998).  
  
En av de mest diskuterade versionerna av egocentrisk bias är försvarsmekanismen, vilken 
innebär att defensivitet kan regleras med variabler såsom självkänsla (Baird, 1977; Kay, 
Meyer & French, 1965). Hög självkänsla kan påverka en individs självbedömning positivt, 
medan låg självkänsla kan påverka hens bedömning negativt. En annan effekt av egocentrisk 
bias är tillskrivning av goda prestationer till det egna beteendet vilket besparar individen 
obehag genom att den bortförklarar sitt eget handlande (Heider, 1982, Baird, 1977; Kay, 
Meyer & French, 1965). Duval och Wicklund (1973) beskriver en tredje form av egocentrisk 
bias – tillskrivningsteorin, genom vilken individen alltid försöker tilldela en händelse en 
orsak, till den utsträckning miljön inte kan anges som en tillräcklig förklaring. Alla tre 
versioner av egocentrisk bias indikerar att självbedömningar vanligtvis är signifikant högre än 
bedömningar gjorda av andra (Farh, Dobbins & Cheng, 1991; Harris & Schaubroeck, 1988; 
Mabe & West, 1982). Harris och Schaubroeck (1988) framförhåller att chefers 
självbedömning är mer positiv än bedömningen gjord av andra på grund av att egocentrisk 
bias är mer framträdande i tvetydiga kontexter som vid chefspositioner än i tydligt definierade 
jobb, såsom arbete på operationell nivå.  
 
Jones och Nisbett (1971) samt Thornton (1980) förklarar differensen i jämförelse mellan 
självbedömning och bedömningen gjord av andra genom att individer som observerar andra 
tenderar fokusera på personen, medan självbedömning fokuserar på situationella faktorer. 
Tillskrivningsfelet inom egocentrisk bias diskuterar dock detsamma, vilket innebär att det 
situationella sammanhanget ignoreras i bedömningen av andras beteende, således blir 
individen mer framträdande än miljön (Heider, 1982). Vid självutvärdering är 
situationsfaktorerna ofta överdrivna när det finns ett negativt resultat medan individuella 
förutsättningar, det vill säga dispositionsfaktorer, är överdrivna när det finns ett positivt 
resultat, enligt Heider (1982) och Yammarino och Atwater (1993). Individer med hög 
respektive låg självmedvetenhet kan ha lika tillgång till sitt interna tillstånd, attityder och 
normer, men det är endast högt självmedvetna individer som är oroade över att 
bedömningarna mellan dem själva och andra är överensstämmande (Dana, Lalwani & Duval, 
1997; Silvia & Gendolla, 2001). Gibbons (1990), Nasby (1989) och Silvia och Gendolla 
(2001) förklarar att högre självmedvetenhet hos en individ ger noggrannare självbedömning. 
Individer som gör mer exakta självbedömningar har visat sig vara de individer som uppvisar 
goda individuella prestationer (Mabe & West, 1982), använder även bedömning av andra på 
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ett bättre sätt och blir därmed mindre benägna att övervärdera sina självbedömningar (Silvia 
& Gendolla, 2001; Yammarino & Atwater, 1993).  
 

2.4.3 Användning av medarbetarbedömningar 
Shipper och Neck (1990) påstår att konkurrerande metoder av bedömningar vilka samlas in 
för feedback såsom självutvärdering och ovanställdas utvärdering, är mindre användbara än 
medarbetares och övrig personals utvärdering av chefer. Självutvärdering tenderar att vara 
partisk och bidrar inte med ny information till chefen, medan medarbetares och övrig 
personals observationer kan bidra med sådan information. Medarbetares och underordnades 
värderingar är dessutom i mindre utsträckning föremål för fördomar (Farh, Dobbins & Cheng, 
1991; Harris & Schaubroeck, 1988; Mabe & West, 1982). Underordnades och medarbetares 
värderingar liknar mer tillsynsmyndigheternas bedömningar än självutvärderingar när det 
gäller konvergerande validitet och eftergivenhet, enligt Mount (1984). Wohlers, Hall och 
London (1993) framhåller att det dessutom inte finns bevis för eftergivenhet bland 
underordnade och medarbetare. I allmänhet ger insamling av data från flera underordnade och 
medarbetare förbättrad tillgång till observation och möjlighet till att mäta arbetsbeteenden på 
ett tillförlitligt sätt (Borman, 1974). Hegarty (1974) fann dessutom att återkoppling av 
underordnades värderingar till handledare leder till att underordnade anställda och 
medarbetare uppfattade positiva förändringar i chefernas efterföljande beteende.  
 
Stogdill (1963 ur Bernardin, 1986) påpekar att akademiker länge har erkänt värdet av 
medarbetares utvärderingar av chefer. I många fall är det medarbetarna och underordnade som 
är i bäst position att bedöma chefers prestation – på grund av sin närhet till cheferna kan de 
bedöma specifika chefsbeteenden som ovanställda chefer inte har möjlighet att 
observera.  Enligt Bernardin (1986), Imada (1982) och Haas, Haas och Wotruba (1998) är 
medarbetares bedömningar därför ett välgrundat och legitimt val. Medarbetarbedömningar 
utgör enligt Bernardin (1986) dessutom en möjlighet för chefer att ta del av de positiva 
bedömningar som syftar till deras beteenden samt ansträngningar och kan därmed förstärka 
beteendena, vilka i de flesta fall förbises av den överordnade chefen som är mer angelägen om 
de siffror chefer presenterar. Bedömningarna är dessutom användbara för chefer då de ger 
dem större möjlighet till bättre förståelse kring interaktionen med andra individer, skriver 
Haas, Haas och Wotruba (1998). Självbedömningar tillåter dock individen att argumentera för 
sina egna bidrag till den övergripande gruppansträngningen, därför argumenterar Haas, Haas 
och Wotruba (1998) att jämförelse mellan individens egen självbedömning och andras 
upplevelse av individen kan ge möjligheter för chefer att på ett bättre sätt förstå sitt beteende i 
förhållande till andra individer.  
 

2.4.4 Medarbetarbedömningars problematik 
Medarbetarbedömningar är inte en felfri metod, enligt Nisbett och Wilson (1977). 
Medarbetare kan bland annat ha motivationsfördomar (Nisbett & Wilson, 1977) och vara 
offer för aktör-observatörs bias (Silvia & Gendolla, 2001) som framhålls som det mest 
allvarliga problemet med observatörers bedömningar. Aktören hänför sig till situationer eller 
övergående tillstånd medan observatören hänför sig till stabila dispositioner. Vem, om någon, 
gör en exakt bedömning? Hur skulle forskaren, som också är en observatör vilken tolkar 
andras handlingar, veta? (Kelly, 1955 ur Silvia & Gendolla, 2001). Flertalet forskare (Fox, 
Ben-Nahum, & Yinon, 1989; Yammarino & Atwater, 1993) påpekar att ju mer bekant den 
observerande bedömaren är med chefen och ju mer lika de två individerna är, desto mer exakt 
kommer observatörens bedömning att vara. Observatörernas självinsikt och övertygelser kring 
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mänsklig natur påverkar också deras uppfattning och den slutliga bedömning de gör kring sina 
chefer (Kirchner & Reisberg, 1962; Wexley & Youtz, 1985). Det är även möjligt att 
observatörer har en negativ bias, eller att de åtminstone tenderar ge mindre gynnsamma 
bedömningar än de ger sig själva. Sådana fel kan vara en möjlig förklaring till en del av 
skillnaderna mellan självvärderingar och observatörers bedömningar (Wohlers, Hall & 
London, 1993). Wohlers och London (1989) beskriver flertalet variabler som kan påverka 
observatörens bedömning och självkännedom. En av svårigheterna är att bedöma 
ledarskapsegenskaper. Vissa ledarskapsegenskaper kan vara svåra att utvärdera på jobbet 
eftersom de inte observeras ofta eller då de på ett enkelt sätt inte kan kopplas till konkreta 
beteenden. Vissa dimensioner, såsom muntlig kommunikation och tydligt observerbara 
beteenden är lättare att bedöma medan variabler som beslutsfattande och ledarskap är mer 
tvetydiga, såvida inte en klar uppsättning av det underliggande beteendet beskrivs för de som 
ska göra bedömningarna, framhåller Wohlers och London (1989).  
 

2.4.5 Modell för bedömning av självmedvetenhet 
I nedanstående illustreras Yammarino och Atwaters (1993) modell, vilken beskriver hur 
bedömning av chefer ska uppnås med högsta möjliga exakthet. Exakthet definierar de som 
graden av överensstämmelse mellan chefens egen uppfattning och bedömningen som görs av 
observatörer, det vill säga underordnade och överordnade anställda. Modellen som 
Yammarino och Atwater (1993) utvecklat börjar vid den punkt där självuppfattningen har 
utvecklats och där individen bedömer en viss dimension som är av intresse. Vid samma 
tidpunkt ger en annan, det vill säga medarbetare, underordnad eller överordnad kollega, sin 
bedömning av samma dimensioner om den specifika chefen. Observationerna baseras på 
interaktioner med och observationer av chefen i fråga, därefter sker en jämförande process där 
självuppfattningen bedöms och överensstämmelsen mellan bedömningsrespondenterna 
analyseras och fastslås.  
 
 

 
 

Figur 2. Översättning av Yammarino och Atwaters (1993) modell. 
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3 Metod 
Följande kapitel kommer behandla val av metod tillsammans med argumentation för de val som 
gjorts. Datainsamlingsmetodens design samt kodifiering kommer att beskrivas. Avslutningsvis 
diskuteras studiens för- och nackdelar tillsammans med övrig reflektion kring studiens metodval.  
 

3.1 Forskningsstrategi och forskningsdesign 
Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ forskningsdesign. Studiens analys skiftar 
mellan teori och data då respondenternas svar har tolkats utifrån teoribundna kategorier och 
då studien ämnat få en indikation i mer generella drag. Studien utgår från en konstruktivistisk 
ontologisk ståndpunkt då sociala företeelser och deras betydelse anses ha en existens som är 
beroende av sociala aktörer och det dem kontinuerligt får till stånd, enligt Bryman och Bells 
(2015) definition. Studien har dessutom en interpretativistisk epistemologisk ståndpunkt då 
den subjektiva innebörden av KI har undersökts genom att studera i vilken utsträckning 
beteenden framkommer inom den interna organisationskontexten. 
 
För att uppnå syftet med studien har en kombinerad tvärsnitts- och jämförande studie 
genomförts i form av en enkät som utformats på basis av strukturerad intervju där 
respondentgruppernas svar har jämförts med varandra. Tvärsnittsstudie har valts då studiens 
syfte är att få ett möjligt svar i mer generella termer och då datainsamling av fler variabler 
som syftat till att identifiera mönster har gjorts i enlighet med Bryman och Bells (2015) 
rekommendationer. Tvärsnittsstudie i form av en anonym enkät kan vara fördelaktigt då 
utvärdering av chefers ledarskap kan uppfattas som känsligt för respondenter. I en enkät kan 
anonymitet betonas och fler respondenter kan hinna delta i studien. Genom enkäter kan 
dessutom känsliga frågor och påståenden få mer genuina svar då svaren inte ges i direkt 
närvaro av en forskare och då respondenter kan besvara studiens frågor och ta ställning till 
påståendena i egen takt (Sue & Ritter, 2007). Jämförande studie har även varit nödvändigt då 
studien ämnat undersöka chefers utvärderingsförmåga om det egna chefs- och ledarskapet, 
genom att undersöka chefernas uppfattning i relation till personalens uppfattning, vilket 
Bryman och Bell (2015) rekommenderar om två eller fler fall ska ha möjlighet att kontrasteras 
på ett meningsfullt sätt. 
 

3.2 Data 

3.2.1 Datamaterial 
Studien har använt sig av primärdata genom respondenters enkätsvar, som därmed utgör 
datamaterialet för studien. Förhållandet till respondenterna har varit selektivt då det enbart är 
en viss typ av information som har inhämtats (Halvorsen & Andersson, 1992), vilket har varit 
bestämt på förhand och då respondenterna inte har haft möjlighet att påverka det. 
Datamaterial har samlats in både från chefer och anställda, för att kunna jämföra om chefers 
självuppfattning i generella drag överensstämmer med personalens upplevelse av chefer i 
allmänhet. 
 

3.2.2 Datainsamling 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har en strukturerad online-enkät med fasta 
svarsalternativ skickats ut till möjliga respondenter. Online-enkät har valts då påståenden får 
en klarare precisering och möjligheterna att jämföra svar från olika respondenter blir större, 
enligt Halvorsen och Andersson (1992). Inledande kontakt har gjorts via mejl med chefer och 
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övriga anställda verksamma i olika företag och branscher, där presentation av studiens 
författare och syfte har redogjorts. Vid intresse av deltagande har alla respondenter kunnat 
klicka på en internetbaserad länk i mejlet och direkt kommit till enkäten med vidare 
information och instruktioner för att kunna besvara den. Den internetbaserade länken har även 
uppmuntrats att skickas vidare till fler kollegor och anställda på företagen för att öka antalet 
respondentsvar. Kontakt har skett via mejl på grund av studiens avsatta tid och antalet 
önskade deltagare. Då enkäten fylls i via Internet har insamling av data skett omedelbart 
vilket Sue och Ritter (2007) framhåller som en fördel med online-enkäter. 
Datainsamlingsmetoden har dessutom valts då den är kostnadseffektiv samt snabbt samlar in 
data (Sue & Ritter, 2007). I enlighet med Bryman och Bells (2015) rekommendationer har en 
pilotstudie utförts för att säkerställa frågornas och påståendenas funktion och kvalitet samt att 
upplägget av studien var fungerande. Målet var att så många av organisationernas medlemmar 
som möjligt skulle besvara enkäten för att i bästa fall nå ett informationsöverflöd. 
 
Insamling av omfattande data i form av enkätsvar krävs för att kunna uttala sig om det i 
allmänhet skiljer sig mellan hur chefer själva upplever sitt ledarskap och hur personal 
upplever chefers ledarskap. Enkäter är därför bättre lämpade som insamlingsmetod då ett 
större antal individer hinner svara på enkäterna under kortare tid (Sue & Ritter, 2007) och 
därmed öka reliabiliteten. Med hänsyn till den givna tiden och resursbegränsningen för 
studien har ett minimum på 385 enkätsvar beslutats vara nödvändigt på grund av studiens 
tids- och kostnadsbegränsning, enligt Statistiska Centralbyråns (2008) rekommendationer. 
Beräkningen har gjorts enligt HT-estimatorn (Särndal, 2003). Både vid inledande kontakt 
samt i enkäten har respondenternas anonymitet betonas för att säkerställa att respondenterna 
ska kunna känna sig trygga att svara så sanningsenligt som möjligt utan att deras identitet går 
att koppla till enkätsvaren. De möjliga respondenterna har även uppmuntrats att kontakta 
studiens författare om de har frågor och därmed fått tillgång till både telefon- och 
mejluppgifter. Möjliga risker med enkät som datainsamlingsmetod är att svar helt uteblir eller 
att respondenterna väljer att inte fullfölja enkäten, alternativt inte svarar sanningsenligt 
oavsett avsiktligt eller oavsiktligt (Sue & Ritter, 2007).  
 

3.3 Urval och målgrupp 
Då studien ämnat undersöka i vilken utsträckning chefer i svenska företag uppvisar beteenden 
inom KI och om chefers egen bedömning stämmer med övrig personals utvärdering av chefer 
i allmänhet, utgörs den empiriska populationen av företag och organisationer i Sverige. Av 
nämnda anledningar har ett kombinerat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval valts i form 
av enstegs-klusterurval och snöbollsurval. Klustren har utgjorts av Sveriges alla län samt 
storleksgrupperingar av företag rangordnade efter omsättning. Klusterurval har valts då 
elementen finns naturligt grupperade samt då klusterurval är praktiskt enkla att använda, 
framhåller Aczel (2006). Klusterurval är dessutom ett lågkostnadsalternativ för insamling av 
stickprover. Enstegs-klusterurval medför dock en problematik där de utvalda klustren skulle 
kunna leda till att övervägande kluster med få element väljs i urvalet, och därmed en liten 
total stickprovsstorlek. Nackdelen med klusterurval kan även vara att merparten av den 
bakomliggande populationen inte alls är representerade i stickprovet, vilket kan medföra 
systematiska fel om grupperna skulle skilja sig åt på ett oväntat sätt enligt Aczel (2006). 
Problematiken har försökt kringgås genom att modifiera klusterurvalet på så sätt att de tre 
största länen i Sverige valts. Studien sker under begränsad tid vilket skapar motiv för att 
medvetet välja de tre största länen som kan hinna kontaktas. Alla företag och organisationer 
inom länen har dock haft lika stor chans att komma med i urvalet under premissen att de har 
en fungerande hemsida med kontaktuppgifter.  
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Snöbollsurval har skett i den bemärkelsen att möjliga respondenter har kontaktats och ombetts 
skicka vidare enkäten till andra chefer, medarbetare samt övrig personal på företagen. 
Enkäten har därmed gått vidare utifrån den möjliga respondentens kontaktnät inom företaget. 
Snöbollsurval har valts då det inte funnits kontaktuppgifter till varje individ i klusterurvalet, 
kontaktuppgifter inte lämnas ut och då det inte är tids- eller kostnadsmässigt möjligt att ta 
fram hela urvalets individuella kontaktuppgifter. En möjlig nackdel att belysa är att 
snöbollsurval inte kan styras över. Kontaktad individ har istället fått möjlighet att välja 
ytterligare respondenter vilket skulle kunna innebära att chefer, vilka i de flesta fall 
kontaktades, själva kunnat välja vilka medarbetare och andra chefer som fått möjligheten att 
delta (Bryman & Bell, 2015). Om chefer valde möjliga respondenter efter eget motiv, det vill 
säga kollegor de exempelvis kommer väl överens med eller har uttalat liknande uppfattningar 
om ledarskap eller styrande har det kunnat påverka resultatet. I vår studie motsägs dock 
föregående genom studiens empiriska resultat vilket bevisat statiskt signifikanta skillnad 
mellan respondentgruppernas svar. 
 
Online-tjänsten Kompass1 har använts vid urvalet, vilken listar alla Sveriges företag i olika 
län – därmed finns en naturlig indelning. Alla företag i Stockholms Län, Västra Götalands 
Län och Skåne Län som har en hemsida med kontaktinformation har fått förfrågan om att 
delta i studien. Samtliga valda län har fler än en miljon invånare vardera och resterande län 
med ett par hundratusen invånare (Statistiska Centralbyrån, 2016) valts bort på grund av 
studiens tidsbegränsning. Företag listade som de 500 största företagen i Sverige under år 2016 
(Veckans Affärer, 2017), vilka har haft kontaktinformation tillgänglig på respektive hemsida, 
har dessutom kontaktats med hjälp av företagens respektive mejladresser alternativt 
telefonnummer. I genomsnitt har tre personer kontaktats per företag. Främst har VD och 
personalansvarig eller HR-ansvarig kontaktats, har sådana uppgifter inte funnits har vice VD 
kontaktats. Om kontaktuppgifter till någon av de nämnda positionerna inte varit tillgänglig, 
har någon typ av chef kontaktats. I de fall inga uppgifter funnits tillgängligt till enskilda 
individer, har företagen kontaktats genom företagets informationsmejladress. Mallen som 
använts vid inledande kontakt finnes under bilaga 1.  
 

3.4 Enkätdesign 
Enkäten har haft för avsikt att urskilja graden av KI hos chefer samt om beteendena skiljer sig 
mellan vad chefer respektive personal upplever. Enkäten skapades genom en enkel, tillgänglig 
och kostnadseffektiv tjänst – programvaran Google Formulär. Enkätens konstruktion följde 
Bryman och Bells (2015), Sue och Ritters (2007) samt Halvorsen och Anderssons (1992) 
anvisningar gällande enkätpåstendenas utformning, såsom att undvika dubbel-påståenden, 
använda enkla satsbyggnader och att inte ställa för många eller oprecisa påståenden. Alla 
enkätpåståenden utformades direkt kopplat till studien och det fanns endast två (2) 
möjligheter till öppna svarsalternativ för att inte kräva alltför mycket tid eller ansträngning 
från respondenterna. Enkätfrågornas och påståendenas utformning har även beaktats enligt 
Ejlertsson och Axelssons (2014) anvisningar, där ordningen av frågor och påståendena är 
beroende av hur känslig en fråga uppfattas, således placerades svåra och eventuellt 
provocerande frågor sist i enkäten. Enkäten inleddes med faktafrågor i försök att undvika att 
respondenten blir låst och väljer och avbryta enkäten, därefter har påståendena ordnats i 
graden av hur kontroversiella de kan uppfattas. De slutliga frågorna var oproblematiska frågor 
i ett försök att kunna neutralisera de eventuella spänningar som uppstått (Holme, Solvang & 
Nilsson, 1997).  

                                                
1 Kompass Företagskatalog, http://se.kompass.com/b/foretagskatalog/ 
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I enlighet med Trost (2012) har formulering och utformning av enkätpåståendena beaktats i 
avseendet av längd, känslighet, konsekvent språkbruk och värdeladdade ord vilka kan påverka 
svaren och har därmed undvikits. Vid formulering av enkätens frågor och påståenden har 
dessutom Ejlertsson och Axelssons (2014) rekommendationer följts – att enkäten inte är för 
kompakt, att frågorna och påståendena avgränsats samt att enkäten inger ett seriöst och logiskt 
intryck. Frågor om kön och ålder har formulerats efter Ejlertsson och Axelssons (2014) och 
Trosts (2012) anvisningar för att minimera risk för missuppfattning och för att respondenter 
inte ska känna sig obekväma. Alternativet Annat och Vill inte uppge har även funnits som 
alternativ för enkätfrågan kön i enlighet med RFSLs (2016) rekommendationer. Gällande 
enkätens påståenden har respondenterna givits fem svarsalternativ där lika många positiva 
svar som negativa utgjort alternativ, där mitt-alternativet står som varken eller, enligt 
Ejlertsson och Axelssons (2014) anvisningar. Ett ojämnt antal svarsalternativ valts då 
respondenterna inte ska ta ställning till något de inte vill ta ställning till (Ejlertsson & 
Axelsson, 2014).  
 
Enkäten innehåller nominalskala, likertskala och intervallskala. Nominalskala användes för att 
undersöka respondenternas kön eller inom vilken typ av bransch de är verksamma medan 
likertskala använts för att mäta respondenternas uppfattning gällande beteenden inom KI hos 
svenska chefer. Intervallskala användes för att urskilja vilket år respondenterna är födda. 
Olika typer av frågor och påståenden har således ställts i enkäten, som personliga faktafrågor 
samt frågor kring attityder och påståenden. Syftet med olika typer av frågor och påståenden i 
enkäten var att få så mycket förståelse som möjligt om vilka beteenden som uppvisas av 
svenska chefer, samt för att kunna jämföra upplevda beteenden hos de två grupperna. 
Enkätens påståenden har utformats efter Kutz (2016) redan etablerade frågor där varje fråga 
ger indikation på ett beteende. Frågorna är därmed redan beprövade och kvalitetssäkrade 
(Ejlertsson & Axelsson, 2014). Sex (6) beteenden undersöks i enkäten, varav varje beteende 
innehar sex (6) stycken frågor, med ett undantag. Enbart de beteenden Kutz (2016) 
klassificerar inom KI som kan identifieras inom diagnostisering och anpassning har valts ut. 
Beteendena har valts då de egenskaper framhålls och betonas som de främsta variablerna för 
ett framgångsrikt ledarskap och den kontextuella intelligensen. Två av medarbetarenkätens 
påståenden är negativt ställda för att kunna motsvara vad medarbetare rimligt kan observera 
och lämpligt motsvara påståendena för chefer. 
 
Enkäten har delats upp i tre delar. På välkomstsidan innan enkäten startat delgavs 
respondenten information och instruktioner. I del ett har frågor om kön, bransch och ålder 
ställts. Del två har innefattat påståenden till respondenter med chefsbefattning, samt vidare 
information om svarsalternativen. Information för övrig personal har även funnits angiven i 
del två, där de blivit ombedda att klicka sig vidare till nästa sida för att komma till del tre. Del 
tre har behandlat påståenden för icke-chefer, angivet som Medarbetare. Just benämningen 
medarbetare har valts då det kan uppfattas mer neutralt än begreppet underordnad personal, 
vilket kan upplevas som negativt laddat. Även i del tre har information givits om 
svarsalternativen och påståendena tillsammans med information för chefer som redan tagit 
ställning till påståendena i del två, vilka har ombetts att klicka sig vidare för att avsluta 
enkäten. Enkäten har sedan avslutats med ett kommentarsfält där respondenterna har haft 
möjlighet att ge sin kommentar eller ytterligare information. Den färdiga enkäten finnes under 
bilaga 2. 
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3.5 Dataanalys 
Insamlad data har kodifierats och därefter har svaren kategoriseras utefter befattning, ålder, 
bransch och förutbestämda beteenden inom KI utifrån Kutz (2016) taxonomi. Genom 
kodifieringen har direkt kategorisering av data därefter skett till respektive kategori som är 
främst förekommande i den teoretiska referensramen och Kutz (2016) tre mentala modeller 
och tredimensionellt tänkande. Dataanalysen har genomförts med hjälp av programvaran 
SPSS där rådata från online-enkäten har importerats efter att den har kodats i Microsoft Excel. 
Dataanalysen har gjorts i två delar, dels beskrivande statistik och dels analys. I analysen har 
ett circumplex över gruppernas respondentsvar upprättats samt ett signifikanstest i form av ett 
t-test genomförts. T-testet har genomförts för att undersöka om det finns en statistiskt 
signifikant skillnad mellan respondentgruppernas svar och därmed besvara en av studiens 
frågeställningar. Signifikanstestet har gjorts med hjälp av SPSS, vilket presenteras 
tillsammans med en analys av utformningen av KI hos svenska chefer.  
 

3.5.1 Kodbok 
Kodningen av respondenternas svar har skett enligt följande:  

 

 
 

Tabell 2. Kodbok. 

Två av enkätens påståenden är negativt ställda och tolkas annorlunda än de andra. Ett av dem 
beräknas dessutom dubbelt då frågan är utformad för att på ett logiskt sätt dels stämma 
överens med chefernas påståenden för beteendet, dels stämma överens med vad medarbetare 
faktiskt har möjlighet att veta och observera om sina chefer. För det beteende hos medarbetare 
som enbart har fem (5) påståenden, kommer således det sammanfattade påståendet beräknas 
dubbelt för att beteendet logiskt ska kunna beräknas i relation till och med andra beteenden. 
För de påståenden i enkäten som har varit negativt ställda krävs att medelvärdena översätts för 
att motsvara de övriga positivt ställda påståendena, för att de sammanlagda medelvärdena för 
respektive beteende inte ska bli missvisande. Översättningen illustreras i nedanstående figur: 
 
 

 
 

Figur 3. Tillämpad modell vid översättning av spegelvända medelvärden. 

För att kunna beräkna det spegelvända medelvärdet behöver avståndet mellan medelvärdet 
och svarsalternativens mittenvärde tre (3) beräknas. Avståndet beräknas således genom att 
subtrahera respondenternas medelvärde från svarsalternativens mittenvärde, det vill säga 3 - x 
= y. Det spegelvända medelvärdet kan därefter beräknas genom att addera avståndet från 
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mittenvärdet, y, på mittenvärdet, med andra ord 3 + y = z. Ett motsvarande medelvärde på z 
skapas därmed för det negativt ställda påståendet.  
 

3.5.2 Modell för analys 
Studien har fokuserat på utvalda beteenden som betonats som viktiga enligt den teoretiska 
referensramen, det vill säga beteenden som kräver förmåga att diagnostisera kontext och 
förmåga till anpassning till kontext. De utvalda beteendena är: Change Agent som har 
översatts till Förändring, Diagnoses Context vilket har översatts till Medvetenhet, Mission 
Minded som översatts till Målorientering, Embraces Diverse Ideas vilket har översatts till 
Interaktion, Intentional Leadership översatt till Ledarskap och slutligen Critical Thinker som 
översatts till Reflektion. Översättning och justering har gjorts för att beteendena ska vara 
enhetliga i sin beskrivning samt kunna användas på svenska.  

 

 
 

Figur 4. Valda beteenden inom KI. 

 
Beteendena har använts i den empiriska studien som beteenden chefer kan uppvisa och som 
kan observeras av både chefer själva samt medarbetare. Nedanstående figur visar hur 
beteendena har grupperats inom kompetenserna diagnostisering och anpassning.  

 

 
 

Figur 5. Gruppering av beteenden. 

3.5.2.1 Circumplex 
För att illustrera i vilken utsträckning och på vilket sätt chefer och medarbetare upplever att 
chefer uppvisar KI, har nedanstående modell använts vid analys vilken är Matthew Kutz 
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(2016) modell inom teorin för KI. Den används således för att kunna strukturera det empiriska 
resultatet. Beroende på vad respondenterna svarat i enkätundersökningen har indikationen, 
medelvärdet, för de olika beteendena utformat den upplevda utsträckningen av KI. För 
modellen krävs således beräkning av sammanlagt medelvärdet, med högst två decimaler, för 
de sex (6) påståendena för varje beteende, det för att kunna avgöra i vilken utsträckning var 
och ett av beteendena uppvisas. Modellen analyserar således inte respektive påstående, utan 
påståendena används för att räkna fram ett sammanlagt medelvärde för det kompletta 
beteendet, i enlighet med Kutz (2016) metod. På så sätt kan slutsatser dras om i vilken 
utsträckning grupperna i snitt upplever att svenska chefer uppvisar var och ett av beteendena. 
De sammanlagda medelvärdena används därefter även för att kunna dra slutsatser om i vilken 
utsträckning svenska chefer uppvisar tankedimensionerna för det tredimensionella tänkandet 
samt de tre mentala modellerna illustrerade i figur 1. Circumplexet har även använts för att 
illustrera en kombinerad chefs- och medarbetarbedömning för att kunna konstatera svenska 
chefers innehav av KI så exakt som möjligt. I uträkningen för de kombinerade medelvärdena 
har medelvärdet för grupperna Chef och Medarbetare för varje beteende slagits samman och 
delats på två, det vill säga (BeteendeChef+BeteendeMedarbetare)/2 = BeteendeKombination.  
 
Skalan går från noll (0) till 30, där noll (0) är närmast circumplexens mitt och 30 är längst ut 
på circumplexens utkant, för varje beteende. Ju högre värden på skalorna och ju mer likt 
värdena tillsammans skapar en cirkel, desto högre grad av KI anses individen besitta i enlighet 
med Kutz (2016) modell. Värdena på skalan har beräknats genom enkätsvarens sammanlagda 
medelvärden för respektive beteende och respondentgrupp. Värdena mellan de olika 
grupperna har på så sätt kunnat jämföras. Genom gruppernas sammanlagda medelvärden för 
beteendena kan dessutom ett signifikanstest utföras, vilket är nödvändigt för att kunna uttala 
sig om eventuella skillnader är signifikanta med hög sannolikhet för hela populationen 
(Bryman & Bell, 2015). Eftersom att signifikanstest görs baserat på medelvärden, har ett t-test 
utförts.  
 

 
 
 

Figur 6. Tillämpad modell vid analys av medelvärden. 

 
Varje beteende har graderats genom sina sex (6) tillhörande påstående och fem (5) 
svarsalternativ, beroende på respondenternas svar. Varje svarsalternativ ger en indikator 
mellan ett (1) och fem (5). Graden av uppvisat beteende beräknas som lägst till sex (6) och 
som högst till 30. Väljer samtliga respondenter svarsalternativ ett (1) för alla sex (6) 
påståenden tillhörande ett beteende, ger det således den lägsta graden av uppvisande av 
beteendet, det vill säga sex (6), (1 x 6 = 6). På samma sätt kan graden av uppvisat beteende 
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som högst bli 30 om samtliga respondenter väljer svarsalternativ fem (5) för alla sex (6) 
påståenden tillhörande det beteendet. I vilken utsträckning chefer upplever, respektive 
upplevs besitta KI har graderats enligt följande sju (7) intervallgrupper: värden mellan noll (0) 
och 6,00 indikerar Ingen grad, mellan 6,01 och 12,00 indikerar I mycket låg grad, värden 
mellan 12,01 och 18,00 indikerar KI I låg grad. Värden mellan 18,01 och 21,00 indikerar 
Varken låg eller hög grad, mellan 21,01 och 24,00 indikerar I hög grad, mellan 24,01 och 
27,00 indikerar KI I mycket hög grad och slutligen indikerar värden mellan 27,01 och 30 KI I 
högsta möjliga grad. Intervallet mellan graderingen är alltså lika stora i de första fyra 
indelningarna och blir därefter mindre för de tre grupper som indikerar KI i högre 
utsträckning. Intervallgrupperna har även använts vid bedömning av tankedimensioner och 
mentala modeller vilka ingår i teorin för KI (Kutz, 2016) i analys av gruppernas svar. De olika 
svarsalternativen har grupperats i tre (3) grupper: Instämmer inte alls och Instämmer delvis 
inte utgör Instämmer ej, Varken eller utgör Neutral, och Instämmer delvis och Instämmer helt 
utgör gruppen Instämmer. Grupperingen har gjorts för att underlätta illustrationen för den 
sammanlagda andelen respondenter som i någon utsträckning inte instämde, valde ett neutralt 
svar eller angav att de instämde med påståendet i någon utsträckning. Valet har gjorts för att 
tydliggöra illustrationen av KI samt för att underlätta jämförelsen mellan de valda grupperna i 
urvalet.  
 

3.6 Metodutvärdering 
Vetenskapsrådet har uttryckt fyra etiska huvudkrav forskare bör hålla sig till, vilka behandlar 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt ett utnyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Studien har ämnat uppfylla de etiska kraven genom att 
respondenterna frivilligt fått delta i enkäten och haft möjlighet att avbryta den, anonymiteten 
har betonats genomgående vid kontakt och har garanterats sekretess då inga enkätsvar kan 
spåras till respektive respondent eller företag.  
 
Enkäten distribuerades via Internet vilket är tidseffektivt på så sätt att utdelning av enkät och 
insamling av data sker direkt från det att respondenterna besvarat enkäten. Eftersom det är ett 
stort antal respondenter vilka är utspridda över hela Sverige som har förväntats besvara 
enkäten, är det dessutom enklare för respondenterna att enkäten genomförs över Internet. En 
nackdel med det är att respondenterna har kunnat bli avbrutna under besvarandet av enkäten 
då enkätundersökningen inte garanterat en lugn plats att besvara enkäten på. Då svaren är 
förkodade sedan tidigare har materialet kunnat hanteras på ett effektivare sätt, samtidigt som 
det har underlättat för jämförelse svaren emellan. En nackdel med en strukturerad intervju i 
form av enkät är att möjligheten till att ställa öppna frågor eller följdfrågor begränsas. Det har 
heller inte funnits möjlighet att sondera eller väcka intressanta aspekter och därav blivit 
svårare att samla in kompletterande data. Viktiga aspekter som inte upplyses genom 
enkätfrågorna och påståendena har därmed riskerat försvinna och därför kan eventuell viktig 
information ha gått förlorat.  
 
En enkätstudie tar inte hänsyn till mening eller betydelse vilket innebär att begrepp som 
används i enkätens frågor och påståenden kan uppfattas olika av olika personer (Bryman & 
Bell, 2015). Om enkäten uppfattas lång av respondenterna finns dessutom risk att de inte 
besvarar enkäten, avbryter eller på något sätt inte ger fullständiga svar. Bortfall i 
enkätdeltagandet kan även bero på att respondenten inte vill delta eller inte har möjlighet att 
delta. Bortfallet i enkätstudien var fyra (4) respondenter och berodde på att respondenterna av 
någon anledning inte hade tagit ställning till alla ställda påståenden gällande beteendena för 
KI. Svarsfrekvens på utdelad enkät går inte att uppskatta i studien på grund av det metodval 
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som gjorts gällande snöbollsurval. Det som dock kan beräknas är antal deltagande 
respondenter i relation till antalet skickade mejl. Det skickades totalt 3863 mejl med förfrågan 
att delta i enkätundersökningen och 393 stycken respondenter deltog i enkäten, vilket innebär 
en svarsfrekvens på 10,17% (393/3863). Procenttalet är svårt att utvärdera, men kan uppfattas 
som lågt då cheferna uppmuntrades att sprida enkäten. Därför kan det diskuteras om valet av 
tillvägagångssätt och urval som användes var det mest effektiva. Dock talade både 
tidsbegränsning, total population och kostnadsrestriktion för valet.  
 
I studien har valet gjorts att enbart undersöka de bland Kutz (2016) beteenden som direkt kan 
kopplas till diagnostisering och anpassning, i synnerhet då tidigare forskning framhållit just de 
två egenskaperna som avgörande för effektivt och framgångsrikt ledarskap. För att ha 
möjlighet att undersöka chefers uppfattning om sitt eget ledarskap och hur annan personal 
upplever chefers ledarskap har även ett nytt perspektiv valt att behandlas – personalens 
uppfattning om chefens kompetenser. Valet har möjliggjort att i viss mån konstatera hur 
chefers egna uppfattning stämmer överens med observatörers uppfattning om chefer. 
Därigenom har tidigare studiers, som bygger på självutvärdering, grad av tillförlitlighet 
kunnat verifieras. Det nya perspektivet medför i förlängningen att metoder inom rekrytering 
kan ifrågasättas då de bygger på forskning baserad på självutvärdering. Eftersom påståendena 
utgår från Kutz (2016) frågor är de beprövade och kvalitetssäkrade sedan tidigare (Ejlertsson 
& Axelsson, 2014) och därigenom har påståendena gett information om det fenomen som 
varit av intresse för studien. Enkätstudien är replikerbar i det avseende att enkätfrågorna och 
påståendena samt analysmetod kan återanvändas för liknande studier eller studier avsedda för 
en annan typ av syfte eller analys. Då analys av den insamlade data sker med hjälp av 
analysmodeller och då studien inte behövt förhålla sig till antagande hypoteser om en viss 
grupp, har möjligheten till att studiens resultat är detsamma oberoende observatör ökat.  
 
Enkätfrågorna och enkätens påståenden har omarbetats enligt ovan nämnda kriterier för att 
minimera risken att ord kan uppfattas olika för olika personer samt för att öka möjligheterna 
att respondenterna ska ge just den information studien ämnat undersöka. Operationaliseringen 
av begrepp har därmed resulterat i vardagligt anpassade frågor och påståenden i enkäten. 
Svarsalternativen för enkätens påståenden utgörs av likertskala, därav finns möjlighet att 
stegen mellan varje svarsalternativ inte uppfattas som lika stora för alla respondenter eller att 
de inte har tolkat alternativen likadant. Av nämnda anledningar kan det finnas skillnader vilka 
skulle kunna ha påverkat studiens resultat. Den valda metoden att begränsa urvalet beroende 
på invånarantal i län kan anses utgöra en problematik för möjligheten att urvalet 
överensstämmer med populationen. Dock består urvalet av både Sveriges största som små 
företag samt är geografiskt och branschmässigt spridda, vilket bör öka möjligheten till att 
urvalet har speglat populationen på ett sanningsenligt sätt. På grund av begränsningen av tid 
och resurser har dock avgränsningar behövt göras. Då fler län inte är med i urvalet ges ingen 
fullständig bild av hur det ser ut i län med färre invånarantal, detsamma gäller avgränsningen 
gällande fungerande hemsida med kontaktinformation. De nämnda begränsningarna och 
avgränsningarna har respektive kunnat påverka studiens slutliga resultat. 
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4 Resultat 
I kapitlet kommer enkätens resultat samt analys av datamaterialet presenteras i form av beskrivande 
statistik, analysmodeller och signifikanstest. Mer specifikt kommer kontextuell intelligens och 
självuppfattning hos chefer att undersökas enligt Kutz (2016) metod med medelvärden och circumplex.  
 

4.1 Beskrivande statistik 

4.1.1 Översiktlig data 
I enkätundersökningen deltog 393 respondenter, varav 389 stycken gav fullständiga svar. Av 
respondenterna uppgav 197 stycken Chef (n = 197) som position och resterande 192 uppgav 
Medarbetare (n = 192) som position, bland de 389 giltiga svaren. Respondenterna bestod utav 
169 kvinnor, således 43,4% av respondenterna, respektive 216 män som utgjorde 55,5% av 
respondenterna. Bortfallet i könstillhörighet utgjordes av totalt fyra (4) respondenter, 1%, 
vilka inte uppgav könstillhörighet. Respondenterna uppgav födelseår vilka varierade mellan år 
1947 och år 1999, varibland fem (5) respondenter ej uppgav eller felaktigt uppgav födelseår. 
Bland respondenterna var de mest förekommande födelseåren mellan 1960-1969, mer 
specifikt 114 stycken (29,3%). De lägst förekommande födelseåren som uppgavs var mellan 
1940–1949 med tre (3) respondenter (0,8%). Respondenterna blev även ombedda att uppge 
inom vilken bransch de var verksamma. Den främst förekommande branschen utgjordes av 
Bank, finans och försäkring, vilket 92 respondenter angivit att de är verksamma inom, således 
23,7%. Den näst största gruppen med 65 respondentsvar är Tillverkning och industri, 16,7%, 
medan den tredje största gruppen med 55 respondentsvar utgjordes av Teknik och innovation 
med 14,1%.  
 

4.1.2 Chefers självupplevda kontextuella intelligens 
Chefsrespondenter blev i enkäten ombedda att ta ställning till i vilken utsträckning de 
instämde med påståenden och fick därmed utvärdera sina egna beteenden. För att kunna 
uppskatta upplevd kontextuell intelligens samt för att kunna uppskatta i vilken utsträckning 
och utformning chefer upplever att de besitter KI i allmänhet, krävs uträkning av samtliga 
svars medelvärde. I enlighet med Kutz (2016) metod och då det inte är relevant för studien, 
analyseras inte respektive påstående för sig. Påståenden används för att räkna fram ett 
sammanlagt medelvärde för det kompletta beteendet. På så sätt kan slutsatser dras om i vilken 
utsträckning respondentgrupperna i snitt upplever att svenska chefer uppvisar var och ett av 
beteendena och därmed möjliggörs svar av frågeställningarna för studien. De sammanlagda 
medelvärdena används sedan även för att kunna dra slutsatser om de teoretiska modellerna 
(Kutz, 2016) inom KI. Nedanstående tabeller presenterar medelvärdet och andelen för varje 
påstående.  
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Tabell 3. Chefers respondentsvar för beteendet Förändring. 

Det sammanlagda medelvärdet för beteendet Förändring uppskattar svenska chefer till 24,23. 
Enligt teorin för KI (Kutz, 2016) innebär det att chefer innehar en mycket hög grad av KI 
inom beteendet då det sammanlagda medelvärdet är mellan 24,01 och 27,00 – vilket innebär i 
mycket hög grad. Därigenom kan chefer således tolkas anse att de i mycket hög grad kan 
identifiera beteenden och attityder som bidrar till förändring samt visar modet att väcka svåra, 
utmanande frågor andra kan uppfatta som hot mot status quo, enligt Kutz (2016) definition av 
beteendet. Definitionen innebär även att cheferna i mycket hög grad kan tolkas anse sig 
inneha starka förändringsegenskaper och kan förutspå hur nuvarande handlingar kan vara 
otillräckliga för att möta framtida organisatoriska behov. Cheferna tolkas identifiera risker i 
att hamna i ett repetitivt tillstånd eller stagnera samt inte räds riskera sitt rykte för idéer de 
verkligen tror på (Kutz, 2016).  
 

 
Tabell 4. Chefers respondentsvar för beteendet Medvetenhet. 

Variationen för beteendet Medvetenhet inom kategorin Instämmer ej ligger mellan 0,5% och 
70,9%. Den stora skillnaden orsakas av påstående 15 som är negativt ställt. Procenttalet 
70,9% anger att cheferna bedömer att de inte fokuserar mer på att de är obekväma, än på 
omgivningen i en helt ny situation. Eftersom påståendet är negativt ställt, tolkas 
svarsalternativen spegelvänt och beräknas enligt modellen för översättning av spegelvänt 
medelvärde. Avståndet blir enligt översättningen 0,87 (3-2,13). Det spegelvända medelvärdet 
för påstående 15 blir således 3,87 (3+0,87). Därigenom landar det sammanlagda medelvärdet 
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på 23,96 för beteendet. Cheferna kan därmed tolkas anse sig besitta KI i hög grad för 
beteendet Medvetenhet, vilket medför att cheferna i mycket hög grad kan tolkas anse sig vara 
medvetna om och kan identifiera det som bidrar till förändringar i olika kontexter enligt teorin 
för KI (Kutz, 2016). Det innefattar även att cheferna kan tolkas känna igen motiv, känna till 
hur individer påverkar miljön och varandra samt kan utvärdera hur kombinationen av 
individer påverkar kontexten eller hur kontexten påverkar dem i hög grad (Kutz, 2016). 
 

 
Tabell 5. Chefers enkätsvar för beteendet Målorientering. 

Det sammanlagda medelvärdet för beteendet Målorientering uppskattas till 24,74 enligt 
chefsrespondenternas svar. Det sammanlagda medelvärdet för hur mycket cheferna instämde 
med påståendena indikerar att svenska chefer kan tolkas anse sig i mycket hög grad uppfylla 
kriterierna för beteendet Målorientering. Svenska chefer tolkas bedöma att de generellt sett 
kan identifiera specifika beteenden och attityder som kan påverka organisationen samt arbetar 
för organisationens bästa i mycket hög grad, enligt Kutz (2016) teori för KI. Enligt teorin 
(Kutz, 2016) innefattar beteendet dessutom att cheferna kan tolkas i hög grad förstå konceptet 
konsekvens samt att andra individer eller organisationer kan drabbas av konsekvenser av 
chefernas egna handlingar. 
 

 
Tabell 6. Chefers enkätsvar för beteendet Interaktion. 
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För beteendet Interaktion blev det sammanlagda medelvärdet 23,31. Då värdet är mellan 
21,01 och 24,00 kategoriseras det in i kategorin i hög grad. Det innebär att 
chefsrespondenterna kan tolkas anse sig vara medvetna om hur de egna handlingarna påverkar 
hur andra upplever dem samt kunna uppvisa önskvärt beteende baserat på korrekt 
medvetenhet kring hur de uppfattas av andra. Cheferna tolkas enligt Kutz (2016) teori även i 
hög grad kunna anpassa beteende och handling för att uppfattningen om dem inte ska 
försämras. 
 

 
Tabell 7. Chefers enkätsvar för beteendet Ledarskap. 

Det sammanlagda medelvärdet för beteendet Ledarskap uppgår till 23,81. Medelvärdet 
medför ett cheferna i hög utsträckning kan tolkas anse sig uppnå kriterierna för beteendet 
Ledarskap, vilket enligt teorin för KI (Kutz, 2016) innebär att chefsrespondenterna anser sig 
vara proaktiva avseende lärande och aktivt engagera sig för att förbättra sitt ledarskap genom 
att vara medvetna om sina styrkor och svagheter i hög utsträckning. Enligt teorin kan cheferna 
även tolkas i hög utsträckning anse att de kan praktisera olika ledarskapsstilar och att de 
genom kritisk reflektion kan identifiera den ledarskapsstil som fungerar i flertalet kontexter 
och som kan utvecklas (Kutz, 2016).  
 

 
Tabell 8. Chefers enkätsvar för beteendet Reflektion. 
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Det sammanlagda medelvärdet för beteendet Reflektion är 23,22 enligt tabellen ovan. Värdet 
innebär att cheferna kan tolkas värdera sig själva som innehavare av beteendet i hög 
utsträckning. Att inneha beteendet Reflektion i hög utsträckning innebär att cheferna har 
möjlighet att förbinda frånkopplande idéer och erfarenheter samt skapar praktisk kunskap av 
tidigare erfarenheter, vilka bygger på observationer av andras men även egna attityder och 
beteenden, enligt Kutz (2016). Enligt teorin innebär det även att cheferna kan tolkas uppleva 
sig i hög grad vara medvetna om de egna begränsningarna och erfarenheterna, förmå att 
bedöma sig själva samt kunna omfamna komplexitet (Kutz, 2016).  
 

4.1.3 Medarbetarnas upplevelse av chefers kontextuella intelligens 
Medarbetarna fick precis som chefsrespondenterna ta ställning till i vilken utsträckning de 
instämde med påståenden i enkäten. Medelvärdet och fördelningen mellan medarbetarnas svar 
visas i nedanstående tabeller, för att kunna analysera medarbetarnas upplevelse i generella 
drag samt för att kunna jämföra de båda grupperna i urvalet.  
 

 
Tabell 9. Medarbetares enkätsvar för beteendet Förändring. 

För beteendet Förändring blev det sammanlagda medelvärdet 22,5. Medarbetarna tolkas 
således i allmänhet uppleva att svenska chefer i hög grad innehar KI för beteendet. Svenska 
cheferna anses av medarbetarrespondenterna kunna identifiera beteenden och attityder som 
bidrar till förändring samt visar modet att väcka svåra, utmanande frågor som andra kan 
uppfatta som hot mot status quo i hög grad, enligt Kutz (2016) definition. Medarbetarna kan 
även tolkas anse att svenska chefer i hög grad innehar starka förändringsegenskaper och kan 
förutspå huruvida nuvarande handlingar kan vara otillräckliga för att möta framtida 
organisatoriska behov. Cheferna kan även identifiera risker i att hamna i ett repetitivt tillstånd 
eller stagnera. De kan även tolkas uppleva att cheferna kan sätta sitt rykte på spel för idéer de 
tror på och att cheferna inte räds den allmänna opinionen i mycket hög utsträckning, enligt 
definitionen för beteendet (Kutz, 2016). 
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Tabell 10. Medarbetares enkätsvar för beteendet Medvetenhet. 

Variationen för beteendet Medvetenhet inom kategorin Instämmer ej ligger mellan 9,3% och 
66,0%. Den stora skillnaden orsakas, i likhet med enkäten för chefer, av det negativt ställda 
påståendet 15. Det innebär att 66,0% av gruppen Medarbetare anser att deras chefer främst 
verkar vara bekväma i nya situationer. Det medför även att svarsalternativen innebär det 
spegelvända i förhållande till svarsalternativens mittenvärde och beräknas med hjälp av 
modellen för översättning av spegelvända medelvärden. Avståndet blir således 0,79 (3-2,21) 
och medelvärdet för påstående 15 blir således 3,79 (3+0,79). Det sammanlagda medelvärdet 
för medarbetarnas uppskattning är således 22,14 och medarbetarna kan tolkas uppleva sina 
chefer inneha Medvetenhet i hög grad. Resultatet innebär att medarbetarna kan tolkas anse 
sina chefer vara medvetna om och kunna identifiera det som bidrar till förändringar i kontext, 
enligt Kutz (2016) definition av beteendet. Medarbetarnas enkätsvar tolkas även innebära att 
svenska chefer i hög grad kan känna igen motiv, hur individer påverkar miljön och varandra 
samt hur kombinationen av individer påverkar kontexten eller hur kontexten påverkar 
individerna i den (Kutz, 2016). 
 

 
Tabell 11. Medarbetares enkätsvar för beteendet Målorientering. 

Det sammanlagda medelvärdet för beteendet Målorientering resulterar i ett medelvärde på 
21,91. Medelvärdet innebär att medarbetarna kan tolkas uppleva chefer kunna identifiera 
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specifika beteenden och attityder som kan påverka organisationen i hög utsträckning. 
Cheferna upplevs även arbeta för organisationens bästa i hög grad. Enligt teorin för KI 
innefattar beteendet dessutom att medarbetarna tolkas i hög grad uppleva svenska chefer 
förstå konceptet konsekvens samt inneha förståelse för att andra individer eller organisationer 
kan drabbas av konsekvenser av chefernas egna handlingar (Kutz, 2016). 
 

 
Tabell 12. Medarbetares enkätsvar för beteendet Interaktion. 

Inom ovanstående beteende har enbart fem (5) frågor ställts. Påstående 32 räknas därmed två 
gånger i det sammanlagda medelvärdet då det motsvarar både påstående 32 och 33 i chefernas 
enkät för beteendet Interaktion. Valet har gjorts då medarbetare inte kan förväntas veta när en 
chef själv identifierar motsägelser mellan sitt beteende och sina ord samt eventuellt försöker 
åtgärda motsägelserna. Medarbetarna kan enbart förväntas kunna observera om en chef visar 
på motsägelser eller inte. Påstående 32 är dessutom negativt ställt vilket innebär en beräkning 
genom modellen för översättning av spegelvända medelvärden. Avståndet blir 0,18 (3–2,82) 
och medelvärde för påståendet är således 3,18 (3+0,18). Det sammanlagda medelvärdet för 
beteendet blir därmed 20,22. Värdet 20,22 innebär att medarbetarna kan tolkas uppleva sina 
chefer besitta KI för beteendet varken i låg eller hög grad. Det medför att medarbetarna 
genom Kutz (2016) definition av beteendet kan tolkas anse att deras chefer inte i tillräcklig 
utsträckning för att kunna observeras, har uppvisat att de kan anpassa sitt beteende baserat på 
korrekt medvetenhet kring hur de uppfattas av andra, samt att cheferna inte är medvetna om 
hur egna handlingar påverkar hur andra upplever dem. Medarbetarna kan dessutom tolkas 
uppleva att deras chefer i varken låg eller hög grad förmår att förändra sitt beteende och sina 
handlingar för att uppfattningen om dem inte ska försämras (Kutz, 2016). 
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Tabell 13. Medarbetares enkätsvar för beteendet Ledarskap. 

Det sammanlagda medelvärdet för samtliga påståenden för beteendet Ledarskap är 21,03 
enligt tabell 13. Det innebär att medarbetarna kan anses uppleva sina chefer besitta KI i hög 
grad för beteendet, således att svenska chefer är proaktiva avseende lärande och aktivt 
engagerade gällande förbättring av sitt ledarskap genom att de är medvetna om sina styrkor 
och svagheter i hög grad, enligt Kutz (2016) definition. Enligt teorin för KI (Kutz, 2016) kan 
medarbetarna även tolkas anse att deras chefer i hög grad kan praktisera olika ledarskapsstilar 
och att de genom kritisk reflektion och självmedvetenhet kan identifiera den ledarskapsstil 
som fungerar i flertalet kontexter. 

 

 
Tabell 14. Medarbetares enkätsvar för beteendet Reflektion. 

Sammanlagt gav påståendena för beteendet Reflektion ett medelvärde på 21,63. Medarbetarna 
kan tolkas uppleva svenska chefer uppfylla kriterierna för beteendet i hög grad baserat på 
medelvärdet. De tolkas uppleva sina chefer förbinda frånkopplade idéer och erfarenheter samt 
att de skapar praktisk kunskap av tidigare erfarenheter som bygger på observationer av egna 
och andras attityder och beteenden, enligt teorin för KI (Kutz, 2016). Enligt Kutz (2016) 
definition kan medarbetarna dessutom tolkas uppleva att deras chefer i hög grad är medvetna 
om de egna begränsningarna och erfarenheterna, förmår att bedöma sig själva samt omfamnar 
komplexitet.  
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4.2 Analys 

4.2.1 Circumplex för kontextuell intelligens 
För att närmare illustrera de två gruppernas svar används ett circumplex för KI (Kutz, 2016). 
Gruppen med urvalets chefer benämns som Chef och gruppen med urvalets medarbetare 
benämns som Medarbetare. Beroende på vad respondenterna har svarat i 
enkätundersökningen har medelvärdena för de olika beteendena format både egenupplevd och 
medarbetarnas upplevda utsträckning av svenska chefers kontextuella intelligens. Ju jämnare 
cirkulär form värdena tillsammans skapar, desto högre grad av KI anses individen besitta 
enligt Kutz (2016) teori. I nedanstående figur illustreras alla de sammanlagda medelvärdena 
för de olika beteendena inom varje respondentgrupp i varsitt circumplex.  
 

 Chef        Medarbetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Circumplex för de två grupperna Chef och Medarbetare. 

I det vänstra circumplexet utläses de svenska chefernas gemensamma uppskattning för de 
olika beteendena gällande hur de upplever sig själva besitta egenskaperna för respektive 
beteende inom KI, enligt enkätsvaren. Det beteende som har skattats högst är Målorientering 
med ett samlat medelvärde på nästan 25 (24,74) av 30 möjliga. Näst högst är det 
sammanlagda medelvärdet för beteendet Förändring på 24,23. Beteendena Medvetenhet och 
Ledarskap har sammanlagda medelvärden på 23,96 respektive 23,81, det vill säga näst intill 
ett sammanlagt medelvärde på 24. Som lägst har cheferna tillsammans bedömt beteendet 
Interaktion och beteendet Reflektion, vilka båda har ett sammanlagt medelvärde på dryga 23 
av 30 (23,31 respektive 23,22). Samtliga skattningar cheferna i urvalet har gjort är minst I hög 
grad, då alla beteenden har samlade medelvärden över 23 av de högst möjliga 30. Då samtliga 
beteenden ligger inom en radie mellan 23 och 25, utgör medelvärdena i circumplexet en 
nästintill jämn cirkel. En jämn form tyder på en jämn användning av samtliga beteenden, 
vilket är nödvändigt för att uppnå KI enligt teorin (Kutz, 2016). Cheferna kan därmed tolkas 
anse sig i hög eller i mycket hög grad besitta KI. 
 
Det högra circumplexet illustrerar medarbetarnas gradering av svenska chefers olika 
beteenden och visar på tydliga differenser mellan respektive beteende. Beteendena Ledarskap 
och Interaktion har graderats lägst av de sex beteendena med sammanlagda medelvärden på 
21,03 respektive 20,22. Högst är det sammanlagda medelvärdet för beteendet Förändring på 
22,50, näst högst beteendet Medvetenhet på drygt 22 (22,14). Beteendena Målorientering och 
Reflektion har medarbetarna uppskattat till medelvärden på 21,91 respektive 21,64. Samtliga 
bedömningar av medarbetare ligger inom intervallet 20 till 22,50, vilket innebär att 
medarbetarna kan tolkas anse svenska chefer besitta majoriteten av beteendena i I hög grad 
med enbart beteendet Ledarskap i Varken låg eller hög grad. Till skillnad från 
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chefsrespondenternas svar utgör medarbetarnas svar inte en jämn cirkulär form, vilket innebär 
att medelvärdena var längre trots att de klassades i samma kategori. Medarbetarna kan därmed 
enligt teorin för KI tolkas uppleva att deras chefer inte använder sig av respektive beteende i 
lika stor utsträckning och därmed har brister i sin kontextuella intelligens (Kutz, 216).  
 
Chefernas bedömningar visar att de kan tolkas anse sig främst besitta egenskapen 
Målorientering medan medarbetarna har uppskattat beteendet som det tredje främsta, istället 
har medarbetarrespondenterna uppskattat beteendet Förändring som högst. Medarbetarnas 
sammanlagda medelvärde på 22,5 för beteendet är dock lägre än alla andra samlade 
medelvärden cheferna själva har uppskattat, vilket är en indikator på att medarbetarna 
genomgående har bedömt cheferna besitta alla beteenden i lägre utsträckning än cheferna 
själva. Cheferna kan således tolkas anse att de främst besitter förmågan att se till företagets 
bästa och kunna identifiera sådant som påverkar företagets effektivitet och resultat medan 
medarbetarna kan tolkas indikera att chefer främst besitter förmågan att identifiera och 
utmana sådana attityder och beteenden som bidrar till att företaget inte förändras och 
utvecklas, enligt Kutz (2016) definition av beteendena. Cheferna kan tolkas besitta, i 
jämförelse med övriga beteenden, egenskaperna för beteendet Interaktion i lägst grad enligt 
medarbetarbedömningarna, vilket även var det beteende där medelvärdesskillnaden var som 
störst mellan gruppernas bedömningar. Beteendet Interaktion var även det som cheferna 
själva bedömde sig besitta i näst lägst utsträckning jämfört med övriga beteenden. Det kan 
tolkas innefatta någorlunda konsensus mellan grupperna om att svenska chefer i allmänhet 
anses besitta beteendet i lägre grad jämfört med övriga beteenden. 
 

4.2.2 Kombinerad bedömning 
 

Kombinerad 

 
 

Figur 8. Kombinerat circumplex. 

Den samlade bedömningen uppskattar svenska chefer uppnå beteendet Förändring till värdet 
23,37 och Ledarskap till värdet 22,42. Cheferna kan tolkas uppnå kriterierna för KI för de två 
beteendena i hög grad i den kombinerade bedömningen. Beteendena Medvetenhet och 
Målorientering har beräknats till 23,05 respektive 23,33, med andra ord i hög grad. Till sist 
har beteendet Reflektion fått det kombinerade medelvärdet 22,43 och beteendet Interaktion 
21,77, vilket även det innebär i hög grad. De kombinerade medelvärdena visar därmed att 
svenska chefer besitter KI i hög utsträckning för samtliga undersökta beteenden. De 
kombinerade svaren visar dessutom att en relativt cirkulär form har bildats av beteendena 
vilket indikerar en jämn användning av alla beteenden.  
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4.2.3 Tredimensionellt tänkande och mentala modeller 

4.2.3.1 Synkronisera erfarenhet och efterklokhet 
Chefernas egen bedömning av beteendena inom den mentala modellen Synkronisera 
erfarenhet och tankedimensionen Efterklokhet i det tredimensionella tänkandet, alltså 
Interaktion och Reflektion, resulterade i ett medelvärde på 23,27 för modellerna 
((23,31+23,22)/2). Chefernas egen bedömning uppskattade de två beteendena inom den 
mentala modellen och tankedimensionen som lägst i jämförelse med uppskattningarna för 
beteendena inom de övriga tankedimensionerna och mentala modellerna. Då chefernas 
gemensamma uppskattning för beteendena är som lägst, kan således cheferna tolkas anse sig 
behärska tankemodellen och besitta tankedimensionen i lägre utsträckning än de andra 
mentala modellerna och tankedimensionerna, trots att deras bedömning resulterade i ett 
medelvärde som indikerade behärskning av beteendena i hög grad. Medarbetarnas bedömning 
av svenska chefer landade däremot inom kategorin Varken låg eller hög grad med ett 
medelvärde på 20,93 ((20,22+21,64)/2), vilket är en skillnad i bedömningen jämfört med vad 
cheferna själva uppskattat.  
 
I den kombinerade bedömningen av både cheferna själva och medarbetarnas bedömning av 
chefer, fås ett kombinerat medelvärde på 22,10 ((21,77+22,43)/2) för Synkronisera erfarenhet 
och Efterklokhet. Den kombinerade bedömningen går därmed mer i linje med chefernas egen 
upplevelse, vilken hamnade i kategorin I hög grad. Den kombinerade bedömningen innehar 
dock ett lägre medelvärde för de båda beteendena än i chefernas egna sammanlagda 
bedömning. Det innebär att svenska chefer tolkas i hög grad besitta förmågan att använda 
tidigare erfarenheter till sin fulla fördel och i största möjliga utsträckning, enligt Kutz (2016) 
definition av tankedimensionen Efterklokhet. Cheferna tolkas därmed även i hög grad 
behärska Synkronisera erfarenhet, vilket innebär förståelse för synkronisering och hur 
erfarenheter hänger samman samt hur mening och betydelse skapas genom förbindelserna 
(Kutz, 2016). 

4.2.3.2 Omfamna komplexitet och framsynthet 
Det gemensamma medelvärdet enligt chefernas bedömningar för beteendena Förändring och 
Ledarskap är 24,02 ((24,23+23,91)/2). Det innebär att tankedimensionen Framsynthet och 
den mentala modellen Omfamnar komplexitet uppskattas till i mycket hög grad. I 
medarbetarnas gemensamt angivna upplevelse av sina chefer är dock medelvärdet för de två 
beteendena inom tankedimensionen och mentala modellen 21,77 ((22,5+21,03)/2). 
Medelvärdet innebär att medarbetarna kan tolkas uppskatta att deras chefer uppnår kriterierna 
för de två beteendena, och därigenom tankedimensionen och den mentala modellen, i hög 
grad. Graderingen skiljer sig således från chefernas egen uppskattning som tolkats uppskattat 
sig besitta tankedimensionen Framsynthet och behärska den mentala modellen Omfamnar 
komplexitet i mycket hög grad. I den kombinerade bedömningen är medelvärdet för 
beteendena 22,90 ((23,37+22,42)/2), vilket innebär att även den kombinerade bedömningen 
anger ett lägre innehav än chefernas egen bedömning, det vill säga inom kategorin I hög 
utsträckning gentemot kategorin I mycket hög utsträckning.  
 
Den kombinerade bedömningen går i linje med tolkningen av medarbetarnas angivna 
upplevelse av sina chefer för beteendena inom Framsynthet och Omfamnar komplexitet. Att 
besitta tankedimensionen Framsynthet, inom vilka de två beteendena faller inom, innebär att 
individen besitter förmågan att kunna tänka långsiktigt och planera för framtiden med en 
tydlig plan som huvudverktyg (Kutz, 2016). Den mentala modell beteendena innefattas av, 
Omfamnar komplexitet, kräver förståelse och uppskattning av skiftningar och förmågan att 
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kunna urskilja och arbeta sig igenom komplikationer och komplexitet (Kutz, 2016). Då den 
kombinerade bedömningen resulterade i att medelvärdet för den mentala modellen och 
tankedimensionen för Förändring och Ledarskap är det högsta, kan de svenska cheferna 
tolkas anse att de behärskar modellerna i högre utsträckning än de andra mentala modellerna 
och tankedimensionerna. 
 

4.2.3.3 Förstärkt lärande och insikt 
Beteendena Medvetenhet och Målorientering ingår i den mentala modellen Förstärkt lärande 
samt Insikt i modellen för tredimensionellt tänkande (Kutz, 2016). Chefernas bedömningar 
resulterade i medelvärdena 23,96 respektive 24,72, vilket sammanlagt för tankedimensionen 
och den mentala modellen resulterar i ett medelvärde på 23,34 ((23,96+24,72)/2). Beteendena 
inom den mentala modellen och tankedimensionen har dock uppskattats till det högsta 
medelvärdet i medarbetarnas bedömning, 22,03 ((22,14+21,91)/2), och medarbetarnas 
upplevelse av sina chefer klassificeras i samma kategori som chefernas egen uppskattning – I 
hög grad. Det medför att båda grupperna, chefer respektive medarbetare, kan tolkas anse att 
svenska chefer behärskar Förstärkt lärande samt besitter Insikt i hög grad, även om 
medarbetarnas sammanlagda upplevelse uppskattats lägre än chefernas. I den kombinerade 
upplevelsen av chefer landar medelvärdet för de två beteendena på 23,19 ((23,05+23,33)/2), 
vilket klassas i hög grad och är därmed även det högsta medelvärdet i de kombinerade 
uppskattningarna. Den kombinerade bedömningen medför att cheferna kan tolkas i hög 
utsträckning behärska Insikt i det tredimensionella tänkandet, vilket betyder att de i hög 
utsträckning kan tolkas anse sig inbegripa förmågan att känna till vad som påverkar nuet, samt 
att de i hög utsträckning kan binda samman de två andra tankedimensionerna Efterklokhet och 
Framsynthet, enligt teorin för KI (Kutz, 2016). Förstärkt lärande, vilket innefattar att främja 
tyst kunskap som fordrar en uppskattning för hur individer skapar kunskap och hur det 
påverkar vårt beteende (Kutz, 2016), bedömdes svenska chefer därmed enligt den 
kombinerade bedömningen besitta i hög grad. 
 

4.2.4 Diagnos och anpassning 
Cheferna i urvalet har för alla de beteenden som ingår i färdigheten Diagnos, det vill säga 
Förändring, Medvetenhet och Målorientering, gjort bedömningen som resulterade i ett 
medelvärde på 72,93 (24,23+23,96+24,74) samt ett sammanlagt värde på 70,34 
(23,22+23,81+23,31) för de beteenden som ingår i färdigheten Anpassning, alltså Ledarskap, 
Reflektion och Interaktion. Det innebär att cheferna kan tolkas uppleva sig själva i högre 
utsträckning lyckas med diagnostiseringen av kontext än anpassning till kontext. 
Medarbetarna har gjort en liknande bedömning av sina chefer vilken resulterade i lägre 
sammanlagda värden – 66,55 för förmågan Diagnos (22,50+22,14+21,91) och 62,89 för 
förmågan Anpassning (21,64+21,03+20,22). I det kombinerade circumplexet framgår att det 
sammanlagda värdet för Diagnos däremot resulterar i ett värde på 69,75 (23,37+23,05+23,33) 
respektive 66,62 (21,77+22,42+22,43) för Anpassning. Även i den kombinerade 
uppskattningen kan således cheferna tolkas i högre utsträckning lyckas med diagnostisering 
av kontext än anpassning till kontext.  
 
Enligt Kutz (2016) beskrivning av diagnostisering kan cheferna tolkas i hög utsträckning vara 
lyhörda till vad som bidrar till kontextens unika sammansättning samt kunna utvärdera hur 
blandningen av de människor som ingår i kontexten influerar omgivningen eller hur 
omgivningen influerar dem. Gällande chefernas förmåga till anpassning kan cheferna enligt 
Hersey, Blanchard och Johnson (2008) beskrivning tolkas anpassa sitt beteende och andra 



 

 
 

- 41 - 

resurser på ett sätt som hjälper dem att minska gapet mellan den rådande situationen och det 
cheferna vill uppnå i lägre utsträckning än vad de bemästrar diagnostiseringsfärdigheten. De 
kan även tolkas i lägre utsträckning framkalla den förändring av beteende som är nödvändig 
för att möta situationens krav, enligt Blass och Ferris (2007). Föregående kan tolkas innebära 
att cheferna antingen besitter stilräckvidd eller stilanpassning i lägre grad, vilket innebär att de 
i lägre grad förmår att variera bland en depå av ledarskapsstilar och i vilken utsträckning de 
kan variera sin stil (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008). Cheferna kan även tolkas besitta 
stilanpassning i lägre utsträckning, vilket innefattar chefernas förmåga att variera sin stil 
anpassat till de krav som en given situation kräver (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008).  
 
Både förmågan Diagnostisering och Anpassning behövs för att effektivt kunna utöva 
ledarskap (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008) då effekten ledarskapet har på det önskade 
resultatet beror till stor del på de två egenskaperna (Geier, 2016; Peus, Braun & Frey, 2013). 
Enligt Schein (1990) kan inte goda diagnostiska kompetenser garantera effektivitet om chefen 
inte kan anpassa sin ledarskapsstil för att möta kraven inom kontexten. För att kunna leda 
organisationen och individerna i den effektivt måste således cheferna förbättra sin 
anpassningsförmåga till kontexten. Enligt Hersey, Blanchard och Johnson (2008) teori kan 
dock de svenska cheferna vara effektiva om de innehar en snäv stilräckvidd, vilket indikeras 
av den lägre uppskattningen av förmågan Anpassning, under förutsättningen att de stannar 
inom en kontext inom vilken deras stil har en hög sannolikhet för framgång. Om den lägre 
uppskattningen av förmågan Anpassning däremot grundar sig i snäv stilanpassning trots 
innehav av bred stilräckvidd, kan inte cheferna vara effektiva. Det beror på att stilanpassning, 
med andra ord användning av en stil anpassad till kontextens krav, är mer relevant för 
effektiviteten än stilräckvidd (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008). Om chefernas 
ledarskapsstil inte är lämplig för kontexten, bör cheferna utveckla förmåga till stilanpassning.  
 

4.2.5 Signifikanstest och självbedömning 
Ett signifikanstest i form av ett t-test har gjorts för att undersöka om bedömningen mellan de 
två respondentgrupperna skiljer sig signifikant och med stor sannolikhet kan gälla för den 
totala populationen, vilket illustreras i nedanstående tabeller.  
 
 

Group Statistics 

	  
Position N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Summa Medelvärden Chef 6 23,8783 ,57164 ,23337 

Medarbetare 6 21,5733 ,82757 ,33785 

 
Tabell 15. Gruppstatistik för grupperna Chef och Medarbetare. 

Av tabellen kan utläsas att gruppen Chef har ett totalt medelvärde på 23,8783 för alla de 
sammanlagda medelvärdena för varje beteende, och gruppen Medarbetare har ett medelvärde 
på 21,5733 för alla de sammanlagda medelvärdena för varje beteende. Medelvärdena visar på 
att gruppen Chef i genomsnitt har uppskattat sin kontextuella intelligens högre än gruppen 
Medarbetare.  
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Independent Samples Test 

	  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summa 
Medelvärden 

Equal 
variances 
assumed 

,783 ,397 5,613 10 ,000 2,30500 ,41062 1,39009 3,21991 

Equal 
variances 
not 
assumed 

	  	  5,613 8,887 ,000 2,30500 ,41062 1,37431 3,23569 

 
Tabell 16. Signifikanstest i form av t-test på enkätundersökningens respondentsvar. 

I tabellen Independent Samples Test undersöks om skillnaden mellan gruppen Chef och 
Medarbetare är signifikant, således om respondentgruppernas bedömningarna skiljer sig ifrån 
varandra till så pass hög grad att det inte beror på slumpen (Sundell, 2010). Signifikansmåttet 
kan utläsas till 0,397 vilket överstiger signifikansmåttet 0,050, således är det inte en för stor 
skillnad i variansen inom de två undersökta grupperna Chef och Medarbetare. Det innebär att 
den övre raden är den rad som ska undersökas (Sundell, 2010), benämnd Equal variances 
assumed. Enligt tabellen är signifikansvärdet i testet 0,000. Om värdet understiger 0,050 
innebär det en signifikant skillnad i medelvärdena mellan de två grupperna med 95% säkerhet 
(Sundell, 2010). Det är med andra ord en signifikant skillnad mellan chefernas egen och 
medarbetarnas bedömning av svenska chefer. Med 95% sannolikhet återfinns således 
skillnaden i studiens urval mellan grupperna Chef och Medarbetare även i den totala 
populationen. Svenska chefer upplever, enligt data med 95% säkerhet, sig själva inneha högre 
KI än vad medarbetarna upplever att svenska chefer innehar, trots att medarbetarnas chefer 
inte kan garanteras vara samma chefer som utvärderat sig själva i studien.  
 

4.2.6 Total kontextuell intelligens 
Chefernas bedömningar visade på att de i hög till i mycket hög grad besitter beteendena för 
KI, vilket innebär att cheferna anser sig kunna tillämpa alla beteenden och därmed besitta KI. 
Medarbetarnas bedömningar visade däremot att beteendena Interaktion och Reflektion som 
indikerar Efterklokhet och Synkronisera erfarenhet inte uppvisades i lika hög utsträckning 
utan i varken låg eller hög utsträckning, vilket indikerar att svenska chefer enligt 
medarbetarna inte fullbordar kriterierna för KI. Dessutom visade medarbetarnas circumplex 
att medarbetarnas bedömningar inte utgör en enhetligt rund cirkel, vilket enligt Kutz (2016) 
teori indikerar bristande KI. Forskarna Ashford och Tsui (1991) samt Robak, Ward och 
Ostolaza (2005) hävdar att det krävs självmedvetenhet för att utveckla ledarskapsförmågor. 
Med bakgrund mot nämnda forskares studier bör det innebära att mer framgångsrika chefer 
har en större förmåga att korrekt identifiera och bedöma sitt beteende och dess konsekvenser 
för andra. Individer som har förmågan att korrekt identifiera och bedöma sitt beteende bör 
därmed även vara dem som är chefer och individer på höga positioner, då de genom sin höga 
självmedvetenhet förmodligen redan identifierats av andra besitta egenskaper som 
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kommunikationsförmåga och interpersonell kompetens (Church, 1997; Derr, Jones, & 
Toomey, 1988). Enligt medarbetarnas bedömningar har inte svenska chefers kompetenser för 
Interaktion och Reflektion varit möjliga att identifiera i tillräcklig utsträckning för att kunna 
tas ställning till. Därmed har kommunikations- och interpersonella färdigheter som faller 
under beteendena Interaktion och Reflektion inte visats upp av medarbetarnas chefer i 
tillräcklig utsträckning i jämförelse med svenska chefers egen upplevelse. Inom beteendena 
ingår att vara medveten om de egna begränsningarna och kunna bedöma sig själv (Kutz, 
2016), vilket medarbetarnas bedömningar således kan tolkas framhålla att cheferna inte gör.  
 
Medan medarbetare har uttryckt att svenska chefer inte visar på tillräckligt tydliga 
kompetenser för Reflektion och Interaktion, trots att de svenska chefernas graderat sig själva 
inneha egenskaperna i hög utsträckning, innebär det att kongruensen mellan gruppernas 
bedömningar är svag. Enligt tidigare forskning har personalens bedömningar visat att chefer 
inte har förmåga att korrekt bedöma det egna beteendet (Atwater & Yammarino, 1992; Bass 
& Yammarino, 1991; Church, 1997; Harris & Schaubroeck, 1988; Landy & Farr, 1980; Mabe 
& West, 1982; Podsakoff & Organ, 1986; Silvia & Gendolla, 2001; Thornton, 1980; Wohlers 
& London, 1989). Med bakgrund mot den tidigare forskningen innebär det att svenska chefer 
i allmänhet riskerar att inte uppnå framgång i arbetet då studier visat att ökad 
självmedvetenhet leder till ökade prestationer och tvärtom (Bernardin, 1986; Burke, Richley, 
& DeAngelis, 1985; Shipper & Neck, 1990).  
 
Beteendena Interaktion och Reflektion är båda de beteenden som främst innefattar interaktion 
och kommunikation med medarbetare och personal. I enlighet med Bernardin (1986), Haas, 
Haas och Wotruba (1998) samt Imada (1982) bör det innebära att beteendena är de som 
medarbetare och övrig personal är i bäst position att bedöma och därmed även vara mest 
korrekt bedömda. Med de förutsättningarna kan det betyda att svenska chefer i lägst 
utsträckning engagerar sig och lägger tid åt att interagera med sina medarbetare och anställda 
kring deras behov och idéer, jämfört med övriga beteenden. De beteenden som svenska chefer 
själva bedömde sig besitta i högst utsträckning var Målorientering och Förändring. De var 
även de beteenden som visade sig vara högst bedömda i den kombinerade bedömningen. De 
två beteendena visar på ett fokus för vad som är bäst för organisationens totala resultat och 
effektivitet (Kutz, 2016), vilket kan tolkas vara det motsatta till engagemang och interaktion 
med personal för deras nöjdhet och känsla av bidrag till organisationen. Resultaten av 
bedömningarna indikerar därigenom tydligt att svenska chefers arbete främst präglas av att 
uppnå mål och resultat. Arbetet präglas därmed främst av de direktiv som kommer från högre 
nivåer och är de beteenden vilka svenska chefer främst visar upp dagligen. 
 

4.2.7 Chefbedömningarnas möjliga orsaker och konsekvenser 
Studien visar, i likhet med tidigare studier (se Atwater & Yammarino, 1992; Bass & 
Yammarino, 1991; Haas, Haas & Wotruba, 1998; Harris & Schaubroeck, 1988; Silvia & 
Gendolla, 2001), en signifikant skillnad mellan hur chefer upplever sig själva i förhållande till 
hur medarbetare och anställda upplever chefer. Det överensstämmer även med Thorntons 
(1980) påstående att individer har en signifikant skillnad i deras uppfattning kring den egna 
prestationen än vad andra har. En möjlig förklaring till skillnaden i undersökningen är 
egocentrisk bias (Holzbach, 1978), vilket innebär att diskrepansen antingen beror på 
försvarsmekanismen, hög självkänsla (Baird, 1977; Kay, Meyer & French, 1965; Steel & 
Ovalle, 1984) eller tillskrivningar av egna förmågor (Haas, Haas & Wotruba, 1998). Om 
egocentrisk bias ligger till grund för chefernas högre uppskattning av sig själva kan det 
således innebära att de blåst upp sin egen bedömning för att förbättra utvärderingen enligt 
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Holzbach (1978) samt Steel och Ovalle (1984). Om det är egocentrisk bias som ligger till 
grund för chefernas högre uppskattning kan även hög självkänsla påverka deras bedömning 
enligt Baird (1977) samt Kay, Meyer och French (1965), då självkänsla påverkar hur en 
individ använder information om sig själv samt påverkar felaktigheter i självuppfattningen 
(Fahr & Dobbins, 1989; Jacobs, Berscheid & Walster, 1971).  
 
Om skillnaden beror på tillskrivningar, innebär det att cheferna kan antas undvika obehag 
genom att göra tillskrivningar vilka förklarar deras beteende eller handling och därigenom 
bortförklarar sitt eget handlande (Heiders, 1982). Diskrepansen mellan cheferna och 
medarbetarna i studien kan dessutom i likhet med Harris och Schaubroecks (1988) teori bero 
på att egocentrisk bias förekommer med högre sannolikhet i tvetydiga kontexter, som till 
exempel chefspositioner, än i tydligt definierade jobb, såsom arbete på operationell nivå. Den 
signifikanta skillnaden mellan chefernas egen bedömning och medarbetarnas bedömning om 
chefer kan även förklaras genom Jones och Nisbetts (1971) och Thorntons (1980) teori om att 
observationen i självbedömning och bedömning gjord av andra fokuserar på olika faktorer. 
Cheferna kan således tolkas i större utsträckning överdrivit dispositions- eller 
personlighetsbaserade faktorer, medan medarbetarnas bedömning av chefer i större 
utsträckning kan ha grundats på det situationella sammanhanget då chefernas beteende ses i 
förhållande till miljön (Heiders, 1982; Yammarino & Atwater, 1993). 
 
Studiens resultat kan även bero på graden av självmedvetenhet, självfokus och 
prestationsstatus, då endast högt självmedvetna människor är oroade över att den egna och 
observatörers bedömning överensstämmer. Självfokus gör resultatet av en mental process mer 
exakt eftersom individen använder bedömningen den får av andra på ett bättre sätt och då 
individer med goda prestationer anses ge mer exakta självbedömningar (Dana, Lalwani & 
Duval, 1997; Gibbons 1990; Mabe & West, 1982; Nasby, 1989; Silvia & Gendolla, 2001; 
Yammarino & Atwater, 1993). Cheferna i urvalet kan därmed tolkas ha låg självmedvetenhet, 
självfokus och prestationsstatus då skillnaden mellan chefernas självbedömningar och 
medarbetarnas bedömningar var signifikant, även om medarbetarnas chefer inte kan 
garanteras ha varit samma individer som ingick i chefsrespondentgruppen. Enligt Kutz (2016) 
teori och analysmodell kan dock medarbetarna tolkas anse att cheferna i hög grad är medvetna 
om de egna begränsningarna och genom kritisk reflektion och självmedvetenhet kan 
identifiera passande ledarskapsstil, i enlighet med definitionen av beteendena Reflektion och 
Ledarskap. Analysen kan innebära att teorin för KI inte är fullständig och att de påståenden 
och frågor Kutz (2016) utformat inte fullständigt speglar den teoretiska definitionen av 
beteendet.  
 
Enligt Yammarino och Atwaters (1993) modell för bedömning av självmedvetenhet, kan 
cheferna ha övervärderat sig själva, då deras självvärderingar kan tolkas som signifikant 
uppblåst i jämförelse med medarbetarnas bedömningar. Atwater och Yammarino (1993) 
framhåller att en självmedveten individ kommer få en mer exakt självbedömning i relation till 
bedömning gjord av andra – därför kan cheferna i studien i viss mån tolkas ha låg 
självmedvetenhet. Det medför att cheferna kan tolkas i låg utsträckning aktivt undersöka och 
ha förståelse för de egna beteendena, ha självinsikt gällande egna motiv, behov och 
värderingar samt i låg utsträckning ha förståelse för egna begränsningar (Andersson, Hallén & 
Smith, 2016; Thornton & Byham, 1982; Wohlers & London, 1989). Enligt modellen för 
bedömning av självmedvetenhet (Yammarino & Atwater, 1993) innebär resultatet minskade 
organisatoriska och individuella resultat, vilket medför att organisationen påfrestas negativt av 
lägre självmedvetna chefer. Då högre självmedvetenhet resulterar i högre effektivitet 
(Yammarino & Atwater, 1993) indikerar studiens resultat att svenska chefer bör förbättra sin 
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självmedvetenhet för att uppnå resultat. Även i detta fall kan dock medarbetarnas enkätsvar 
för beteendet Reflektion tala för att medarbetare faktiskt upplever sina chefer inneha förståelse 
för sina egna begränsningar. Det är dock möjligt att chefernas förståelse för sina egna 
begränsningar inte framkommer i undersökning av beteendet i Kutz (2016) analysmodell på 
grund av brister i metod och/eller de undersökande frågorna. 
 

4.2.8 Medarbetarbedömningars möjliga orsaker och konsekvenser 
Medarbetarnas bedömningar av deras chefer kan även de vara snedvridna, antingen på grund 
av motivationsfördomar (Nisbett & Wilson, 1977), aktör-observatör bias (Silvia & Gendolla, 
2001), medarbetarnas självinsikt (Kirchner & Reisberg, 1962) eller deras övertygelser kring 
mänsklig natur (Wexley & Youtz, 1985). Medarbetarnas bedömning kan även bero på vad 
Wohlers, Hall och London (1993) kallar negativ partiskhet, med andra ord tendensen att ge 
mindre gynnsamma bedömningar åt att ändra än vad en individ ger sig själv. Utöver nämnda 
felaktigheter kan vissa dimensioner av ledarskapet helt enkelt vara svåra att utvärdera då de 
inte observeras ofta eller av alla (Wohlers & London, 1989).  
 
Tidigare studier (Atwater & Yammarino, 1992; Wohlers & London, 1989) framhåller att 
självbedömning är bland de svåraste kompetenser för andra att bedöma. Föregående är av vikt 
att belysa då orsaken till diskrepansen mellan grupperna inte kan konstateras med säkerhet. 
Det som dock kan konstateras är att det finns en signifikant skillnad mellan chefer och 
medarbetare. Studies resultat visar med andra ord på att svenska chefer generellt anser sig 
besitta högre kompetenser än vad medarbetare i allmänhet anser chefer faktiskt gör. Det ger 
underlag för argumentationen om att medarbetares observationer är viktiga och kan påpeka 
nödvändiga förändringar för prestationsförbättring hos chefer, enligt Wilson, O’Hare och 
Shippers observationer (1990 ur Shipper & Neck, 1990). Enligt Bernardin och Beattys (1987) 
forskning och denna studies resultat, kan medarbetarnas observationer ge starka indikationer 
kring både moral och produktivitet hos chefer, oavsett bransch och hierarkisk ordning.  
 
Oavsett om diskrepansen mellan chefers och medarbetares upplevelse av chefers ledarskap 
beror på övervärdering hos chefer eller undervärdering av medarbetarna, påverkar det 
organisationens och individuella resultat negativt enligt modellen för bedömning av 
självmedvetenhet (Yammarino & Atwater, 1993). Konsekvenserna kan vara att 
tillfredsställande prestationer minskar eller att prestationerna fluktuerar i hög grad. Enligt 
Bandura (1982) kan chefernas möjliga underskattning av förmågor och färdigheter innebära 
låga ambitionsnivåer och i förlängningen därmed underprestation. Det är därav av största vikt 
att medarbetares bedömningar inkluderas i organisationer för att chefer ska få möjlighet att 
förbättra sitt ledarskap och därmed även sin självmedvetenhet. Organisationens resultat, 
tillsammans med individernas resultat, kan förstärkas och organisationens totala effektivitet 
kan därmed förbättras. Enligt Bandura (1982) innebär dessutom mer exakta självbedömningar 
att cheferna kan utveckla mer gynnsamma effektivitetsförväntningar och motsvarande 
prestationer. Med förbättrat ledarskap och högre självmedvetenhet har chefer möjlighet att 
utveckla de beteenden som brister och därmed öka organisationens effektivitet.  
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5 Diskussion och slutsatser 
I det avslutande kapitlet kommer resultatet, analysen och konsekvenser samt studiens övergripande 
genomförande att diskuteras. Även forskningsfrågornas svar kommer diskuteras tillsammans med 
studiens bidrag och förslag till vidare forskning. 
 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Kontextuell intelligens – ett möjligt svar 
Resultaten ger riktlinjer för hur chefer kan handskas med den komplexa roll de besitter 
(Franzén, u.å.; Lundin & Sandström, 2010), istället för att tvingas välja mellan otaliga chefs- 
och ledarskapsrecept (Alvesson et al., 2015). Chefer kan med hjälp av de människor som 
faktiskt arbetar tätt intill dem få insikt i sitt chefs- och ledarskap genom ny information de 
själva inte har möjlighet eller missar att observera. Med den nya kunskapen kan chefer bättre 
diagnostisera kontexten och anpassa sig. Medarbetares observationer kan skapa utrymme för 
ett ödmjukare ledarskap inför de personer chefen handskas med på arbetsplatsen vilket i sin 
tur kan leda till en bättre arbetsmiljö för personalen, i enlighet med Bernardins (1986) och 
Waltons (1985) forskning. Personalens inkluderande kan skapa ett större engagemang och 
tillfredsställelse på arbetsplatsen (Bernardins, 1986; Waltons, 1985). Möjlighet till insikt och 
acceptans skapas för båda parter, precis som Chris Rodgers (ur CMI, 2014a) och Musselwhite 
(2007) skriver – chefen behöver och kan inte besitta alla svar, men egen och extern insikt kan 
vara vägen för ständig utveckling och förbättring. Att som chef ta vara på möjligheten att få 
tillgång till information om de egna beteendena och prestationerna genom sina medarbetare 
och personal, skapar bättre arbetsmiljö för personalen vilka blir delaktiga (Bernardin, 1986; 
Walton, 1985). En lärande och hållbara organisation har möjlighet att utvecklas då varje 
individ har möjlighet att uttrycka sina idéer och på så sätt bidra till organisationsutvecklingen.  
 
Kommissionen för brittisk managementforskning (CMI, 2014b) rapporterar att deras 
insamlade data motsäger de ledande begreppen kring ledarskap som en medfödd gåva vilken 
ges till ett fåtal eller ett drag som kan mätas enligt en uppsättning av tydligt definierade 
attribut, vilket stärker KI:s position. Föregående stärker KI:s position som potentiellt svar på 
alla de krav och kompetenser som ställs på chefer och ledare då kompetenser kan läras och 
utvecklas. CMI:s (2014a; 2014b) och AMA:s (2010) aktuella och framtidsinriktade 
undersökningar visar att diagnostisering och anpassning, vilka är de omfattande beteendena 
som har undersökts i vår studie, förväntas besittas av framtidens chefer och ledare. I likhet 
med CMI:s och AMA:s rapporter skriver Mayo och Nohria (2005) att framgångsrika ledare 
har visat på egenskaper av diagnostisering och därefter anpassning, vilket har visat sig vara 
avgörande för effektivt och framgångsrikt chefs- och ledarskap (Hersey, Blanchard & 
Johnsson, 2008; Kutz, 2011; 2016). Istället för att fokusera på vilket ledarskapsrecept som är 
rätt, vilket Alvesson et al (2015) beskriver att majoriteten chefer gör, blir diagnostisering och 
anpassning en vägledning genom chefs- och ledarskapsarbetet. Ledarskapsrecept som ska 
svara på de flertalet roller och situationer en chef handskas med existerar inte (Bredeson, Klar 
& Johansson, 2011; Geier, 2016; Gibson, 2016; Gurdjian, Halbeisen & Lane, 2014; Kutz, 
2016; Peus, Braun & Frey, 2013; Vroom & Jago, 2007). KI går därmed i linje med det som 
efterfrågas av dagens och framtidens ledare för att de ska kunna möta de utmaningar som en 
allt mer globaliserad och komplex värld kräver (CMI, 2014b).  
 
Även organisatorisk kulturmedvetenhet och kulturell medvetenhet är avgörande faktorer för 
effektivt ledarskap och utveckling av känslomässig intelligens (CMI, 2014b). Förmågan att 
kommunicera med olika individer är avgörande för framgångsrikt ledarskap, därför behöver 
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chefer även kommunicera varför något behöver göras och inte enbart utfärda kommandon 
(CMI, 2014a). Den information som framkommer i CMI:s rapport visar också på att KI kan 
vara en möjlig lösning till utmaningarna chefer möts av – en allt mer globaliserad arbetskraft 
och kulturella skillnader vilka kräver diagnostisering och anpassning för framgångsrik 
kommunikation. Att kunna kommunicera hänger ihop med att kunna diagnostisera och 
anpassa sig, vilket resulterar i att alla tre kompetenser är beroende av varandra. Framgångsrikt 
ledarskap anses därför avgöras till stora delar av färdigheten genom vilken ledaren anpassar 
sina metoder till de omständigheter hen befinner sig i (Sternberg, 1996), förståelse för 
problems bakomliggande orsaker och hur ledaren svarar på problemen (Bredeson, Klar och 
Johansson, 2011). Att förstå sin omgivning är med andra ord kritiskt för möjligheten till 
effektivt ledarskap (Gibson, 2016; Nye, 2008).  
 
Båda rapporterna från CMI (2014a; 2014b) konstaterade att nya ledarskapsegenskaper behövs 
och efterfrågas. Trots att många chefskandidater verkar kvalificerade på papper uppvisar de 
inte egenskaperna i praktiken, vilket går i linje med motiveringen av KI som ett verktyg att 
hantera varje situation som en ny kontext. Kompetenser vilka finns skrivna på papper duger 
därmed inte om de inte vid rätt tillfälle kan användas i olika kontexter – således krävs 
diagnostisering och anpassning. CMI:s (2014a) rapport visar att arbetskraften kontinuerligt 
blir mer varierad och geografiskt spridd, med olika åldersgrupper, etniska ursprung, kön, 
nationaliteter och yrkesbakgrunder, vilket även det talar för att chefer behöver kunna 
diagnostisera och anpassa sig till sin kontext. Vår studie visar att chefer faktiskt har potential 
att lära sig nämnda kompetenser då de i hög grad besitter KI enligt alla tre undersökta 
bedömningar. CMI:s (2014a) undersökning fann även att självmedvetenhet och förmågan att 
reflektera är avgörande egenskaper för ledare, vilket talar för att medarbetarbedömningar 
faktiskt är en högst lämplig och valid metod att använda för att förbättra chefers 
självmedvetenhet, vilken uppenbarligen är låg om kompetenser vilka presenteras på papper 
inte levs upp till i praktiken.  
 
Som kommissionens (CMI, 2014b) data påvisade hittas ledarskapsegenskaper i de flesta fall i 
hela arbetskraften, således i förmågan att anpassa sig och samarbeta. Kompetensen 
anpassning framhålls därmed avgörande. Kan chefen anpassa sig har hen möjlighet att bli en i 
teamet, vilket har visat sig vara en faktor för framgångsrikt chefs- och ledarskap (Hogg, 2001; 
Kivlighan, 1997). Att samarbeta och vara en i teamet innebär dock inte total anpassning till 
omgivningen i den mån att chefen inte längre styr själv. Istället handlar det om, vilket CMI:s 
(2014b) rapport påvisar, att starka ledare måste kombinera vad som verkar vara motsatta 
egenskaper. Genom samarbete inkluderas personalen vilket enligt Stephens forskning (CMI, 
2014a) kan innebära minskad risk för hög personalomsättning och därmed lägre risk för 
minskade intäkter och lägre vinst. Vår studie visade i enlighet med Penna-undersökningen 
(Faragher, 2016; Realising Potential, u. å.) att chefer i lägre utsträckning, enligt medarbetares 
och anställdas bedömningar, visar på beteenden som handlar om att interagera med 
medarbetare och personal för deras nöjdhet och utvecklingsmöjligheter.  
 
Diagnostisering innefattar bland annat beteendet Målorientering, vilket kräver att detaljerade 
planer utvecklas för att leda företagen framåt och är det huvudsakliga kravet från ovanställda 
staber. Strategisk förmåga, resultat och effektiv verksamhetsstyrning är det chefsposten 
behöver balansera och prestera (Larsson, 2008; Nyström, 2006). Chefer ska således visa om 
företagsmålen har uppnåtts, vilket naturligt gör det en prioritet att kunna diagnostisera framför 
anpassning. Förväntningarna av nämnda förmågor och prestationer är en möjlig förklaring till 
att cheferna i vår studie visat sig främst besitta diagnostiseringsfärdighet framför 
anpassningsfärdighet, genom beteendena Målorientering och Förändring. Beteendet 
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Målorientering utgör dock fortfarande en del av det framgångsrika ledarskapet. Att kunna 
göra prognoser, att se det stora perspektivet är avgörande, då framgång sällan nås med 
impulsiva beslut (Kahneman, 2012). Det innebär att beteendena Målorientering och 
Förändring är avgörande för företagets och chefens egen framgång och därför förståeligt en 
naturlig del av KI.  
 

5.1.2 Självbedömning 
Då resultatet av vår studie indikerar att cheferna inkorrekt bedömt sig själva, är en möjlig 
förklaring låg självmedvetenhet. När chefer inte innehar självmedvetenhet innebär det att de 
inte förstår sina egna begränsningar och inte kan medge när de har gjort fel, enligt 
Musselwhite (2007). De kan då ta på sig uppdrag vilka inte passar deras färdigheter och vilka 
leder till misslyckande med uppdraget. Bass och Yammarino (1991) påpekar dessutom att 
felaktiga utvärderingar vid självbedömning kan påverka arbetsrelaterade beslut negativt, 
vilket innebär att lägre självmedvetenhet medför lägre effektivitet och resultat. Med högre 
självmedvetenhet hade chefer kunnat uppskatta vilka förmågor de behärskas och vilka är kvar 
att lära och utveckla, vilket innebär att de i högre grad hade kunnat erkänna misstag och visat 
på förståelse för att de inte besitter alla svar enligt Musselwhite (2007). Högre 
självmedvetenhet är således till gagn även för högre uppsatta chefer, ledning och styrelse. I 
förlängningen innebär självmedvetenhet och korrekta självbedömningar att chefer inte enbart 
förbättrar sin relation med anställda, utan även skapar en ärligare relation till sina överordnade 
chefer. Föregående talar för att ökad självmedvetenhet hos chefer är av relevans. 
Självmedvetenhet har definierats som det antagligen mest problematiska inom psykologi 
(Rochat, 2003) då rapporter om självmedvetenhet har visat sig i många fall inte vara 
sanningsenliga (Silvia & Gendolla, 2001). Rapporter baserade på självmedvetenhet fortsätter 
dock vara en utbredd källa till information (Ericsson & Simon, 1980). Vår studie resulterar i 
en samstämmig indikation och därav argumenterar studiens resultat för att självbedömningar 
bör ske i kombination med bedömningar av medarbetare och övrig personal. 
 
Om orsaken till den statistiskt signifikanta skillnaden mellan respondentgruppernas 
bedömningar är att chefers bedömningar grundar sig i låg självmedvetenhet, kan det innebära 
att cheferna på arbetsmarknaden i Sverige generellt är genomsnittligt eller lägre presterande i 
enlighet med Churchs (1997) studie. Churchs (1997) studie konstaterade att högpresterande 
chefer var betydligt mer självmedvetna jämfört med genomsnittligt och lågpresterande chefer. 
Om cheferna i vår studie varit högpresterande i högre grad borde således inte skillnaden 
mellan respondentgrupperna varit statistiskt signifikant om orsaken är låg självmedvetenhet. 
Att chefer eventuellt överdriver sina förmågor och styrkor kan bero på att de blir uppmanade 
till det vid rekrytering genom formulär vilka ska utröna deras styrkor. Det kan även grunda 
sig i hur trygg en chef upplever sig vara i en organisation – chefen kan uppleva sig riskera att 
bli utbytt eller på något annat sätt tro att ärlig bedömning skulle ha en negativ påverkan för 
hen själv. Orsaken kan även vara att svenska chefer helt enkelt inte kan anpassa sig efter 
kontexterna inom vilka de verkar och därmed inte kan leda effektivt. Church (1997) fann även 
att den genomsnittliga skillnaden mellan självbedömning och bedömning gjord av 
observatörer var större ju viktigare de beteendena som rankades ansågs vara. Det kan betyda 
att cheferna skattade högre på de av enkätens påståenden vilka talas om som viktiga och 
därför eventuellt övervärderat sina förmågor. Chefer som innehar låg självmedvetenhet kan 
inte heller leva upp till det CMI:s (2014b) rapport framhöll som avgörande egenskaper – 
kommunikationskompetens, flexibilitet, anpassning och förståelse för självreflektion. 
Scenariot går i linje med BIS:s (2012) rapport vilket angav att 43% av de undersökta brittiska 
chefer bedömde sina egna linjechefer som ineffektiva.  
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5.1.3 Medarbetarbedömningar 
Frågor som väcks är vilka bedömningar organisationer egentligen genomför och varför de 
genomför desamma. Vad är poängen med ledarskapet – handlar det om att bli populär eller 
jobbar chefer främst för ledning och styrelse? Var finns lojaliteten och vem anpassar sig 
chefer till? Vad är anledningarna till att organisationer utesluter den information personalen 
har att bidra med? Med kombinerade bedömningar av chefers och ledares beteenden och 
prestationer har chefer och ledare möjlighet att kunna förbättra sina kompetenser sig och 
tillfredsställa båda parter, det vill säga både personalen och överordnade staber. Chefen 
behöver då inte ställas inför valet att antingen bli populär hos personalen eller att enbart arbeta 
med sådant som fokuserar på att öka organisationens effektivitet och resultat, vilket visat sig i 
vår studie vara det som chefer i högst utsträckning faktiskt fokuserar på genom beteendena 
Målorientering och Förändring.     
 
Då CMI:s rapport (2014a) konstaterar att det kommer vara fem generationer som arbetar 
tillsammans år 2020, visar vår studies resultat på ett anpassningsproblem för att cheferna just 
ska lyckas hantera de ökade kraven på hantering av mänskliga resurser. Tidigare studier visar 
att chefer som anpassar och identifierar sig med gruppen och organisationen är de mer 
effektiva ledarna (Bazigos; Gagnon & Schaninger, 2016; Hogg, 2001; Kivlighan, 1997), 
vilket också påvisar vikten av anpassningsförmåga. Hur kan cheferna hantera eventuella 
spänningar vilka kan uppstå och existera inom gruppsammansättningar om de inte aktivt kan 
utöva olika beteenden beroende på behov? Bristande ledarskap anser 64% av arbetsgivarna i 
CSM:s (2013) undersökning håller tillbaka tillväxten, och ännu fler anser bristerna hindrar 
deras anställda från att nå full potential. När forskning (Bernardin, 1986) visar att det faktiskt 
är medarbetare och övrig personal vilka är i bäst position att kunna bedöma ledarskapet då det 
är just dem som blir ledda, krävs medarbetarbedömningar för att chefer ska kunna få 
information vilket kan ge möjlighet till ökad självmedvetenhet.  Medarbetarbedömningarna 
kan då även hindra det CSM:s rapport påvisat – att en övervägande majoritet av de undersökta 
arbetsgivarna ansåg att bristande ledarskap håller tillbaka tillväxten. Med 
medarbetarbedömningarna förhindras att anställda, uttryckt av Zheltoukhova (Calnan, 2016), 
inte får uttrycka att det inte bara är deras chef, utan även de själva, vilka har kontroll över 
organisationens utveckling och tillväxt. Med interaktion och reflektion hos chefer kan 
medarbetare och anställda interagera och bli mer benägna att acceptera riktlinjer och resultat 
de inte håller med om, enligt Zheltoukhova (Calnan, 2016). 
 
CMI:s båda undersökningar (2014a; 2014b) och forskningsrådgivaren Ksenia Zheltoukhova 
(Calnan, 2016) konstaterade att chefskandidater ofta är för självsäkra i sina förmågor, således 
överskattar sina kompetenser. Vår studie visade i likhet med CMI:s undersökningar att en 
möjlig förklaring till den statistiskt signifikanta skillnaden mellan chefernas och 
medarbetarnas svar, där chefernas graderingar var högre, att chefer övervärderar sig själva. 
Avsaknaden av medarbetares bedömningar kan därmed vara ett seriöst problem då det enligt 
vår och andra studier (Bernardin, 1986; Bernardin & Beatty, 1987) framförhålls vara det mest 
adekvata tillägget till självutvärdering. Om resultat antas som skrivet av Bernardin (1986) 
uppnås av chefer genom personal, är det mer än rimligt att undersöka personalens åsikter om 
hur resultatet på bästa sätt kan uppnås. Medarbetarbedömningar kan underlätta och ge en mer 
komplett bild över organisationers resultat och vad som orsakar och påverkar resultaten. Att 
vara öppen för ny information kan göras möjligt genom att just tillåta andra bedöma utifrån 
samma kriterier chefer gör självbedömningar efter. På så sätt kan ny, användbar och 
avgörande information fås enligt Jennifer Stine (u.å.), som framhåller att dagens mest 
framgångsrika chefer har utvecklat möjlighet att vara öppna för ny information och 
erfarenheter. Det motiverar vårt bidrag att inkludera observatörers, medarbetares och övrig 
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personals bedömningar av chefer och deras KI, än att enbart använda självbedömningar. 
Aktiv observation och självreflektion krävs för att uppnå effektivt ledarskap, enligt Stine 
(u.å.), vilket Musselwhite (2007) påpekar är en utmaning i vägen till självmedvetenhet. Alla 
chefer kan inte förväntas behärska självreflektion vilket är svårt att utföra, enligt Musselwhite 
(2007), vilket skapar ännu ett argument för inkludering av observatörers bedömningar. 
Dessutom är chefsrollen redan komplex och det vore rimligt att kunna undvika att ytterligare 
krav ställs på chefen. Medarbetarbedömningar kan därför underlätta för chefer och förse både 
organisationen och chefen själv med information vilket kan användas för reflektion, 
utveckling och förbättring. 
 
Vår studie visade på statistisk signifikant skillnad mellan chefers och anställdas enkätsvar 
vilket kan innebära att företagen inte når sin fulla potential då cheferna bevisat inte är i 
synkronicitet med medarbetarna och övriga anställda, således inte så effektiva de möjligt kan 
vara. Kongruens mellan respondenternas svar kan enligt studien gjord av Foddy och Hogg år 
1999 (ur Hogg, 2001) vara avgörande för organisationer att nå sin fulla potential. Modellen 
för KI och Hersey, Blanchard och Johnsons (2008) modell för tredimensionellt ledarskap med 
huvudkompetenserna diagnostisering och anpassning, kan därmed vara lösningen på det 
Bazignos, Gagnon och Schaninger (2016) studie indikerar – att chefer måste se till vilka 
beteenden som är mest effektiva för organisationen inom vilken de verkar, i annat fall slösas 
tid och resurser. För att kunna göra det blir återigen vår argumentation att användning av 
medarbetares och övrig personals bedömningar spelar en avgörande roll för organisationers 
totala effektivitet. Genom att ta till sig och analysera de resultat vilka fås av chefers egen 
bedömning och medarbetares bedömningar, kan chefer lättare utveckla KI vilken är mer 
sanningsenlig och verklighetsförankrad.  
 
Medarbetarbedömningarna kan på grund av de anställdas täta och långsiktiga observationer av 
chefers beteenden, förse chefer med information otillgänglig från andra källor men vilken är 
nödvändig för realistisk kompetensbedömning och förbättring, enligt Shipper och Neck 
(1990), vilket även vår studie framhåller. Dessutom ökar tillförlitligheten då det är flera 
individer vilka gör bedömningen för en enskild chef (Borman, 1974). Medarbetarbedömning 
bör, förutom att förbättra chefers ledarskap, användas för att komplettera bilden om chefen. 
Argumentationen stärks av Patinkas (1962, ur Bernardin, 1986) studie vilket visade att mer än 
80% av cheferna var villiga att ändra på de beteenden och metoder vilka medarbetarna 
bedömde som opassande och felaktiga. Även Hegartys (1974) studie påvisade att 
medarbetares återkoppling ledde till positiva förändringar i chefers beteenden. Bernardin och 
Beattys (1987) studie visade dessutom att medarbetarnas observationer var starkare 
associerade med effektivitet och var ett billigt alternativ till andra bedömningsmetoder. 
Medarbetare är den källa vilken erbjuder ett unikt och kritiskt perspektiv kring hur väl chefer 
uppfyller sitt uppdrag (Bernardin, 1986) och därför bör perspektivet inte förbises utan 
regelbundet praktiseras i organisationer.  
 
Att använda sig av medarbetarbedömningar skapar en ömsesidig vinstsituation för alla parter 
då det demonstrerar tillförlitlighet inom organisationen, mellan chefer, medarbetare och 
övriga anställda (Bernardin & Beatty, 1987). Medarbetarbedömningar är ett passande formellt 
system inom anställningsramarna vilket dessutom ger möjlighet till högre jobbnöjdhet och 
moral när medarbetare involveras och kan uttrycka sig i sina bedömningar. Användning av 
meningsfulla medarbetarbedömningar av chefer kan förbättra anställdas perception av att de 
faktiskt spelar en signifikant roll (Bernardin, 1986; Walton, 1985). Medarbetarnas inkludering 
skulle även innebära att ledare på ett bättre sätt kan balansera mellan de olika krav vilka ställs 
på rollen, varav personalens förväntningar på delaktighet, utveckling och solidaritet är ett av 
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de kraven (Nyström, 2006; Larsson, 2008). När Bernardin (1986) framhåller att chefs- och 
ledarskap i stora delar går ut på att styra människor för att uppnå resultat, försvåras 
undersökningen och felsökningen kring varför eventuella sämre resultat uppnås om 
felsökningen enbart bygger på chefers egen bedömning. I sådana fall kan personalen komma 
att beskyllas för uteblivna resultat. När en kombinerad felsökning görs med både chefers och 
medarbetares bedömningar blir det möjligt att komma närmare ett svar till de uteblivna 
resultaten och därmed finna rätt åtgärder. Med kombinerade bedömningar kan eventuella 
diskrepanser upptäckas och felkällan identifieras.  
 

5.1.4 Brister i teorin för självbedömning och KI 
Liksom tidigare forskning (Atwater & Yammarino, 1992; Haas, Haas & Wotruba, 1998; 
Silvia & Gendolla, 2001), indikerar även vår studie en diskrepans mellan chefers 
självbedömning och bedömningen gjord av medarbetare. Det kan enligt Yammarino och 
Atwaters (1993) modell för bedömning av självmedvetenhet innebära två saker – att chefer 
har övervärderat sig själva eller att medarbetarna undervärderat cheferna. De två scenarierna 
kan enligt forskarna resultera i två konsekvenser för företaget i stort och enskilda individer – 
mindre framgångsrika resultat eller att resultatet som uppnås ständigt fluktuerar. 
Konsekvensen av felaktiga bedömningar innebär att chefen inte är lämpad för sin position och 
behöver utveckla sina kunskaper och förmågor eller ersättas. Med bakgrund mot tidigare 
forskning är det mer troligt att cheferna övervärderat sig själva då medarbetarnas 
bedömningar baseras på gemensamma upplevelser, medan chefernas upplevelse enbart är 
deras egen (Harris & Schaubroeck, 1988). Underordnade anställdas värderingar är dessutom i 
mindre utsträckning föremål för fördomar än chefers (Farh, Dobbins & Cheng, 1991; Harris 
& Schaubroeck, 1988; Mabe & West, 1982). Föregående går även i linje med konsultfirman 
Pennas undersökning, vilken visade att 80% av cheferna ansåg sig vara bra på att stödja deras 
personal medan 39% av personalen angav att det inte stämde (Faragher, 2016; Realising 
Potential, u.å.). Däremot kan vår studie inte konstatera om det är cheferna som övervärderade 
sig själva eller om det är medarbetarna som har undervärderat cheferna, till skillnad från Bass 
och Yammarino (1991) vilka i sin modell konstaterar att det alltid är cheferna som står för 
felbedömningen. 
 
I studiens analys framkommer att resultaten, analyserade i enlighet med Kutz (2016) teori för 
KI, motsägs genom andra teorier studiens data har tolkats genom. Genom tolkning med hjälp 
av Kutz (2016) teori innefattar två av beteendena, Reflektion och Ledarskap, medvetenhet om 
egna begränsningar och kritisk reflektion och självmedvetenhet, vilket medarbetarna angivit 
att de upplever i hög grad hos sina chefer enligt Kutz (2016) analysmodell. Andersson, Hallén 
och Smith (2016) framhåller att medvetenhet om egna styrkor och svagheter samt förståelse 
för egna begränsningar utgör självkännedom. När resultaten analyseras med hjälp av andra 
forskare (Baird, 1977; Dana, Lalwani & Duval, 1997; Gibbons 1990; Haas, Haas & Wotruba, 
1998; Holzbach, 1978; Kay, Meyer & French, 1965; Mabe & West, 1982; Nasby, 1989; Silvia 
& Gendolla, 2001; Steel & Ovalle, 1984; Yammarino & Atwater, 1993) blir dock svaret att 
cheferna sannolikt inte innehar självmedvetenhet eller självkännedom. Kutz (2016) teori och 
analysmodell kan därmed indikeras bestå av brister då Kutz studier och analysmodell baseras 
på självutvärdering vilket bevisligen ger annorlunda, oftast felaktig, information än om 
utvärderingen görs av andra (se Atwater & Yammarino, 1992; Haas, Haas & Wotruba, 1998; 
Silvia & Gendolla, 2001). 
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5.1.5 Rekrytering 
Skillnaden mellan respondentgruppernas svar i vår studie beror troligtvis på att chefer 
överskattat sina svar enligt den analys som gjorts och diskussion som förts. Dock bygger 
rekryteringsmetoder fortfarande på forskning vilken använder sig av självutvärderingar 
(Andersson, Hallén & Smith, 2016; Harris & Schaubroeck, 1988; Hillvesson, 2017; Silvia & 
Gendolla, 2001) vilket vår studie och tidigare studier påvisar vara felaktiga (Atwater & 
Yammarino, 1992; Bass & Yammarino, 1992; Haas, Haas & Wotruba, 1998; Silvia & 
Gendolla, 2001). Vår studie visar att tidigare forskning och den forskning som utgör grunden 
för ledarskapsfrågor kan omfattas av systematiska fel. Dagens rekrytering anställer chefer på 
premissen av vissa eftertraktade förmågor (Andersson, Hallén & Smith, 2016; Gurdjian, 
Halbeisen & Lane, 2014; Hillvesson, 2017). Om rekrytering initialt har fel fokus kan 
nyrekrytering vara dömd att misslyckas. En individ vilken inte besitter rätt kompetenser för 
tjänsten kan anställas och utöva ledarskap baserat på indoktrinerade, felaktiga kompetenser 
vilka uttryckts genom anställningsprocessen. 
 
Då studiens resultat visade att KI faktiskt är ett potentiellt svar till dagens otaliga 
ledarskapsrecept, innebär det att rekrytering och ledarskapsrecept inte ska bygga på specifika 
ledord. Istället bör chefer uppmuntras att kunna diagnostisera sin kontext och anpassa sitt 
beteende efter vad kontexten kräver – för att vara effektiv i sitt ledarskap (Kenny & Zaccaro, 
1983; Zaccaro, Foti & Kenny, 1991). Vilka förmågor cheferna besitter är då mindre relevant, 
så länge de har hög självmedvetenhet och känner till sina styrkor samt begränsningar. Vikten 
av självmedvetenhet både i vardagen och i yrket som utövas har påpekats av Wicklund och 
Eckert (1992). Forskning som bygger på resultaten av enbart chefers egen uppfattning av 
nödvändiga egenskaper och inte vilka egenskaper personal, vilka är de som blir ledda, 
bedömer vara nödvändiga, kan leda till att felaktiga metoder och recept utvecklas för chefs- 
och ledarskap. Det är således av vikt att beakta de samlade personliga erfarenheterna i 
organisationen och upp till rekryteringen att distribuera erfarenheterna på så sätt att chefernas 
kompetenser utnyttjas på bästa sätt och kan utvecklas. Om föregående resulterar i lägre 
personalomsättning kan ökade intäkterna och vinst förväntas (CMI, 2014a). Företag bör vara 
angelägna att undersöka och utvärdera de rekryteringsmetoder de använder sig av, vilket vår 
studie påvisat kan bestå av allvarliga systemiska forskningsfel. Det finns dock inte större 
möjligheter att undersöka kandidaters självmedvetenhet innan anställning vilket än mer 
påvisar vikten av kombinerade självbedömningar inom rekryteringsforskningen.  
 

5.1.6 Utvärdering av studiens metod 
Metoden som valts kan försvåra reliabiliteten av studien på så sätt att när bedömning görs av 
chefers egen upplevelse och sedan medarbetarnas, samt jämförelsen mellan dem, finns inte 
uppgifter om medarbetarnas bedömningar gäller för samma chefer som svarat på enkäten. 
Studiens syfte var dock att undersöka i vilken utsträckning svenska chefer i allmänhet 
uppvisar beteenden för KI och därmed var inte kopplingen mellan chef och medarbetare 
relevant. Signifikanstestet som gjordes utifrån insamlad data visade även på att 
bedömningarna av båda bedömningsgrupper med 95% sannolikhet återfinns i hela 
populationen, det trots att urvalsmetoden delvis bestod av snöbollsurval där vi inte kunnat 
styra över eller kontrollera vem som faktiskt fått besvara enkäten. Fördelen med 
enkätundersökningen är att ett stort antal svar kunde inhämtas under kort tid vilket har gjort 
det möjligt, utifrån den tidsram som funnits för studien, att med större säkerhet uttala sig i 
allmänhet kring forskningsfrågorna. 
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5.2 Slutsatser 
Studien visar att chefer kan besitta KI i hög utsträckning då ingen av respondentgrupperna 
bedömde för något påstående eller beteende att svenska chefer inte besitter det i någon grad. 
Det innebär att KI kan vara en möjlig lösning till de motstridiga ledarskapsstilar som 
idealiseras. Att svenska chefer brister i vissa egenskaper inom KI framkom dock och det finns 
därmed utrymme för förbättring och utveckling av kompetenserna. Egenskaperna Interaktion 
och Reflektion var de beteenden respektive respondentgrupper och det kombinerade 
circumplexet visade vara lägst. De två lägre uppskattade beteendena orsakar en mindre 
cirkulär cirkel vilket indikerar en mindre jämn användning av respektive beteende – därmed 
en lägre nivå av KI. Både chefernas, medarbetarnas och de kombinerade bedömningarna 
visade att cheferna lyckas med att diagnostisera sin kontext i högre grad än vad de lyckas 
anpassa sig till den, även om medarbetarnas svar sammanlagt gav lägre värden. Svenska 
chefer visar därmed att de i lägre utsträckning kan anpassa sitt beteende för att möta 
situationens krav, än vad de är lyhörda för vad som bidrar till kontextens unika 
sammansättning. Då både diagnostisering och anpassning krävs och behöver praktiseras 
samtidigt för att effektivt kunna utöva ledarskap, visar studiens resultat att cheferna inte 
bemästrar de två färdigheterna. Studiens resultat indikerar att svenska chefer på 
arbetsmarknaden bör förbättra sin anpassningsförmåga för att kunna leda organisationen och 
individerna i den effektivt samt för att kunna verka i fler kontexter än just den som passar 
deras ledarskap. 
 
Signifikanstestet visar att cheferna har bedömt sig själva inneha signifikant högre KI än vad 
medarbetarna upplever sina chefer inneha. Skillnaden mellan grupperna kan med 95% 
säkerhet återfinnas i hela populationen. Självbedömning bör därmed inte längre allena 
användas som informationskälla då informationen bevisligen kan vara missvisande. 
Resultaten av studien indikerar att svenska chefer inte korrekt bedömer det egna beteendet, 
vilket medför att chefer på arbetsmarknaden i Sverige riskerar att inte nå framgång i yrket. Då 
forskningsmetoderna kring ledarskap och ledarskapsegenskaper bevisats av både vår och 
tidigare studier vara genomgående felaktiga då de enbart eller huvudsakligen grundas på 
självbedömningar, indikerar det att forskning rekrytering grundar sig på är felaktig. 
Konsekvenserna kan bli felanställningar eller anställning på fel premisser vilket i längden 
troligt har negativ påverkan för personal och på företagets effektivitet och totala resultat. 
 
Studien indikerar att den signifikanta skillnaden troligtvis antingen uppstått på grund av 
egocentrisk bias och/eller låg självmedvetenhet hos chefer, vilket delvis motsäger Kutz (2016) 
teori och analysmodell för KI. Om egocentrisk bias ligger till grund för diskrepansen kan det 
bero på effekterna av försvarsmekanismen, hög självkänsla eller tillskrivningar av egna 
förmågor. Cheferna kan därmed ha överdrivit den egna bedömningen antingen medvetet eller 
omedvetet, vilket indikerar att medarbetarbedömningar bör inkluderas i samband med 
utvärdering av chefer. Om det däremot är lägre självmedvetenhet som orsakar diskrepansen, 
innebär det att chefer inte har full förståelse för varken sina beteenden, sina styrkor och 
begränsningar eller självinsikt gällande egna motiv, behov och värderingar. Chefer kan även 
ha överdrivit sin egen bedömning på grund av oro såsom rädsla att förlora jobbet eller för att 
inte leva upp till yrkesspråket som råder inom chefskulturen. Diskrepansen mellan 
bedömningarna kan dock även påverkas av att medarbetares bedömningar inte är exakta. Då 
medarbetarnas upplevelse baseras på gemensamma uppfattningar kring vilka beteenden chefer 
faktiskt uppvisar, är det dock mer troligt att den felaktiga uppskattningen ligger i chefens 
bedömning. Minskade organisatoriska och individuella resultat blir resultatet av chefers 
missbedömningar, vilket innebär att organisationer och företag på arbetsmarknaden i Sverige 
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påfrestas negativt av lägre självmedvetna chefer. Studiens resultat indikerar således att 
svenska chefer bör förbättra sin självmedvetenhet för att kunna leda mer effektivt.  
 
Medarbetarbedömningar bör ske regelbundet i företag och organisationer för att chefer ska få 
möjlighet att förbättra sitt ledarskap oavsett bakomliggande orsaker till den signifikanta 
skillnaden mellan bedömningarna. Medarbetares observationer av chefer är viktiga för att 
kunna påpeka nödvändiga förändringar för prestationsförbättring, samt ge starka indikationer 
av både moral och produktivitet hos chefer oavsett bransch eller hierarkisk ordning. Dessutom 
resulterar medarbetarbedömningar i att medarbetarnas och personalens deltagande tas på 
allvar och värderas vilket skapar känsla av delaktighet och vikt av det egna bidraget, därmed 
även ökad arbetsmoral och affektion för arbetsplatsen. Organisationens och individuella 
resultat kan därigenom förbättras liksom organisationens totala effektivitet.  
 

5.3 Studiens bidrag 
Studien har bidragit till kunskapen kring teorin för kontextuell intelligens. KI kan inte enbart 
utvärderas genom chefers egen självbedömning. För att få en mer komplett och sanningsenlig 
bild måste observatörers bedömningar tas hänsyn till för att veta vilka egenskaper som 
behöver utvecklas och på så sätt få chefer att leda mer effektivt. Kutz teori brister i att den 
enbart uppmanar chefer att själva reflektera över de frågor som härrör till varje beteende inom 
KI och vilket vi bevisat i vår studie signifikant kan skilja sig från observatörers bedömningar. 
En riktig ledarskaps- och organisationsutveckling kan hämmas om enbart chefer själva ska 
utvärdera sig utifrån Kutz frågor. För chefer själva, organisationsutveckling och utbildning 
föreslår vi att tillsammans med självutvärdering, behöver bedömning från de som är i bästa 
observations- och interaktionsmöjlighet till chefers beteenden, inkluderas. Vår studie kan 
därmed ställas i linje med tidigare forskning som ytterligare bevis för att självbedömning lider 
av allvarliga felaktigheter. Vår studie och tidigare forskning påvisar felaktigheten i att utesluta 
personalen vid bedömningar vilket vi argumenterar för är ologiskt då personalen utgör 
kompetenserna genom vilka verksamheter grundar sig på och resultat uppnås genom.   
 
Vår studie har påvisat att svenska chefer besitter KI i hög utsträckning och att KI därmed kan 
vara ett möjligt svar på den stora mängd ledarskapsrecept och krav vilka ställs på chefer. 
Resultatet indikerar att rekrytering inte bör fortsätta fokusera på enskilda och allmänna 
ledarskapsförmågor utan istället se till huvudegenskaperna vilka utgör KI– diagnostisering 
och anpassning. Chefer kan således lyckas med sitt ledaruppdrag oavsett förmågor och 
färdigheter under premissen att de kan använda dem i sitt ledarskap vid rätt tid och situation, 
vilket görs med diagnostisering av kontexter och anpassning av beteenden. Rekrytering bör 
istället baseras på forskning som grundas på fler perspektiv än enbart självutvärderingar. 
Inkluderingen av medarbetar- och personalperspektivet inom forskningen innebär att faktorer 
vilka krävs för en komplett chefs- och ledarskapsroll kan utrönas. Mer verklighetsförankrade 
och sanningsenliga ledarskapsegenskaper kan konstateras och vara ett mer noggrant underlag 
för rekryteringsprocesser jämfört med den forskning vilken enbart utgörs av 
självutvärderingar och vad chefer själva anser vara nödvändiga för deras yrke. 
 
Vi vill slutligen omnämna kontextuell intelligens till kontextuell kompetens. Som CMI 
(2014a) framhöll är inte chefskap något för enbart några få individer eller något individen 
föds med, precis på samma sätt menar Kutz (2016) att den kontextuella intelligensen är 
egenskaper en individ kan träna upp. Det blir därav mer lämpligt att benämna området som 
kontextuell kompetens, även för att tydliggöra att det är en kompetens det handlar om vilket 
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kan utvecklas, och inte intelligens vilket kan misstas för att vara ett element en individ 
antingen besitter eller inte och vilket inte kan utvecklas. 
 

5.4 Framtida forskning 
För att få en mer djupgående bild över chefers kontextuella kompetens kan framtida forskning 
utöka undersökningen med att inkludera fler eller alla beteenden inom KI. Ett möjligt utökat 
perspektiv inkluderar beteendena Multicultural Leader och Cultural Sensitivity, vilka tar 
specifik hänsyn till individuella skillnader såsom etnicitet, ålder, yrke, bakgrund och kultur, 
något CMI:s rapporter belyser som en framtida essentiell kompetens. Andra 
undersökningsmetoder kan även användas i framtida studier för att få ytterligare perspektiv 
gällande kontextuell kompetens hos chefer. En möjlighet är att använda sig av 
fallstudiedesign för att undersöka kontextuell kompetens hos chefer och därmed även 
undersöka vad skillnaden mellan chefers egna och deras underordnade anställdas bedömning 
beror på. Ett annat spår är att undersöka hur chefer på sikt svarar på de ökade 
ledarskapskraven vilka lyfts i CMI:s rapporter genom en longitudinell studie, och därmed 
även hur utformningen på chefers kontextuella kompetens förändras. Ett tillägg i 
urvalsgrupperna kan vara inkludering av överordnade chefers perspektiv vilka kan ge en ännu 
bredare bild av vilka ledarskapsegenskaper inom kontextuell kompetens som kan fastställas 
hos svenska chefer och utefter det konstatera ännu mer sanningsenliga faktorer vilka krävs för 
dagens och framtidens ledarskap. 
 
För att få mer kunskap kring varför chefers egen bedömning är så pass mycket högre än 
medarbetares bedömning av chefer, skulle framtida forskning kunna djupare studera chefers 
självuppfattning. Forskning kan då visa på om den höga bedömningen grundar sig i orsaker 
såsom kommunikationsproblem, att underordnad personal inte kan uppskatta hur mycket 
arbete chefspositioner kräver, eller om chefsrollen helt enkelt genomsyras av medveten 
överdrift. Om djupare utredning av bakomliggande orsaker görs kan även verktyg för att 
handskas med det undersökas. En möjlig metod är att undersöka korrelationen mellan upplevd 
trygghet på arbetsplatsen och självbedömningen i relation till observatörers bedömning av 
samma individ. Om möjligt svar till chefers höga självbedömning utrönas och verktyg för att 
hantera det, kan även forskning göras hur rekrytering behöver omkonstrueras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Introduktionsmejl 
 
Hej,	
	
Vi	söker	organisationer	och	företag	som	vill	bidra	till	vår	forskningsstudie	på	Högskolan	i	
Borås	om	kontextuell	intelligens.	Sammanfattningsvis	beskrivs	kontextuell	intelligens	som	
förmågan	att	tolka	och	på	ett	lämpligt	sätt	reagera	på	förändringar	inom	olika	sammanhang	
(se	Kutz,	2016;	Kutz	&	Bamford-Wade,	2013;	Nye	2008;	Terenzini,	1999).		
	
Syftet	är	att	undersöka	i	vilken	utsträckning	kontextuell	intelligens	visar	sig	hos	chefer.	Detta	
är	inte	på	något	sätt	någon	form	av	utvärdering	av	enskilda	chefer	utan	studien	syftar	enbart	
till	att	undersöka	om	kontextuell	intelligens	förekommer.	
	
Studien	genomförs	genom	en	online-enkät	som	ska	besvaras	av	både	chefer,	medarbetare	
samt	övrig	personal	och	tar	enbart	några	minuter	att	genomföra.	Alla	enkätsvar	uppskattas	
och	är	fullständigt	anonyma	och	kommer	behandlas	med	sekretess	enligt	Vetenskapsrådet	
riktlinjer.	
	
Tror	ni	det	finns	en	möjlighet	att	personal	hos	er	kan	besvara	denna	enkät	och	bidra	till	
forskningsstudien?		
Här	är	länken	till	enkäten:	https://goo.gl/forms/557y5Fr4Ue8fZcNz1		
	
Har	ni	några	frågor	är	ni	välkomna	att	höra	av	er!	
	
Tacksam	för	svar!	
I	hopp	om	er	medverkan	
	
Marina	Pavlovic	&	Anni	Haraldsson	
0735-78	90	24,	0768-55	65	64	
s131994@student.hb.se,	s122343@student.hb.se	
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Bilaga 2 – Färdig enkät 
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