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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer självskattar sin kompetens inom några 
av ledarskapets olika områden kommunikation, konflikthantering, motivation, arbetsgruppen 
samt strategi och mål samt att studera eventuella samband mellan chefernas självskattade 
kompetens och erfarenhet, ålder och chefsnivå men även att identifiera eventuella utmaningar. 
Teori: Teorin som har använts i studien är relevant forskning och litteratur kring ledarskap 
och vad som är viktigt för en chef i sitt ledarskap. Den inledande vetenskapliga forskningen 
innefattar vad ett effektivt ledarskap innebär. Vidare innehåller den forskning kring hur chefer 
uppfattar sitt ledarskap. Därefter beskrivs hur ålder sammanhänger med chefers fokus i sitt 
ledarskap. Slutligen utgår forskningen från diskursen kring egenskapsinriktad forskning och 
dess antagande om att en ledare ska inneha vissa egenskaper för att blir framgångsrika ledare. 
Teorin utgår från några centrala områden inom ledarskap utifrån ledarskapslitteraturen som en 
chef behöver ha med sig i sitt ledarskap. Avslutningsvis lyfts teori kring erfarenhetsbaserat 
ledarskap fram för att se vad erfarenhet kan ha för inverkan på chefernas självskattade 
kompetens inom ledarskapet. 
Metodik: En kvantitativ studie med tvärsnittsdesign har använts där ett frågeformulär 
skickades ut till 407 chefer inom Västsverige inom olika branscher och sektorer. Sextiofyra 
chefer besvarade enkäten vilket resulterade i en svarsfrekvens på 16 procent. 
Resultat: Resultatet av studien visade att cheferna självskattade sin kompetens högt inom 
samtliga områden och visade inga specifika eller större utmaningar för cheferna inom deras 
ledarskap. Resultatet tyder på samband mellan erfarenhet som chef och självskattad 
kompetens när det gäller kommunikation, konflikthantering, gruppdynamik samt strategi och 
mål men inte gällande motivation. Vidare tyder det på inget samband mellan chefernas 
självskattade kompetens och chefsnivå gällande motivation, gruppdynamik samt strategi och 
mål. Gällande kommunikation däremot fanns det medelvärdesskillnader men inget tydligt 
mönster kunde utläsas mellan de olika chefsnivåerna. Inom konflikthantering fanns det ett 
samband mellan chefsnivå och hur cheferna självskattar sin kompetens. Vidare tyder resultatet  
på samband mellan ålder och chefernas självskattade kompetens gällande gruppdynamik. 
Inom de övriga områdena fanns inget samband mellan ålder och skattad kompetens. 

Nyckelord: Ledarskap, chefskap, självskattad kompetens, ledarskapsdiskurs  
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1.INLEDNING
Ledarskap har genom historien väckt intresse hos individer världen över och många har 
åsikter, teorier, hypoteser samt rekommendationer kring ämnet ledarskap och dess innebörd. 
Parallellt med dessa finns även lika många definitioner på vad begreppet egentligen innebär 
som har omformulerats genom åren. Mest framträdande bland alla definitioner är att 
ledarskap handlar om en social påverkan vilket innebär att en eller flera individer påverkas att 
agera, tänka och känna på ett visst sätt i följd av att en eller flera individers föreställda eller 
faktiska närvaro. Påverkan sker för att den avgränsade verksamheten ska gå i önskvärd 
riktning (Lundberg 2014, s. 61-62). Skillnaden på chefskap och ledarskap är att chefskapet 
handlar om det formella ansvaret för uppdraget, med andra ord positionen. Ledarskapet 
handlar istället om en relation som bygger på att påverka samt att få med sig individer 
(Malmström & Skoglund 2015, s.15). Däremot är både ledarskap och chefskap är två viktiga 
komponenter i yrkesrollen som chef (Mossboda m.fl 2005, s. 9). Chefer i ledarpositioner 
ställs inför höga krav och får dagligen ta emot flertalet frågor, problem, önskemål och 
rapporter från flera olika håll. Det ligger i arbetets natur med nödvändig interaktion med 
under- och överordnade, kollegor, utomstående vilket även innebär att hantera de olika 
beroendeförhållanden som infinner sig mellan de olika parterna. Ledarens beslut präglas 
ständigt av interna och externa begränsningar så som formella grundprinciper, regler, 
standardiserade rutiner, ekonomiska krav och arbetsregler. Beroende på situation bestäms 
behovet av ledarskap samt vilken typ av ledare som krävs (Yukl 2012, s. 520).  

Det råder ingen tvekan om att en person inte nödvändigtvis behöver vara ledare bara för att en 
individ innehar en chefsposition eller att en individ kan vara ledare utan att vara chef. Det är 
inte alltid lätt att särskilja på ledarskap och chefskap, och allt chefskap är inte ledarskap. 
Ledarskapet är dock sammanlänkat med chefskap och de båda begreppen kan överlappa 
varandra på olika sätt (Alvesson & Spicer 2012, s. 24) Forskare verkar dock vara eniga om att 
en framgångsrik chef även måste vara en ledare. Hur man däremot lyckas integrera chefskap 
och ledarskap finns det inget svar på då det är en komplex process (Yukl 2012, s. 9). 
Medarbetare uttrycker ofta sitt missnöje över sina chefer och i synnerhet inom hierarkiskt 
strukturerade organisationer. Detta fenomen är skådat i flertalet undersökningar angående 
medarbetares attityd och anses i princip tillhöra chefsarbetet. Det är i princip omöjligt att vara 
alla medarbetare till lags och samtidigt vara en bra chef vilket många chefer tenderar att 
framhålla i samband med diskussioner kring deras ledarskap och hur de uppfattar sin ledarroll 
(Tullberg 2003, s. 31).  

Sammanfattningsvis för att vara en bra chef och bedriva ett effektivt ledarskap krävs det 
kompetens. Denna studien vill belysa hur chefer självskattar sin kompetens inom några av 
ledarskapets olika områden som är baserade på teori och tidigare forskning. Dessa områden är 
kommunikation, konflikthantering, motivation, gruppdynamik samt strategi och mål. Utifrån 
dessa områden är syftet att undersöka om det finns några samband mellan chefernas 
självskattade kompetens och erfarenhet, chefsnivå och ålder.  Vårt intresse kring detta har 
växt fram då vi genom vår utbildning blivit introducerade till ämnet ledarskap och ville 
genom denna uppsats fördjupa våra kunskaper. Ambitionen är att bidra med kunskap kring 
chefers kompetens och eventuella utmaningar inom ledarskapet olika områden. Genom att 
studera hur cheferna själva värderar sin kompetens inom ledarskap och dess delar avser 
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studien att bidra med en ökad förståelse om chefs- och ledarskapets komplexitet. Däri ligger 
relevansen för vårt arbetsvetenskapliga forskningsproblem.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur chefer självskattar sin kompetens inom några av 
ledarskapets olika områden kommunikation, konflikthantering, motivation, arbetsgruppen 
samt strategi och mål samt att studera eventuella samband mellan chefernas självskattade 
kompetens och erfarenhet, ålder och chefsnivå men även att identifiera eventuella utmaningar. 

1.2 Frågeställningar 
- Hur självskattar chefer sin kompetens inom ledarskapets olika områden samt går det att 

urskilja några utmaningar?  
- Finns det något samband mellan chefernas självskattade kompetens och erfarenhet och hur 

ser detta ut? 
- Finns det något samband mellan chefernas självskattade kompetens och deras chefsnivå och 

hur ser detta ut? 
- Finns det något samband mellan chefernas självskattade kompetens och deras ålder och hur 

ser detta ut? 

1.3 Avgränsningar  
Studies syfte är att undersöka hur chefer värderar sin kompetens inom ledarskapet. En 
avgränsning till att undersöka chefer från organisationer i Västsverige har gjorts. Denna studie 
avser endast att belysa kompetens och inte egenskaper eller personlighetsdrag. Avgränsningen 
innefattar även en utgångspunkt från chefens egna skattning av sin kompetens inom ledarskap 
och inte utifrån medarbetarnas perspektiv. Studien är avgränsad till att undersöka om något 
samband finns mellan chefernas kompetens och erfarenhet, chefsnivå, ålder samt om det går 
att urskilja några utmaningar inom ledarskapets olika områden. Den teoretiska avgränsningen 
innefattar områden inom ledarskap som kommunikation, konflikthantering, motivation, 
arbetsgruppen samt strategi och mål samt teorin kring det erfarenhetsbaserade ledarskapet 
eftersom att studien undersöker sambandet mellan självskattad kompetens och erfarenhet.  
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2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Effektivt ledarskap 
Frågor kring ledarskap har länge existerat men den vetenskapliga forskningen kring ämnet 
började inte förrän på 1900-talet. Forskningen var fokuserad på att urskilja faktorer som 
påverkar ledarskapets effektivitet. Det studerades vilka egenskaper, förmågor, beteenden och 
hur situation och sammanhang kan vara avgörande för hur ledare lyckas ha effekt på sina 
medarbetare att nå sina mål. Intresset växte även för att förstå ledarskapet som en delad, 
gemensam process som innefattar flera människor i team eller i en organisation, för att kunna 
förstå vad som gör att denna process blir ineffektiv eller effektiv. Andra viktiga 
forskningsfrågor var varför vissa människor blir ledare samt vad som får en ledare att agera 
på ett visst sätt. Dock har tyngdpunkten i forskningen främst legat på att studera effektiviteten 
i ledarskap (Yukl 2012, s.4). I forskning skildras chefer ofta som starka och styrande med 
förmågan att utmana, driva och förändra. Man kan ana ett heroiskt skimmer i skildringen 
kring ledare med ansvar för organisationers framgångar och överlevnad. Ledarskapets 
substans i litteraturen handlar ofta om vad ledarskap är, något som det finns en hel uppsjö 
definitioner av. Vissa talar om ledarskap i termer av egenskaper som driv, ärlighet och 
integritet. Andra talar istället om att olika situationer eller sammanhang kräver olika former av 
egenskaper och ledarstilar (Sveningsson & Alvesson 2016, s.15). Vidare beskriver 
Sveningsson och Alvesson (2016, s. 115f) att det finns många framgångsrecept för ett 
effektivt eller bra ledarskap men betonar att det inte finns något optimalt recept. Det existerar 
inte några problemfria ledarskapsvarianter och de flesta varianter fungerar ibland beroende på 
människorna, sammanhang och kanske lite tur. Att en och samma skulle fungera hela tiden är 
otänkbart. Sveningsson och Alvesson (2016, s.116) tar även upp att ledarskapsforskningen är 
viktig men inte som leverantör av framgångsrecept utan mer som inspiration till kvalificerat 
tänkande. De flesta forskare verkar dock vara eniga om att en framgångsrik chef även måste 
vara en ledare (Yukl 2012, s. 9) 

2.2 Chefers uppfattning om ledarskapet 
Alvesson och Sveningsson (2003b, s.1436) beskriver hur chefer själva uppfattar sitt 
ledarskap. I studien intervjuades chefer från olika nivåer i en verksamhet och i resultatet 
framgår det att flertalet chefer betraktade aktiviteter såsom att lyssna, småprata och att vara 
uppmuntrande mot sina medarbetare som viktiga aspekter i deras ledarskap. Dock menar 
Alvesson och Sveningsson (2003b, s. 1436) att ledarskapets centrala delar snarare utgörs av 
aktiviteter som planering, bemanning, beslutsfattande och övervakning. De menar att lyssna 
snarare är vardagliga aktiviteter som alla på en arbetsplats gör och inte en central del av 
ledarskapet (Alvesson & Sveningsson 2003b, s. 1435-1440). I resultatet framkommer det 
även att cheferna uppfattade sig som den person som framför och formulerar visioner, 
riktlinjer och strategier vilket stämmer överens med hur en ledare beskrivs i 
ledarskapslitteraturen. Dock hade cheferna svårigheter att exemplifiera hur de konkret 
arbetade med att framföra och formulera visioner, strategier och riktlinjer i praktiken. Detta 
menar Alvesson och Svenningsson (2003b, s. 1442) kan vara kopplat till chefernas identitet i 
arbetet och inte en saklig beskrivning av chefernas aktuella aktiviteter. Avslutningsvis så 
påvisar denna studie att den bild av ledarskapet som framställs genom ledarskapslitteraturen 
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inte alltid överensstämmer med verkligheten. Litteraturen framställer ledarskapet som 
heroiskt medan det i verkligheten är baserat på mer triviala aktiviteter. Inte heller stämmer 
chefers identitet alltid överens med verkligheten då identiteten snarare är en idealbild av hur 
de vill vara som ledare och inte hur de egentligen är (Alvesson & Sveningsson 2003b, s. 
1437). 

Vidare beskriver Zaharia (2012, s. 69-74) chefsrollen och betydelsen av chefens arbete. 
Chefsrollen tenderar att innebära mer ansvar och mer arbete vilket resulterar i ett fragmenterat 
och mångsidigt arbete som kräver bland annat erfarenheter och ett ständigt lärande. Hon 
menar att chefsrollen består av en uppsättning aktiviteter som den individ som blir chef måste 
vara väl förberedd på för att lyckas i chefsrollen och att chefen ständigt måste se möjligheter 
för att utveckla sitt arbete. En viktig förmåga hos en chef är att kunna översätta kunskap till 
handling för att uppnå önskad prestation. Nya tillvägagångssätt präglade av flexibilitet och 
kunskap står chefer tillmötes och en bra chef är öppen gentemot dessa möjligheter och risker. 
För att bli en framgångsrik chef krävs det kunskaper och färdigheter samt en ständig 
utveckling i form av lärande. Enligt Zaharia (2012, s. 69-74) är lärande något som uppstår 
som ett resultat av erfarenhet och förmågan att använda erfarenhet för att utvecklas. Hon 
beskriver även att lärandet, och därmed även erfarenhet, kan ses som den viktigaste delen av 
chefskapet då chefen ständigt lär genom olika situationer som uppstår vilket bidrar med 
kunskaper till att förbättra saker i framtiden. En bra chef är, enligt Zaharia, kommunikativ, 
god lyssnare, uppmuntrar initiativ och ger sina medarbetare befogenheter till att fullfölja sina 
ideer. Dessa färdigheter bidrar till att utveckla nya möjligheter i organisationen och gynnar 
såväl chefer som organisationen i helhet.  

2.3 Ålderns betydelse för ledarskap 
Archers (2015) studie visar att äldre chefer utvecklar sina medarbetare bättre medan yngre i 
stället fokuserar på att självförverkligande av sina mål. I studien deltog 6790 stycken chefer 
mellan 30 och 60 år som fick genomgå psykologiska tester. Resultatet visade att de yngre 
cheferna var karriärsinriktade och att med åldern ändras fokuset till att i stället vara en 
lagspelare och att utveckla medarbetarna. De yngre cheferna såg sig själva som den största 
orsaken till framgång medan de äldre såg medarbetarna som den största orsaken till framgång. 
Detta innebär dock inte att en yngre chef är sämre än en äldre. Äldre chefer tenderar att ha en 
större förmåga att se ett helhetsperspektiv medan yngre tenderar att vara bättre på 
detaljstyrning samt inneha högre ambitioner och en starkare vinnarinstinkt. Det går således 
inte att avgöra om yngre eller äldre chefer är bättre chefer men att de har olika fokus i sitt 
chefskap. Det är snarare organisationen och sammanhanget som avgör vilken typ av ledarskap 
som krävs och  beroende på det kan en yngre eller äldre chef vara att föredra.  

2.4 Ledarens egenskaper och kompetenser 
Yukls (2012, s.66) sammanställningar om forskning kring ledarskap handlar om länken 
mellan chefskap och vilka egenskaper och kompetenser som skapar framgångsrika ledare. I 
tidigare forskning fanns en övertygelse om att vissa egenskaper leder till ett effektivt 
ledarskap. Denna forskning var baserad på empiriska studier om jämförelsen mellan ledare 
och icke ledare samt mellan effektiva och ineffektiva ledare. Yukl beskriver Stodgills studie 
(1948) som är en granskning av 124 studier kring ledaregenskaper där resultatet visade att 
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föreställningen om att ledare är en person som når upp till status genom sin kapacitet att 
hjälpa en grupp att nå uppsatta mål. Egenskaperna som kännetecknade en ledare var bland 
annat intelligens, lyhördhet, förståelse för uppgiften, initiativförmåga och envis förmåga 
gällande problemlösning, ansvarsfull, inneha kontroll samt att uppnå en maktposition. 
Stodgill kunde här inte hitta stöd i att den egenskapsinriktade forskningens antagande om att 
en ledare innehar en visst antal bestämda egenskaper för att blir framgångsrik i sitt ledarskap. 
Utan att innebörden av varje enskild egenskap var beroende av situationen och att forskare 
kunde inte urskilja några egenskaper som kunde ses som nödvändiga eller tillräckliga för att 
säkerställa framgångsrikt ledarskap i alla situationer. Stogdill drog därför den slutsats att en 
person inte blir ledare på grund av en speciell kombination av egenskaper utan att ledarens 
sammansättning av egenskaper måste vara väsentligt i förhållande till medarbetarnas 
egenskaper, uppgifter och mål (Yukl 2012, s.66). Han beskriver även Stodgills (1974) 
efterföljande studie som är en granskning av 163 egenskapsstudier som även omfattade 
chefsurval, fler egenskaper och färdigheter som ansågs väsentliga för formella ledare. Även i 
dessa studier påträffades många av de egenskaper som tidigare urskiljts som utmärkande för 
effektivt ledarskap men även ytterligare egenskaper. Några bevis fanns fortfarande inte för att 
några allmängiltiga ledaregenskaper existerade. Tillräckligt stöd fanns för att säga att en del 
egenskaper kunde öka sannolikheten för en effektiv ledare men inga egenskaper har förmågan 
att garantera effektivitet utan att det snarare beror på situationen (Yukl 2012, s.66f). 

Boyatzi (1982) studerade istället hur olika kompetenser kan sammankopplas till effektivt 
ledarskap. De kompetenser han studerade utgjordes av personlighetsfaktorer, motiv, 
färdigheter, kunskaper, självbild och vissa specifika beteenden. De kompetenser som var 
sammankopplade med effektivt chefskap inkluderade personlighetsfaktorer, motiv samt 
kognitiva och interpersonella färdigheter. Effektiva ledare var starkt effektivitetsorienterade 
vilket kännetecknades av en hög motivation att prestera, höga krav och en stark strävan att nå 
uppsatta mål.  De utmärktes även av en vilja att påverka andra och var måna om 
organisationens rykte. De effektiva ledarna präglades av ett starkt självförtroende vilket 
speglades i deras besluts- och innovationsförmåga samt förhållningssätt och attityd. Vidare 
uppvisade effektiva ledare en stark tilltro till sin egen kapacitet  och initiativförmåga. De 
färdigheter som var utmärkande för de effektiva ledarna var att de var goda retoriker men 
även att de besatt förmågan att utveckla nätverk och relationer samt att lösa konflikter. De 
hade även förmågan att utveckla och styra grupprocesser. Något som urskiljde de effektiva 
ledarna var även begreppsmässiga färdigheter såsom att föra resonemang baserade på 
erfarenhet. Med hjälp av erfarenhet kunde dessa ledare se mönster i information och händelser 
och skapa kreativa lösningar och nya perspektiv på problem. En ytterligare begreppsmässig 
färdighet hos dessa var förmågan att kunna använda sig av begrepp, modeller och teorier i sitt 
ledarskap (Yukl 2012, s.69f). 

2.5  Väsentliga kompetensområden inom ledarskap 
Forskning menar att en av ledarens viktigaste ansvar är att ha en öppen kommunikation inom 
organisationen och dess medarbetare inom alla beslutsfattande nivåer. God kommunikation 
fungerar som en balans mellan begränsningar och innovation genom att det bidrar till 
individens sätt att kommunicera och då övervinner begränsningar eftersom det finns inbyggt 
organisationskulturen som helt enkelt främjar förändring och kreativitet. Kommunikation är 
något som diskuterats många gånger som en faktor som avgör inställningen till förändringar. 
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Det eftersom en god kommunikation skapar beredskap till förändring och därför en viktig del 
för ledare i organisation att främja. Det eftersom ledaren bidrar till ett främjande eller 
begränsande av kommunikationen. Det hävdar även att ledare i organisationer står inför 
kommande kommunikationsutmaningar och därför är det en viktigt aspekt i ledarskapet (Said 
& Shah, 2017 s.48-53) 

Forskning visar att konflikter uppstår bland annat på grund av dåligt ledarskap. Därför är att 
förebygga och hantera konflikter en väsentligt del inom ledarskapet (McKibben 2017, s. 
100-103).  Bra ledarskap främjar precis som Said och Shah menar (2017, s.48-53) en god 
kommunikation och enligt McKibben (2017, s. 100-103) även en positiv gruppdynamik vilket 
bidrar till en större acceptans till förändring och delad problemlösning. Detta menar 
McKibben (2017, s. 100-103) kan motverka konflikter. Konflikter kan dock även uppstå trots 
ett bra ledarskap och bra fungerande arbetsgrupper men lyckas man hantera konflikter som 
uppstår kan det omvandlas till något positivt som bidrar till förändring och en källa till 
innovation, tillväxt och produktivitet (McKibben 2017, s. 100-103). 

Radovanovic och Savic (2013, s. 197-201) beskriver medarbetarnas motivation som den 
viktigaste faktorn för ledningen och att det ligger i ledarens händer att se till att medarbetarna 
är motiverade. För att kunna utöva ett bra ledarskap behöver ledaren ha god kännedom om 
sina medarbetare och deras önskemål, motiv, ambitioner och personliga mål. De menar vidare 
att motivation kan ses som ett verktyg för ledaren och chefens uppgift är att få medarbetaren 
att samtycka om att arbeta på ett visst sätt för att uppnå företagets och sina egna mål. 
Motivation är dock komplext och det finns inget tillvägagångssätt som fungerar för att 
motivera alla människor. Chefen behöver därför utveckla varje enskild medarbetares 
motivation genom att identifiera vad som motiverar denne. Vidare beskriver de att ett adekvat 
ledarskap tillsammans med ett bra motivationssystem är en nyckelkomponent för att nå 
framgång.  

2.6 Utmaningar inom ledarskapet 

Chefer ställs ofta inför många utmaningar då de tillbringar mycket tid i grupper av olika slag 
och inom arbetsgruppen finns det ofta mycket problem och frustrationer bland deltagarna. 
Många chefer har överlag bilden av att grupper är ineffektiva, förvirrande och frustrerande 
men de flesta har ändå en någon positiv erfarenhet av grupper. En grupp har bland annat mer 
energi, kunskap, fler perspektiv och mer tid till sitt förfogande än vad en enskild medarbetare 
har. Därmed går det att konstatera att det finns både fördelar och nackdelar med grupper 
(Bolman & Deal 2012, s. 221-222). Ledaren har uppgiften att lära gruppen att utveckla 
gemensam känsla för riktning och ansvar. Grupper och team kan prestera både bra och dåligt 
men en av ledarskapets nyckelfunktioner är att på ett övertygande sätt skapa en riktning i 
gruppens arbete som utmanar, skapar energi och en stark kollektiv motivation. Misslyckas 
ledaren med att skapa en god gruppdynamik finns det en risk att gruppen går i icke-önskvärd 
riktning (Bolman & Deal 2012, s. 229). 

Myrtles (2018) studie beskriver utmaningar som finns med ledarskapet. Han menar att för att 
bli en ledare som medarbetarna ser upp till och ter sig till krävs det att de arbetar aktivt me de 
utmaningar som finns för ledare. Utmaningarna innefattar bland annat att skapa en känsla av 
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mening hos medarbetarna och att tillhandahålla medel som skapar meningsfullhet i arbetet. 
Vidare är utmaningarna att skapa ett sammanhang som möjliggör medarbetarna arbetar utefter 
organisationens vision och värderingar samt att ta vara på medarbetarnas kunskap genom att 
ha en öppen dialog. För att då möta de utmaningar som finns krävs det att ha en övertygande 
vision som berör medarbetarna personligen då det är vision som driver organisationen och 
medarbetarna. Vidare för ett effektiv ledarskap krävs det en motiverande kultur som skapar en 
meningsfullhet i arbetet som tar hänsyn till olika människors olika drivkrafter. Att belöna 
medarbetare utifrån prestationer vilket innebär att ledare måste skapa en känsla för mening 
och syfte för att om ledarens engagemang saknas uppnås inget ledarskap. Avslutningsvis 
menar han att ledares främsta utmaning är engagemang eftersom det krävs för att bedriva ett 
effektiv ledarskap. Även Westcott (2014) pekar på utmaningar som chefer och ledare ställs 
inför. Han menar framförallt att utmaningarna handlar om interpersonella färdigheter såsom 
att motivera, påverka, förhandla, lösa konflikter och att bemyndiga. Han tar även upp 
diskursen kring när en chef inte är ledare och en ledare inte är en chef och hur ledarskapet 
integreras i chefskapet. 
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3. TEORI
Forskning kring ledarskap utgår från länken mellan chefskap samt vilka egenskaper och 
kompetenser som skapar framgångsrika ledare (Yukls 2012, s.66). Studiens teoretiska 
utgångspunkt är några centrala områden inom ledarskap utifrån ledarskapslitteraturen som en 
chef behöver ha med sig i sitt ledarskap för att utveckla sin förmåga att se och använda sig av 
individens och gruppens förmågor. Ledaren behöver bland annat ha kunskaper om vad som 
motiverar medarbetare samt hur kommunikationen påverkar det sociala samspelet. Dessutom 
behöver ledaren ha kännedom om hur grupprocesser och konflikter fungerar och ska hanteras. 
Det krävs även att ledaren har kunskaper om hur verksamheten kan organiseras och hur det 
strategiska ledarskapet som utgörs av mål och strategier påverkar verksamheten (Önnevik 
2010, s. 7). Även sambandet mellan kompetens och erfarenhet undersöks i studien. Braws 
(1990) teori kring erfarenhetsbaserat ledarskap beskriver att olika ledarskapsteorier fungerar 
som en ram för ledarskapet men att erfarenhet är en viktig komponent i chefens ledarskap. 

3.1 Kommunikation 
Som ledare krävs det kunskaper, färdigheter och erfarenheter från olika områden, men för att 
individen, gruppen och organisationen ska fungera på effektivt är det väsentligt att ledaren 
kan få fram sitt budskap på rätt sätt i olika sammanhang (Önnevik 2010, s. 81). För att 
undvika missförstånd, förebygga konflikter och få ett effektivt samspel på arbetsplatsen är det 
viktigt att en chef är tydlig i sin kommunikation. Tydlighet är enligt Mossboda m.fl (2005, s. 
93) nyckeln till både chef- och ledarskapet och det innebär att man tydligt kommunicerar sina 
idéer med både tanke och känsla samt att man är mottaglig och lyhörd för andras idéer och 
verklighet. Att vara tydlig i sin kommunikation innebär även att pedagogiskt kommunicera till 
medarbetarna vad verksamheten går ut på och hur den bedrivs. Medarbetarna behöver ha god 
kännedom om organisationens mål och utgångspunkter för att vara engagerade och känna sig 
delaktiga i de realistiska och specifika målen och det är en ledares uppgift att kommunicera 
dessa till medarbetarna. Att ha en god kommunikationsförmåga innebär dock inte endast att 
informera vad som gäller utan även att ständigt driva en konstruktiv dialog med sina 
medarbetare. God kommunikation är delvis en pedagogisk utmaning men även beroende av 
engagemang och lojalitet hos såväl chef som medarbetare. Båda parter behöver vara 
engagerade och lojala till verksamheten och dess mål för att den ska fungera väl. En skicklig 
ledare skapar därför förutsättningar för ett öppet och konstruktivt samtalsklimat på 
arbetsplatsen (Malmström & Skoglund 2015, s.11f). För att kommunikationen ska bli enkel 
och tydlig behöver en ledare anpassa sina ordval och sitt kommunikationssätt beroende på 
vem eller vilka ledaren talar till. Ledaren behöver kunna beskriva komplexa resonemang på 
ett enkelt och tydligt sätt så att alla medarbetare förstår. Svårigheten med kommunikation är 
också att även om ledaren själv tycker och tror att hen varit tydlig och enkel i sin 
kommunikation innebär inte det att medarbetaren uppfattar det så. Ledaren behöver således 
tänka på både vad som sägs och hur men även på hur det tolkas och uppfattas bland 
medarbetarna (Önnevik 2010, s. 81-83). 

3.2 Motivation 
Ledarskap handlar till stor del om att motivera, stimulera och entusiasmera medarbetare till att 
prestera väl. Ledare behöver skapa förutsättningar för att få sina medarbetare motiverade i 
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arbetet vilket kan ske genom bland annat en bra arbetsmiljö, kreativitetsmöjligheter, 
belöningar kopplade till arbetsprestationen, utvecklingssamtal och utvecklingsmöjligheter på 
arbetsplatsen. Att skapa en hög grad av delaktighet på arbetsplatsen kan bidra till motivation 
och stimulans. Delaktighet kan skapas genom att bland annat låta medarbetare delta i att 
framställa mål och strategier men också genom att ge medarbetarna möjligheter att arbeta 
gränsöverskridande med andra arbetsområden än deras ordinarie vilket ökar förståelsen för 
hela verksamheten. Medarbetarna måste även ha kännedom om syftet med det arbete som 
utförs för att bli motiverade. För ledaren är det således viktigt att tydligt poängtera syftet för 
att få motiverade medarbetare. En ytterligare faktor som ökar motivationen för medarbetarna 
är ansvar, att både få ansvar med även att få möjlighet att själva ta ansvar genom rätt kunskap, 
resurser och befogenheter. En grundförutsättning för motiverade medarbetare är en god 
kommunikation på arbetsplatsen. En bra kommunikation skapas genom att ledaren främjar en 
bra dialog med medarbetarna genom feedback och utvecklingssamtal där medarbetaren får 
bekräftelse och respons på sina prestationer. Ledaren behöver även främja en god 
kommunikation bland arbetsgruppen för att minimera risken för konflikter och missförstånd 
vilket kan sänka motivationen på arbetsplatsen (Önnevik 2010, s. 54f). Motivation är dock en 
inre drivkraft hos den enskilda medarbetaren och om den drivkraften saknas blir det svårt för 
en ledare att ändra det. Däremot kan ledaren skapa så goda förutsättningar som möjligt för att 
skapa stimulans och energi till medarbetarens prestation (Önnevik 2010, s. 75). Något som 
påverkar individens motivation och arbetsprestation är belöningar och bestraffningar. Det 
finns olika typer av belöningar men oavsett typ av belöning är huvudsaken att det finns en 
tydlig koppling mellan medarbetarens arbetsprestation, utvärdering av arbetsprestationen och 
den belöning som ges för att medarbetarens motivation ska öka. För motiverade medarbetare 
är det viktigt att ledaren och organisationen utvecklar ett belöningssystem som inrymmer 
olika typer av belöningar (Önnevik 2010, s. 57f). 

3.3 Konflikthantering 
Chefen bär huvudansvaret för det dagliga arbetet samt den organisation som leds och därmed 
även för bland annat arbetsmiljö och konflikter. Chefen blir automatiskt en av de som skapar 
grunden för klimatet och kulturen samt de processer som infinner sig i arbetsplatsens grupper, 
eller är åtminstone en av de som har mest inverkan på dessa. Det innebär att chefen måste 
vara medveten om det som sker utan att agera som en övervakare. Det gäller även som chef 
att erhålla kompetens om konflikter, framförallt att lära sig att använda kognitiva konflikter 
konstruktivt. Samtidigt gäller det att ha tillräckliga kunskaper för att förebygga och lösa 
skadliga konflikter innan de eskalerar. Det innebär att lära känna sig själv och sina 
medarbetare samt ha en öppen dialog som inkluderar att ledaren får feedback (Larsen 2002, s.
59). Beroende på hur väl ledaren förstår den underliggande konfliktdynamiken desto mer 
effektiv blir konflikthanteringen. Om konflikten går att lösa effektivt beror bland annat på 
konfliktens uttryck och chefens kunskaper inom konflikthantering (Larsen 2002, s.77). Det 
gäller att som chef att kunna identifiera signaler för att kunna ingripa vid konflikthantering då 
konflikter är både energi- och tidskrävande och kräver en ständig övervakning. Samtidigt som 
chefen behöver arbeta med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, kommunikationen och 
samarbetet på arbetsplatsen. Det är även viktigt att kunna ge lämplig feedback vid behov samt 
att använda sig av aktivt lyssnande genom att visa intresse för motparten (Larsen 2002, s.65). 
Även att arbeta med team- och grupputveckling är en viktig del för att förebygga konflikter. 
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Det skapar bland annat bättre förutsättningar till att lära känna varandra i grupper bättre, få 
ömsesidig förståelse och att etablera bra rutiner för samarbete (Larsen 2002, s.66).   
  
3.4 Strategi och mål 
En ytterligare viktig del av ledarskapet samt för att skapa effektiva arbetsgrupper och 
förutsättningar för att personalen ska trivas och må bra är att organisationen har tydliga mål 
och strategier i sitt arbete. Att utveckla visioner, mål, strategier och handlingsplaner för 
organisationen hjälper till att bestämma riktningen för verksamheten och skapar en tydlig 
målbild för medarbetarna. Syftet är att få alla medarbetare inom organisationen att arbeta i 
samma riktning. Tydliga mål, visioner och strategier ökar även motivationen hos 
medarbetarna då de förstår syftet med det arbete de utför. Organisationens vision beskriver 
framtiden och hur man vill att den ser ut för organisationen. Den beskriver även åt vilket håll 
organisationen är på väg och vad man vill uppnå mer långsiktigt. Det är viktigt att visionen 
blir något som hela organisationen strävar mot att nå och inte bara något som ledningen har 
som målbild och därmed kan det vara av betydelse att medarbetare får vara en del av att ta 
fram visionen (Önnevik 2010, s. 197). Mål fungerar som en drivkraft för organisationen och 
dess medarbetare och skapar engagemang och motivation för det dagliga arbetet. Att som 
ledare tillsammans med sina medarbetare formulera mål för organisationen, arbetsgrupperna 
och den enskilda medarbetaren är värdefullt. En anledning är att målen ska vara en 
motivationsfaktor hos medarbetarna att prestera och göra ett bra arbete. Dessutom har målen 
en styrande funktion då de ska ange riktningen för arbetet samt fungera som kriterier för att 
kunna utvärdera arbetet (Önnevik 2010, s. 205). När organisationen har klargjort sina mål och 
vad som ska uppnås behövs det formuleras strategier för arbetet som förklarar hur 
organisationen ska arbeta för att nå de uppsatta målen. Målen står för vad verksamheten ska 
uppnå och strategin för hur verksamheten ska uppnå dessa mål (Önnevik 2010, s. 210). Som 
ledare är det viktigt men även en utmaning att implementera visioner, mål och strategier hos 
medarbetarna och få dem att arbeta utefter dem.  Misslyckas ledaren med det finns det risk att 
medarbetarna fortsätter att arbeta som de alltid gjort vilket inte leder organisationen framåt på 
det sätt och i den riktning som är tänkt (Önnevik 2010, s. 222). 

3.5 Gruppdynamik 
En väsentlig del av ledarskapet är arbetsgruppen eftersom det är den som ska ledas. Grupper 
är olika beroende på typ av verksamhet och kräver därmed olika typer av ledarskap. Individer 
påverkas av deras sammanhang och olika typer av gruppklimat kan få en individ att uppvisa 
olika typer av beteenden. När det kommer till ledarskap kan olika typer av ledarskap 
frambringa olika sidor av individer (Önnevik 2010, s. 56f). En grupp definieras av två eller 
flera individer som samspelar mot ett uppsatt mål. Gruppen har således en gemensam 
målsättning och drivkraften är behov av bland annat samhörighet och tillhörighet, som 
förhoppningsvis blir tillgodosedda inom gruppens ramar. Det finns olika typer av grupper och 
arbetsgruppen är en formell grupp som utgörs av medlemmar som inte valt varandra. Det är 
genom arbetsgruppen som de uppsatta målen förverkligas och ledaren behöver få ut det mesta 
av gruppen. För att uppnå målen och få ett optimalt samarbete i gruppen behöver chefen utgå 
från varje enskild medarbetares tillgångar och begränsningar (Önnevik 2010, s. 58f).  
En effektiv arbetsgrupp utgörs av en rad faktorer. Bland annat är det viktigt att alla 
gruppmedlemmar är medvetna om de uppsatta målen och står bakom dessa. Vidare behöver 
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gruppens medlemmar den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter samt 
tydliga och klara roller och vad dessa innebär. Ett öppet kommunikationsklimat där 
medlemmarna vågar medge sina åsikter och känslor samt ge varandra feedback är också 
väsentligt för gruppens framgång. Gruppklimatet behöver även präglas av respekt och 
förmåga att lyssna på varandra samt acceptera olikheter. Gruppen behöver även vara aktiva 
med att analysera och utveckla sina arbetsprocesser samt ha inflytande i beslutsfattandet även 
om det är ledaren som har beslutsmandatet. En effektiv grupp kan även hantera konflikter 
konstruktivt. Som ledare krävs det att man tillgodoser dessa faktorer för att arbetsgruppen ska 
bli effektiv vilket kan vara komplext (Önnevik 2010, s. 68f).  

3.6 Erfarenhetsbaserat ledarskap  
Braw (1990, s. 14) beskriver hur personalutveckling inom ledarskap främst utgått utifrån en 
teoribaserad linje som ofta grundar sig i olika psykologiska teorier om hur människan 
fungerar. För att kunna handla och agera rätt behövs en uppfattning om hur fakta 
sammanhänger med verkligheten. Här kommer teorin till hjälp, både medvetet och intuitivt. 
Dock har flera teorier svagheter, de kan förvisso placera en del fakta samman med varandra, 
men då hamnar även en viss fakta utanför. Teorier har ett visst värde men de är aldrig 
heltäckande och det finns risker med dem. Teorierna är endast en ram för ledarskapet och är 
inte tillräckligt eftersom att teorin kan vara hjälp på vägen. Braw (1990, s. 15) menar därför 
att erfarenheten därför ligger till grund för det mänskliga handlandet. Därför bör fokus ligga 
på det erfarenhetsbaserade ledarskapet snarare än det teoribaserade ledarskapet. Det 
erfarenhetsbaserade ledarskapet innebär att erfarenheten är grunden och målet är att varje 
individ ska ha en sammansättning av egna och andras erfarenheter som ständigt utvecklas och 
prövas genom nya erfarenheter. Denna form av ledarskap är dynamisk och förändras ständigt 
vilket innebär att man aldrig är färdig som ledare. Ledarskapet utvecklas så länge man lever 
och att fokus ligger på att utveckla sin egna ledarstil och att försöka undvika att hoppa på nya 
trender inom ledarskap. Grunden för ett erfarenhetsbaserat ledarskap är förmågan att 
tillgodogöra sig och reflektera över sina egna och andras erfarenheter (Braw 1990, s. 14f).   
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4. METOD
4.1 Val av metod 
Den metod som använts i denna studie är  kvantitativ för att kunna generalisera och mäta 
samband mellan kompetens, erfarenhet och chefsnivå och chefernas självskattade kompetens 
inom de olika områdena. Mer specifikt har en tvärsnittsdesign använts då data samlats in via 
webbenkäter inom en tidsram från ett flertal respondenter (Bryman 2011, s. 63-65).  Denna 
studie undersöker relationen mellan teori och tidigare forskning i förhållande till insamlad 
data och är därmed av deduktiv ansats (Bryman 2011, s. 151).   

4.2 Urval  
Stickprovet består av 64 chefer med olika erfarenheter, chefsnivåer, branscher och sektorer. 
Av cheferna var 36 kvinnor och 28 män (M = 1,44, SD = 0,5) och samtliga var 30 år eller 
äldre (M = 2,69, SD = 0,47). Urval genererades genom att söka efter företag inom Västra 
Götaland och dess chefer på internet. Urvalet kan betraktas som ett bekvämlighetsurval och 
därmed ett icke-sannolikhetsurval då urvalet består av de chefer som för tillfället fanns 
tillgängliga för studien på internet (Bryman 2011, s. 194). Sökningen på internet genererade i 
totalt 407 mailadresser till chefer och enkäten skickades ut till samtliga av dessa. Av 407 
chefer besvarade 64 stycken enkäten vilket innebär en relativt låg svarsfrekvens på 16 %. 
Bortfallet, det vill säga icke-svar, var 343 stycken vilket innebär ett stort bortfall på 84%.  

4.3 Enkät 
Första steget i studien innefattade val av arbetsvetenskapligt ämne vilket baserades på 
intresse. Därefter gjordes en fördjupning i ämnet via litteratur och forskning vilket bidrog till 
en bredare förståelse för ämnet som i sin tur gjorde att inriktning valdes för studien. Utefter 
det utformades ett syfte och problemformulering. Därefter sammanställdes empiri av tidigare 
forskning och teorier kring ledarskap. Enkät utformades (se bilaga 1) som baserades på de 
teorier som sammanställts. För en förenklad datainsamlingen föll valet på att skapa en 
elektronisk enkät i Google Formulär. Målet var att formulera konkreta frågor som kunde 
knytas an till teori. Dessutom var målet att frågorna skulle vara lättolkade för respondenten 
för att förhindra bortfall. Enkätens layout gjordes professionell och presentabel för att öka 
svarsprocenten. Genom att tydliggöra instruktioner och syftet med studien minimerades 
feltolkningar (Bryman 2011, s. 233ff). Användningen av elektronisk enkät minimerade även 
risken att cheferna skulle råka ange fel antal svarsalternativ eftersom det via Google Formulär 
gick att ange antal möjliga svar på frågorna. Enkäten utgjordes av variabler på både nominal- 
och intervallskala vilket möjliggjorde för relevanta analyser. Innan enkät skickades ut gjordes 
en pilotstudie för att säkerställa att frågorna gav ett förväntat resultat och för att minimera 
risken att det skulle vara något problem med frågorna (Bryman 2011, s. 258). Pilotstudien 
resulterade i feedback gällande enkäten och därefter omformulerades en del av frågorna. Det 
utformades ett informationsbrev (se bilaga 2) innehållande information om undersökningens 
syfte och att deltagandet var frivilligt samt att deras anonymitet skulle behållas. Stor vikt 
lades på layout  för att väcka chefernas intresse samt en inledande vädjan för att få 
uppmärksamhet i chefernas mailinkorg. Enkäten skickades ut via en tjänst kallad Mailschimp 
för att undvika att utskicket skulle kategoriseras som spam i chefernas mailinkorg. Detta 
underlättade även processen då det gick att infoga en maillista för att sedan skicka ut enkäten 
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till samtliga chefer samtidigt utan att samtliga chefers mailadress syntes för dem. I mailet 
fanns informationsbrevet som innehöll en länk till enkäten på Google Formulär. Svaren inkom 
därefter via Google Formulär där de enkelt kunde sammanställas. Enkäten fanns tillgänglig 
för cheferna under två veckors tid varav en påminnelse skickades ut efter en vecka för att öka 
svarsfrekvensen.  

Enkäten innehåller främst frågor som besvaras med hjälp av intervallskalor. Intervallskalor 
användes för att mäta chefernas självskattade kompetens. Enkäten inleddes med åtta olika 
bakgrundsfrågor på nominal- och kvotskala om kön, ålder, utbildningsnivå, sektor och 
bransch samt en öppen fråga om övrig ledarskapsutbildning. De beroende variablerna utgick 
ifrån några av ledarskapets olika områden som kommunikation, konflikthantering, motivation, 
gruppdynamik samt strategi och mål. Totalt användes 16 påståendefrågor för att mäta 
kompetensen inom dessa olika områden. Respondenterna fick i påståendefrågorna möjlighet 
att självskatta sin kompetens på en femgradig skala. När webbenkäten var stängd överfördes 
all insamlad data till det statistiska dataprogrammet SPSS och kodades till numeriska siffror 
på en skala 1-5 (1= stämmer inte alls, 5= stämmer helt). Påståendefrågorna slogs ihop till fem 
olika index som innehöll mellan 2-5 frågor. Dessa index reliabilitetstestades med hjälp av 
Cronbachs alfa. Chronbachs alfa kan variera mellan 0 och 1, där högre värden innebär en 
högre reliabilitet. Gränsen för acceptabel reliabilitet förutsätter att Cronbachs alfa (α) är minst 
0,6 men helst 0,7 (Bryman 2011, s.162). Indexen är följande: 1. kommunikation (a = 0,855), 
2. Konflikthantering (a = 0,749), 3. Motivation (a = 0,779), 4. Gruppdynamik (a = 0,660), 5. 
Strategi och mål (a = 0,880).   

4.4 Databearbetning/Dataanalys  
För att undersöka hur  chefer självskattar sin kompetens inom de olika områdena gjordes en 
jämförelse mellan de skattade medelvärdena inom de olika områdena. Detta resulterade i en 
överblick över hur cheferna i urvalet sälvskattade sin kompetens inom respektive område. För 
att undersöka om erfarenhet hade ett samband med chefernas självskattade kompetens inom 
de olika områdena utfördes ett Spearmans korrelationstest. En envägs variansanalys 
(ANOVA) genomfördes för att undersöka om det fanns ett samband mellan chefsnivå och 
chefernas självskattade kompetens. Då vi testade skillnader mellan medelvärden för fler än 
två populationer var en envägs variansanalys lämplig att använda för att se spridningen 
mellan grupperna (Djurfelt m.fl. 2010, s. 243). Genom variansanalysen gick det att se om det 
finns signifikanta skillnader i den självskattade kompetensen mellan de olika chefsnivåerna. I 
de fall variansanalysen visade på signifikanta medelvärderskillnader gjordes även en så kallad 
post hoc analys (Tukey) för att testa mellan vilka chefsnivåer det fanns signifikanta skillnader 
(Djurfelt m.fl. 2010, s. 247). Inom ett område (motivation) visade Levenes test att variansen i 
grupperna var olika och därav fullgjordes inte variansanalysen. Istället gjordes ett icke-
parametriskt test (Kruskal Wallis test) för att signifikanstesta medelvärdesskillnaderna mellan 
grupperna. För att testa sambandet mellan ålder och självskattad kompetens genomfördes ett 
t-test. Detta test var lämpligt då det var mellan två åldersgrupper skillnader i medelvärden 
skulle testas. T-testet som genomfördes var ett oberoende då medelvärdena från de två 
ålderskategorierna kunde antsas vara oberoende av varandra (Djurfelt m.fl. 2010, s. 229-230). 
Genom att signifikanstesta medelvärdeskillanderna i de skattade kompetensen mellan 
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åldersgrupperna kunde vi därefter avgöra om samband mellan ålder och självskattad 
kompetens fanns.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär hur väl undersökningen besvarar det som undersöks och att det finns 
teoretisk och begreppsmässig relevans. Hög validitet innebär att begrepp, antaganden, teori 
samt frågeställningar överförs till mätbara frågor som genererar meningsfulla svar (Djurfeldt 
m.fl. 2010, s. 104). Studiens validitet har säkerställt genom en väl utförligt beskrivning av 
metod samt att det genomfört en bortfallsanalys av bortfallet som står för en stor del av 
osäkerheten och handlar ofta om att respondenten inte fyller i frågeformuläret vilket kan 
påverka resultatet (Djurfeldt m.fl. 2010, s. 108). Tillvägagångssättet har på ett tydligt sätt 
beskrivits vilket styrker giltigheten ytterligare. De teorier och begrepp kring ledarskap som är 
relevanta för studien har operationaliseras till variabler och mätbara frågor i enkäten, vilket 
även stärker validiteten i det som studien mäter och undersöker (Bryman 2011, s.163).  
För att höja validiteten gjordes även en pilotstudie där de mest uppenbara reliabilitets- och 
validitetsproblem såsom otydliga frågor kunde rättas till (Djurfeldt m.fl. 2010, s. 105).  

Reabilitetet handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Det innefattar 
i vilken utsträckning måtten och mätningarna som gjorts är tillförlitliga (Bryman 2011, s.
160-163). Genom att använda tydliga skalor och vara tydliga med hur svaren ska tolkas ökar 
reliabiliteten. Reliabilitet handlar även om replikerbarhet något som anses att studien är 
eftersom att om studien hade genomförts igen hade den genererat ett liknande resultat. En 
bristande reliabilitet kan bero på att mätinstrumentet är bristfälligt vilket kan bero på otydligt 
formulerade frågor eller tvivelaktiga svarsalternativ. Även andra omständigheter kring 
intervjusituationen kan påverka såsom tidsbrist eller dylikt (Djurfeldt m.fl. 2010, s. 104).  
Ett reliabilitetstest gjordes även via Cronbachs alfa vilket resulterade i en acceptabel nivå i  
reliabilitet av koefficienterna (Bryman 2011, 162).  

4.6 Förförståelse 
Alla studier inleds och avslutas med någon form av förförståelse och under studiens gång 
förfinas dessa och nya skapas om det vi studerar. Forskarens kunskaper om ämnet är ofta 
bristfälliga men ändå skapar vi, ofta omedvetet, en förförståelse om det vi tänkt studera. 
Förförståelsen grundas i fakta, stereotyper och erfarenheter och skiljer sig därför åt beroende 
på vilka erfarenheter forskaren besitter och hur beläst denne är. Vår förförståelse är det som 
bestämmer riktningen på våra studier genom att den skapar ideér, frågor och svar. Ofta sker 
detta dock omedvetet och automatiskt utan att vi tänker på det (Becker 2008, s. 23-25). Efter 
nästan tre års studier inom ämnet arbetsvetenskap har vi inhämtat kunskap inom ämnet chef 
och ledarskap. Vi kände dock att vår kunskap inte var tillräcklig utan vi ville utforska ämnet 
ytterligare. Intresset för att studera hur chefer självskattade sin kompetens inom ledarskapet 
uppstod eftersom en förförståelse fanns om att chefs- och ledarskapet är komplext, vilket även 
bekräftats genom teori och tidigare forskning. Förförståelsen är att ålder, erfarenhet som chef 
och chefsnivå har betydelse för hur chefer självskattar sin kompetens inom ledarskap. Även 
att det finns utmaningar inom ledarskapet och att studiens resultat kommer spegla 
verkligheten och stämma överens med det. Även en föreställningen att cheferna kommer att 
självskatta sina kompetenser inom ledarskapet som goda finns vilket är viktigt att ha i åtanke 
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då chefer ur ett medarbetarperspektiv ofta anses vara mindre bra ledare. Därmed krävs det att 
cheferna besitter en god självinsikt och att de själva är medvetna om deras egna eventuella 
utmaningar. Har dem inte tillräckligt självinsikt för att kunna bidra med nyanserade och ärliga 
svar kan vårt resultat påverkas negativt. Ytterligare en förförståelse som kan ha påverkat 
resultatet i denna studie är att fem olika delar inom ledarskapet valdes eftersom de ansågs 
vara mest relevanta. Kanske finns det andra delar av ledarskapet där det föreligger utmaningar 
för cheferna och då dessa är uteslutna går det heller inte att identifiera dessa eventuella 
utmaningar. En ytterligare förförståelse är att de chefer som inte gått någon utbildning 
alternativt har kort erfarenhet har fler utmaningar och mindre kompetens än de som har 
utbildning och lång erfarenhet.  

4.7 Etiska överväganden  
De forskningsetiska principerna har till största möjliga mån försökts att tillgodoses för att 
respondenterna inte skulle komma till skada på något sätt. Som ovan nämnt så skickades ett 
informationsbrev tillsammans med enkät ut. I informationsbrevet uppmärksammades 
respondenterna om syftet med studien samt frivilligheten att delta vilket uppfyller 
samtyckeskravet. Respondenterna garanterades även anonymitet och uppmärksammades på 
att insamlat material kommer att behandlas med konfidentialitet vilket innebär att studien 
uppfyller konfidentialitetskravet. I enlighet med nyttjandekravet sågs även till att de uppgifter 
de lämnat endast kommer att användas till studiens syfte och inte i något annat sammanhang 
(Bryman 2011, s. 131f). 
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5. RESULTAT 
5.1 Bakgrundbeskrivning av respondenterna 
Av totalt 64 enkätsvar bestod respondenternas sammansättning (se tabell 1) av 56,3 procent 
kvinnor respektive 43,8 procent män. De flesta av respondenterna var 46 år eller äldre och 
övriga respondenter, var inom åldersintervallet 30-45 år. Inga chefer var således under 30 år 
gamla. Femtiosex respondenter hade en utbildning på universitets- eller högskolenivå, vilket 
motsvarar 87,5 procent, och endast 12,6 procent respondenter hade gymnasial eller 
eftergymnasial utbildning eller motsvarande. Samtliga förutom tre respondenter hade 
dessutom gått någon form av övrig ledarskapsutbildning. Det var ungefär lika många av 
respondenterna som arbetade som högre chef som mellanchef och ett mindre antal chefer 
arbetade som första linjens chef. De flesta av respondenterna hade arbetat som chef i 10 år 
eller längre. Av de övriga respondenterna hade 26,6 procent arbetat som chef mellan 5-10 år, 
9,4 procent mellan 3-5 år och 12,5 procent i 2 år eller mindre.  

Tabell 1. Respondenternas sammansättning utifrån kön, ålder, chefsnivå och antal år som 
chef. 

Kön Antal

Kvinna 36

Man 28

Ålder Antal

30 år eller yngre 0

30-45 år 20

46 år eller äldre 44

Chefsnivå Antal

Första linjens chef 7

Mellanchef 28

Högre chef 29

Utbildningsnivå Antal

Grundskola 0

Gymnasienivå eller motsvarande 4

Eftergymnasial utbildning 4

Högskola/universitet 56

Antal år som chef Antal

2 år eller mindre 8

3-5 år 6
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5.2 Chefers självskattade kompetens och utmaningar inom ledarskapets 
olika områden   
För att undersöka hur  chefer självskattar sin kompetens inom de olika områdena gjordes en 
jämförelse mellan de skattade medelvärdena inom de olika områdena (se figur 1). Högst 
medelvärde skattar cheferna inom kommunikation (M = 4,20, SD = 0,55), motivation (M = 
4,04, SD = 0,65) och inom gruppdynamik (M = 4,04, SD = 0,51). Cheferna självskattar i 
genomsnitt sina kompetenser gällande kommunikation, motivation samt gruppdynamik som 
relativt höga. Medelvärdena mellan dessa tre områden skiljer sig heller inte avsevärt. I 
genomsnitt har cheferna således självskattat sin kompetens högt inom dessa områden. Inom 
konflikthantering (M = 3,85, SD = 0,57) samt strategi och mål (M = 3,97, SD = 0,73) skattar 
cheferna i genomsnitt sin kompetens lägre vilket innebär att cheferna i genomsnitt anser sig 
själva ha lägre kompetens inom dessa områden. Standardavvikelsen var även högst för den 
skattade kompetensen inom området strategi och mål vilket innebär störst spridning och att 
självskattningen skiljer sig åt i större utsträckning inom detta område än de övriga bland 
stickproven. De områden som hade de lägsta medelvärdena var därmed konflikthantering (M 
= 3,85) samt strategi och mål (M = 3,97). Dock var samtliga medelvärden relativt höga, långt 
över 2,5 vilket är vara mittenvärdet i skattningen och som i enkäten motsvarar 
svarsalternativet “stämmer delvis”. I genomsnitt har således cheferna svarat “stämmer till stor 
del” inom samtliga områden. Gällande frågan om det går att urskilja utmaningar inom 
ledarskapets olika områden är slutsatsen att de områden som visat sig innefatta flest 
utmaningar är konflikthantering och strategi och mål.   

Figur 1. En överblick över chefernas genomsnittliga skattade kompetens inom samtliga 
områden 

5-10 år 17

10 år eller längre 33
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5.3 Sambandet mellan chefernas kompetens och erfarenhet 

5.3.1 Kommunikation 
För att undersöka om erfarenhet har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
kommunikation gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och antal år som chef 
(se tabell 2). Högst genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som arbetat i 10 år eller 
längre (M = 4,41, SD = 0,49). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som 
arbetat i 2 år eller mindre (M = 3,69, SD = 0,64). Jämförelsen tyder på att de chefer som 
arbetat i 10 år eller längre i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom kommunikation och 
de chefer som arbetat i 2 år eller mindre anser sig ha något lägre kompetens inom området. 
Oavsett antal år som chef är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är 
mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då 
samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser sig de flesta chefer, oavsett antal år som chef 
inneha god kompetens inom kommunikation. Sett till medelvärdet tyder dock resultatet på att 
de som arbetat längre som chef självskattar sin kompetens inom kommunikation högre.  
Sambandet mellan chefernas självskattade kompetens inom kommunikation och antal år som 
chef visade sig vara signifikant men relativt svagt (p = 0,43). Det innebär således att det finns 
en svag positiv korrelation mellan antal år som chef och självskattad kompetens inom 
kommunikation. 

Tabell 2. Genomsnittlig självskattad kompetens inom kommunikation utifrån antal år som 
chef (N = 64) 

5.3.2 Konflikthantering 
För att undersöka om erfarenhet har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
konflikthantering gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och antal år som 
chef (se tabell 3). Högst genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som arbetat i 10 år 
eller längre (M = 4,07, SD= 0,50). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som 
arbetat  i 2 år eller mindre (M = 3,50, SD = 0,64). Jämförelsen tyder på att de chefer som 
arbetat i 10 år eller längre i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom konflikthantering 
och de chefer som arbetat i 2 år eller mindre anser sig ha något lägre kompetens inom 
konflikthantering. Oavsett antal år som chef är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 
vilket är mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer 
delvis”. Då samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser sig de flesta chefer, oavsett antal år 
som chef inneha god kompetens inom konflikthantering. Sett till medelvärdet tyder dock 

Antal år som chef Medelvärde Standardavvikelse Antal

2 år eller mindre 3,69 0,64 8

3-5 år 3,92 0,61 6

5-10 år 4,16 0,46 17

10 år eller längre 4,41 0,49 33
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resultatet på att de som arbetat längre som chef självskattar sin kompetens inom 
konflikthantering högre. Sambandet mellan chefernas självskattade kompetens inom 
konflikthantering och antal år som chef visade sig vara signifikant men relativt svagt (p = 
0,40). Det innebär således att det finns en svag positiv korrelation mellan antal år som chef 
och självskattad kompetens inom konflikthantering.  

Tabell 3. Genomsnittlig självskattad kompetens inom konflikthantering utifrån antal år som 
chef (N = 64) 

5.3.3 Motivation 
För att undersöka om erfarenhet har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
området motivation gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och antal år som 
chef (se tabell 4). Högst genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som arbetat i 3-5 år 
(M = 4,25, SD = 0,76). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som arbetat  i 
5-10 år (M = 3,82, SD = 0,61). Här tyder jämförelsen tyder på att de chefer som arbetat i 3-5 
år i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom motivation och de chefer som arbetat i 5-10 
anser sig ha något lägre kompetens inom motivation. Oavsett antal år som chef är dock 
skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i skattningen och motsvarar i 
enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser 
sig de flesta chefer, oavsett antal år som chef inneha god kompetens inom motivation. Sett till 
medelvärdet tyder dock resultatet på att de som arbetat längre som chef inte självskattar sin 
kompetens inom motivation högre. Sambandet mellan chefernas självskattade kompetens 
inom motivation och antal år som chef visade sig vara icke-signifikant vilket innebär att det 
inte finns en korrelation mellan antal år som chef och självskattad kompetens inom 
motivation. 

Tabell 4. Genomsnittlig självskattad kompetens inom området motivation utifrån antal år som 
chef (N = 64) 

Antal år som chef Medelvärde Standardavvikelse Antal

2 år eller mindre 3,50 0,64 8

3-5 år 3,54 0,56 6

5-10 år 3,72 0,54 17

10 år eller längre 4,07 0,50 33

Antal år som chef Medelvärde Standardavvikelse Antal

2 år eller mindre 3,94 0,62 8

3-5 år 4,25 0,76 6

5-10 år 3,82 0,61 17

10 år eller längre 4,15 0,66 33
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5.3.4 Gruppdynamik 
För att undersöka om erfarenhet har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
gruppdynamik gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och antal år som chef 
(se tabell 5). Högst genomsnittlig skattad kompetens har chefer som arbetat i 10 år eller längre 
(M = 4,25, SD = 0,48). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som arbetat  i 2 
år eller mindre (M = 3,88, SD = 0,39). Jämförelsen tyder på att de chefer som arbetat i 10 år 
eller längre i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom gruppdynamik och de chefer som 
arbetat i 2 år eller mindre anser sig ha något lägre kompetens inom gruppdynamik. Oavsett 
antal år som chef är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i 
skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då samtliga 
medelvärden ligger omkring 4 anser sig de flesta chefer, oavsett antal år som chef, inneha god 
kompetens inom gruppdynamik. Sett till medelvärdet tyder dock resultatet på att de som 
arbetat längre som chef självskattar sin kompetens inom gruppdynamik högre. Sambandet 
mellan den självskattade kompetensen inom gruppdynamik och antal år som chef visade sig 
vara signifikant men relativt svagt ( p = 0,42). Det innebär således att det finns en svag positiv 
korrelation mellan antal år som chef och självskattad kompetens inom gruppdynamik.  

Tabell 5.  Självskattad kompetens inom gruppdynamik utifrån antal år som chef (N = 64) 

5.3.5 Strategi och mål 
För att undersöka om erfarenhet har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
området strategi och mål gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och antal år 
som chef (se tabell 6). Högst genomsnittlig skattad kompetens har chefer som arbetat i 10 år 
eller längre (M = 4,31, SD = 0,69). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har chefer som 
arbetat  i 2 år eller mindre (M = 3,38, SD = 0,63). Jämförelsen tyder på att chefer som arbetat 
i 10 år eller längre i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom strategi och mål och chefer 
som arbetat i 2 år eller mindre anser sig ha något lägre kompetens inom strategi och mål. 
Oavsett antal år som chef är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är 
mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då 
samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser sig de flesta chefer, oavsett antal år som chef, 
inneha god kompetens inom gruppdynamik. Sett till medelvärdet tyder dock resultatet på att 
de som arbetat längre som chef självskattar sin kompetens inom strategi och mål högre. 
Sambandet mellan den självskattade kompetensen inom strategi och mål och antal år som 

Antal år som chef Medelvärde Standardavvikelse Antal

2 år eller mindre 3,88 0,39 8

3-5 år 3,78 0,50 6

5-10 år 3,86 0,50 17

10 år eller längre 4,25 0,48 33
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chef visade sig vara signifikant. Det innebär således att det finns en positiv korrelation mellan 
antal år som chef och självskattad kompetens inom strategi och mål.  

Tabell 6. Självskattad kompetens inom området strategi och mål utifrån antal år som chef (N 
= 64) 

5.4 Sambandet mellan chefernas kompetens och chefsnivå 

5.4.1 Kommunikation 
För att undersöka om chefsnivå har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
kommunikation gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och deras chefsnivå 
(se tabell 7). Högst genomsnittlig skattad kompetens inom kommunikation har chefer som 
arbetar som högre chef (M = 4,36, SD = 0,48). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har de 
chefer som arbetar som första linjens chef (M = 3,82, SD = 0,45). Jämförelsen tyder på att 
chefer som arbetar som högre chef i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom 
kommunikation och de chefer som arbetar som första linjens chef anser sig ha något lägre 
kompetens inom kommunikation. Oavsett antal år som chef är dock skattningarna relativt 
höga, långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten 
svarsalternativet “stämmer delvis”. Då samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser sig de 
flesta chefer, oavsett antal år som chef, inneha god kompetens inom kommunikation. Sett till 
medelvärdet tyder dock resultatet på att de som arbetar som högre chefer självskattar sin 
kompetens inom kommunikation högre. Variansen i de olika grupperna kunde antas vara lika, 
eller åtminstone någorlunda lika (p = 0,821) och variansanalysen visade att det finns 
signifikanta skillnader mellan de olika chefsnivåerna. Vi kan därmed konstatera att det finns 
skillnader i hur cheferna självskattar sin kompetens beroende på vilken chefsnivå de innehar. 
Analysen visade även att det inte finns en signifikant medelvärdesskillnad mellan några 
specifika chefsnivåer. Det finns således signifikanta skillnader i hur cheferna självskattar sin 
kompetens och chefsnivå men inga tydliga skillnader mellan några specifika grupper. 

Tabell 7. Självskattad kompetens inom kommunikation utifrån chefsnivå (N = 64) 

Antal år som chef Medelvärde Standardavvikelse Antal

2 år eller mindre 3,38 0,63 8

3-5 år 3,61 0,77 6

5-10 år 3,73 0,53 17

10 år eller längre 4,31 0,69 33

Chefsnivå Medelvärde Standardavvikelse Antal

Första linjens chef 3,82 0,45 7

Mellanchef 4,41 0,61 28

!  av !21 42



5.4.2 Konflikthantering 
För att undersöka om chefsnivå har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
konflikthantering gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och deras chefsnivå 
(se tabell 8). Högst genomsnittlig skattad kompetens inom kommunikation har chefer som 
arbetar som högre chef (M = 4,05, SD = 0,47). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har 
chefer som arbetar som första linjens chef (M = 3,46, SD = 0,70). Jämförelsen tyder på att 
chefer som arbetar som högre chef i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom 
konflikthantering och chefer som arbetar som första linjens chef anser sig ha något lägre 
kompetens inom konflikthantering. Oavsett antal år som chef är dock skattningarna relativt 
höga, långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten 
svarsalternativet “stämmer delvis”. Då samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser sig de 
flesta chefer, oavsett antal år som chef, inneha god kompetens inom konflikthantering. Sett till 
medelvärdet tyder dock resultatet på att de som arbetar som högre chefer självskattar sin 
kompetens inom konflikthantering högre. Variansen i de olika grupperna kunde antas vara 
lika, eller åtminsone någorlunda lika (p = 0,054) och variansanalysen visade att det finns 
signifikanta skillnader mellan de olika chefsnivåerna. Det finns således skillnader i hur 
cheferna självskattar sin kompetens beroende på vilken chefsnivå de innehar. Analysen visade 
att det finns en signifikant medelvärdesskillnad (p = 0,035) mellan första linjens chefer och de 
som är högre chefer. Mellan övriga grupper finns inga signifikanta medelvärdesskillnader. Det 
finns således statistiskt signifikanta skillnader i hur cheferna självskattar sin kompetens 
beroende på om de är första linjens chef eller högre chef. 
  
Tabell 8. Självskattad kompetens inom konflikthantering utifrån chefsnivå (N = 64) 

5.4.3 Motivation 
För att undersöka om chefsnivå har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
området motivation gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och deras 
chefsnivå (se tabell 9). Högst genomsnittlig skattad kompetens inom området motivation har 
de chefer som arbetar som mellanchef (M = 4,13, SD = 0,78). De som arbetar som högre chef 
skattade sin kompetens ungefär lika högt som mellancheferna (M = 4,12, SD = 0,48). Lägst 
genomsnittlig skattad kompetens har de chefer som arbetar som första linjens chef (M = 3,43, 
SD = 0,45). Standardavvikelsen för samtliga kategorier är låg vilket innebär en låg spridning. 
Jämförelsen tyder på att de chefer som arbetar som mellanchef eller högre chef i genomsnitt 
anser sig ha hög kompetens inom området motivation och de chefer som arbetar som första 
linjens chef anser sig ha något lägre kompetens inom området. Oavsett antal år som chef är 

Högre chef 4,36 0,48 29

Chefsnivå Medelvärde Standardavvikelse Antal

Första linjens chef 3,46 0,70 7

Mellanchef 3,75 0,58 28

Högre chef 4,05 0,47 29

!  av !22 42



dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i skattningen och 
motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då samtliga medelvärden ligger 
omkring 4 anser sig de flesta chefer, oavsett antal år som chef, inneha god kompetens inom 
motivation. Sett till medelvärdet tyder dock resultatet på att de som arbetar som mellanchefer 
eller högre chef självskattar sin kompetens inom motivation högre. Variansen i grupperna 
kunde antas vara olika, eller åtminstone inte tillräckligt lika (p = 0,019) och det finns 
statistiskt signifikanta skillnader i hur cheferna självskattar sin kompetens inom motivation 
beroende på chefsnivå. 

Tabell 9. Självskattad kompetens inom området motivation utifrån chefsnivå (N = 64) 

5.4.4 Gruppdynamik 
För att undersöka om chefsnivå har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
gruppdynamik gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och deras chefsnivå 
(se tabell 10). Högst genomsnittlig skattad kompetens inom gruppdynamik har de chefer som 
arbetar som högre chef (M = 4,16, SD = 0,42). Lägst genomsnittlig skattad kompetens har de 
chefer som arbetar som första linjens chef (M = 3,76, SD = 0,37). Standardavvikelsen för 
samtliga kategorier är låg vilket innebär en låg spridning. Jämförelsen tyder på att de chefer 
som arbetar som högre chef i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom gruppdynamik och 
de chefer som arbetar som första linjens chef anser sig ha något lägre kompetens inom 
gruppdynamik. Oavsett antal år som chef är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 
vilket är mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer 
delvis”. Då samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser sig de flesta chefer, oavsett antal år 
som chef, inneha god kompetens inom gruppdynamik. Sett till medelvärdet tyder dock 
resultatet på att de som arbetar som högre chefer självskattar sin kompetens inom 
gruppdynamik högre. Variansen i de olika grupperna kan antas vara lika, eller åtminstone 
någorlunda lika (p = 0,160) och variansanalysen visade att det inte finns några signifikanta 
skillnader mellan de olika chefsnivåerna då p-värdet översteg signifikansnivån (p = 0,142). 
Det finns således inga statistiskt signifikanta skillnader i hur cheferna självskattar sin 
kompetens inom gruppdynamik beroende på chefsnivå. 
  
Tabell 10. Självskattad kompetens inom gruppdynamik utifrån chefsnivå (N = 64) 

Chefsnivå Medelvärde Standardavvikelse Antal

Första linjens chef 3,43 0,45 7

Mellanchef 4,13 0,78 28

Högre chef 4,12 0,48 29

Chefsnivå Medelvärde Standardavvikelse Antal

Första linjens chef 3,76 0,37 7

Mellanchef 3,99 0,61 28

Högre chef 4,16 0,42 29
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5.4.5 Strategi och mål 
För att undersöka om chefsnivå har ett samband med chefers självskattade kompetens inom 
området strategi och mål gjordes en jämförelse mellan de skattade medelvärdena och deras 
chefsnivå (se tabell 11). Högst genomsnittlig skattad kompetens inom gruppdynamik har de 
chefer som arbetar som högre chef (M = 4,14, SD = 0,80). Lägst genomsnittlig skattad 
kompetens har chefer som arbetar som första linjens chef (M = 3,62, SD = 0,30). 
Standardavvikelsen för samtliga kategorier är låg vilket innebär en låg spridning. Jämförelsen 
tyder på att chefer som arbetar som högre chef i genomsnitt anser sig ha hög kompetens inom 
området strategi och mål och chefer som arbetar som första linjens chef anser sig ha något 
lägre kompetens inom området. Oavsett antal år som chef är dock skattningarna relativt höga, 
långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet 
“stämmer delvis”. Då samtliga medelvärden ligger omkring 4 anser sig de flesta chefer, 
oavsett antal år som chef, inneha god kompetens inom området strategi och mål. Sett till 
medelvärdet tyder dock resultatet på att de som arbetar som högre chefer självskattar sin 
kompetens inom området strategi och mål högre. Variansen i de olika grupperna kan antas 
vara lika, eller åtminstone någorlunda lika (p = 0,135) och variansanalysen visade att det inte 
finns några signifikanta skillnader mellan de olika chefsnivåerna (p = 0,181). Det finns 
således inga statistiskt signifikanta skillnader i hur cheferna självskattar sin kompetens inom 
strategi och mål beroende på vilken chefsnivå de innehar.  

Tabell 11. Självskattad kompetens inom området strategi och mål utifrån chefsnivå (N = 64) 

  
  
5.5 Sambandet mellan chefernas kompetens och ålder 

5.5.1 Kommunikation 
För att undersöka om det finns något samband mellan chefernas självskattade kompetens 
inom kommunikation och deras ålder testades skillnaderna på skattningarnas medelvärden i 
de olika ålderskategorierna (se tabell 12). Kategorin 30 år eller yngre uteblev i analysen då 
ingen chef stickprovet visade sig vara yngre än 30. De chefer som är mellan 30-45 år (M = 
4,14) självskattar sin kompetens genomsnittligt lägre än de som är 46 år eller äldre (M = 
4,24). De yngre cheferna anser således i genomsnitt ha lägre kompetens än de äldre cheferna. 
Oavsett ålder är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i 
skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då samtliga 
medelvärden ligger omkring 4 anser sig de flesta chefer, oavsett ålder, inneha god kompetens 
inom kommunikation. Variansen i de olika grupperna kunde antas vara lika, eller åtminstone 

Chefsnivå Medelvärde Standardavvikelse Antal

Första linjens chef 3,62 0,30 7

Mellanchef 3,89 0,71 28

Högre chef 4,14 0,80 29
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någorlunda lika (p = 0,143). Analysen visade att det inte finns några signifikanta 
medelvärdesskillnader (p = 0,507) mellan grupperna. Det finns således inget statistisk 
signifikant samband mellan ålder och chefernas skattade kompetens inom kommunikation. 

Tabell 12. Självskattad kompetens inom kommunikation utifrån ålder (N = 64) 

  

5.5.2 Konflikthantering 
För att undersöka om det finns något samband mellan chefernas självskattade kompetens 
inom konflikthantering och deras ålder testades skillnaderna på skattningarnas medelvärden i 
de olika ålderskategorierna (se tabell 13). De chefer som är mellan 30-45 år (M = 3,76) 
självskattar sin kompetens genomsnittligt lägre än de som är 46 år eller äldre (M = 3,90). De 
yngre cheferna anser således i genomsnitt ha lägre kompetens än de äldre cheferna. Oavsett 
ålder är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är mittenvärdet i skattningen 
och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då samtliga medelvärden ligger 
omkring fyra anser sig de flesta chefer, oavsett ålder, inneha god kompetens inom 
konflikthantering. Variansen i de olika grupperna kunde antas vara lika, eller åtminstone 
någorlunda lika (p = 0,58). Analysen visade att det inte finns några signifikanta 
medelvärdesskillnader (p = 0,39). Det finns således inget statistisk signifikant samband 
mellan ålder och chefernas skattade kompetens inom konflikthantering. 
  
Tabell 13. Självskattad kompetens inom konflikthantering utifrån ålder (N = 64) 

5.5.3 Motivation 
För att undersöka om det finns något samband mellan chefernas självskattade kompetens 
inom området motivation och deras ålder testades skillnaderna på skattningarnas medelvärden 
i de olika ålderskategorierna (se tabell 14). De chefer som är mellan 30-45 år (M = 4,03) 
självskattar sin kompetens genomsnittligt något lägre än de som är 46 år eller äldre (M = 
4,06). De yngre cheferna anser således i genomsnitt ha något lägre kompetens än de äldre 
cheferna. Oavsett ålder är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är 
mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då 
samtliga medelvärden ligger omkring fyra anser sig de flesta chefer, oavsett ålder, inneha god 
kompetens inom området motivation. Variansen i de olika grupperna kunde antas vara lika, 
eller åtminstone någorlunda lika (p = 0,99). Analysen visade att det inte finns några 

Ålder Medelvärde Standardavvikelse Antal

30-45 år 4,14 0,48 20

46 år eller äldre 4,24 0,59 44

Ålder Medelvärde Standardavvikelse Antal

30-45 år 3,76 0,48 20

46 år eller äldre 3,90 0,61 44
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signifikanta medelvärdesskillnader (p = 0,86). Det finns således inget statistisk signifikant 
samband mellan ålder och chefernas skattade kompetens inom området motivation. 

Tabell 14. Självskattad kompetens inom området motivation utifrån ålder (N = 64) 
 

5.5.4 Gruppdynamik 
För att undersöka om det finns något samband mellan chefernas självskattade kompetens 
inom gruppdynamik och deras ålder har testades skillnaderna på skattningarnas medelvärden i 
de olika ålderskategorierna (se tabell 15). De chefer som är mellan 30-45 år (M = 3,85) 
självskattar sin kompetens genomsnittligt något lägre än de som är 46 år eller äldre (M = 
4,13). De yngre cheferna anser således i genomsnitt ha något lägre kompetens än de äldre 
cheferna. Oavsett ålder är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är 
mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då 
samtliga medelvärden ligger omkring fyra anser sig de flesta chefer, oavsett ålder, inneha god 
kompetens inom gruppdynamik. Variansen i de olika grupperna kunde antas vara lika, eller 
åtminstone någorlunda lika (p = 0,91). Analysen visade på signifikanta medelvärdesskillnader 
mellan åldersgrupperna (p = 0,04). Det finns således ett statistisk signifikant samband mellan 
ålder och chefernas skattade kompetens inom området gruppdynamik. 

Tabell 15. Självskattad kompetens inom gruppdynamik utifrån ålder (N = 64) 
 

5.5.5 Strategi och mål 
För att undersöka om det finns något samband mellan chefernas självskattade kompetens 
inom området strategi och mål och deras ålder testades skillnaderna på skattningarnas 
medelvärden i de olika ålderskategorierna (se tabell 16). De chefer som är mellan 30-45 år (M 
= 3,88) självskattar sin kompetens genomsnittligt något lägre än de som är 46 år eller äldre 
(M = 4,02). De yngre cheferna anser således i genomsnitt ha något lägre kompetens än de 
äldre cheferna. Oavsett ålder är dock skattningarna relativt höga, långt över 2,5 vilket är 
mittenvärdet i skattningen och motsvarar i enkäten svarsalternativet “stämmer delvis”. Då 
samtliga medelvärden ligger omkring fyra anser sig de flesta chefer, oavsett ålder, inneha god 
kompetens inom området strategi och mål. Variansen i de olika grupperna kunde antas vara 
lika, eller åtminstone någorlunda lika (p = 0,596). Analysen visade att det inte finns några 
signifikanta medelvärdesskillnader (p = 0,509). Det finns således inget statistisk signifikant 
samband mellan ålder och chefernas skattade kompetens inom området strategi och mål. 

Ålder Medelvärde Standardavvikelse Antal

30-45 år 4,03 0,72 20

46 år eller äldre 4,06 0,63 44

Ålder Medelvärde Standardavvikelse Antal

30-45 år 3,85 0,49 20

46 år eller äldre 4,13 0,51 44
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Tabell 16. Självskattad kompetens inom området strategi och mål utifrån ålder (N = 64) 

Ålder Medelvärde Standardavvikelse Antal

30-45 år 3,88 0,70 20

46 år eller äldre 4,02 0,75 44
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6. DISKUSSION
6.1 Chefers självskattade kompetens och utmaningar inom ledarskapets 
olika områden   
Resultatet kring chefers kompetens visade att de självskattar sina kunskaper relativt högt inom 
de olika områdena kommunikation, konflikthantering, motivation, arbetsgruppen samt strategi 
och mål. Precis som Alvesson & Sveningsson (2003b, s. 1435-1440) säger angående  chefers 
uppfattning om ledarskapet kan det bero på att chefer kan ha svårigheter med att exemplifiera 
hur de konkret arbetar i praktiken. Hur chefer upplever sitt ledarskap  är inte alltid en saklig 
beskrivning av verkligheten utan kan i många fall kopplas samman med chefers identitet i 
arbetet. Det kan även stämma överens med denna studiens resultat då cheferna skattat sig högt 
inom samtliga områden vilket kan bero på att deras uppfattning om sitt ledarskap inte 
stämmer överens med verkligheten utan snarare är kopplat till deras identitet precis som 
Alvesson och Sveningsson beskriver. Resultatet bekräftar  även vår hypotes om att cheferna 
skulle kunna självskatta sin kompetens högt. Vidare beskriver Alvesson och Sveningsson 
(2003b, s.1442) att chefer uppfattar sig som den person som formulerar och framför visioner, 
riktlinjer och strategier men att de kan uppleva svårigheter med att ge exempel på hur de 
arbetar med att framföra och formulera dessa i praktiken. I jämförelse med denna studiens 
resultat skattade sig cheferna lägre inom området strategi och mål vilket kan tyda på att chefer 
har lägre kompetens inom detta område. I Boyatzis (1982) studie beskriver han effektiva 
ledare som individer präglade av ett starkt självförtroende vilket bland annat speglades i deras 
förhållningssätt och attityd. De hade även en stark tilltro till sin egen kapacitet och 
initiativförmåga. Resultatet i denna studie visade att cheferna skattade sig högt inom samtliga 
områden kan detta vara på grund av att de har en stark tilltro till sin egen kapacitet och 
kompetens vilket går i linje med Boyatzis studie (Yukl 2012, s. 69f).  

Det område där cheferna självskattade sin kompetens högst är kommunikation. Eftersom 
kommunikation är en stor del av ledarskapet är det inte förvånande att det är inom detta 
område de anser sig ha högst kompetens. Detta kan kopplas till Mossboda (2005, s. 93) som 
menar att tydlig kommunikation och att ständigt driva en konstruktiv dialog med 
medarbetarna är nyckeln till både chefskapet och ledarskapet. En tydlig kommunikation kan 
dock ses som en utmaning eftersom det är beroende av engagemang och lojalitet hos såväl 
chef som medarbetare. Även Said och Shah (2017, s. 48-53) beskriver att en av ledarens 
viktigaste ansvar är att ha en öppen kommunikation inom organisation och dess medarbetare. 
De beskriver vidare att ledare i organisationer står inför kommande utmaningar kopplat till 
kommunikation och därför är det en viktigt aspekt i ledarskapet. Då cheferna självskattar sin 
kompetens som hög inom kommunikation kan det bli svårt för dem att identifiera eventuella 
utmaningar då de själva anser sig ha god kompetens inom kommunikation. Då de själva 
möjligtvis inte är medvetna om eventuella utmaningar kan detta kan leda till att de inte 
utvecklar sin kompetens inom området utan istället anser sig vara tillräckligt kompetenta. 
  
De område som cheferna skattade sig lägst inom är konflikthantering. Det är dock viktigt att 
ha god kompetens inom konflikthantering vilket kan kopplas till McKibben (2007, s. 
100-103) som beskriver att forskning visar att konflikter uppstår av bland annat dåligt 
ledarskap samt att kunna hantera och förebygga konflikter är en viktig del av ledarskapet. Det 
går att jämföra med Larsen (2002, s. 59) som menar att en chef behöver ha kompetens om hur 

!  av !28 42



konflikter fungerar men även att ha den kunskap som krävs för att kunna förebygga och 
hantera konflikter. Detta resultat skulle kunna tolkas som en eventuell utmaning inom 
ledarskapet då chefen behöver ha god kompetens inom konflikthantering för att lyckas i sitt 
ledarskap (Zaharia, 2012, s. 69-74). Cheferna skattade sig även lägre inom området strategi 
och mål vilket kan kopplas till Myrtles (2018) studie om utmaningar i ledarskapet. Han 
beskriver att skapa ett sammanhang som möjliggör att medarbetarna arbetar utefter 
organisationens vision och värderingar är en utmaning. Resultaten kan således tyda på att 
cheferna upplever den utmaning som Myrtles beskriver. Vidare beskriver han att  skapa en 
känsla av mening hos medarbetarna och att skapa meningsfullhet i arbetet är en ytterligare 
utmaning. Cheferna i denna studie har dock skattat sig högt inom området motivation vilket vi 
kan tyda på att cheferna inte upplever den utmaning som Myrtles beskriver angående att 
skapa meningsfullhet och mening hos medarbetarna i sitt ledarskap. 

6.2 Sambandet mellan chefernas kompetens och erfarenhet 
Resultatet visade att det finns ett samband mellan chefernas självskattade kompetens och 
erfarenhet inom områdena kommunikation, konflikthantering, gruppdynamik samt strategi 
och mål. Inget samband fanns dock mellan chefernas skattade kompetens inom området 
motivation och erfarenhet. Braw (1990, s. 15) menar att erfarenheten  ligger till grund för det 
mänskliga handlandet. Han menar att erfarenhet är en sammansättning av egna och andras 
erfarenheter som ständigt utvecklas och prövas genom nya erfarenheter. Erfarenhet är dock 
något dynamiskt och föränderligt vilket innebär att en ledare aldrig är färdigutvecklad. 
Ledarskapet utvecklas ständigt och att fokus bör ligga på att utveckla sin egna ledarstil genom 
att förankra sin erfarenhet i sitt ledarskap. Grunden till att kunna använda sin erfarenhet i sitt 
ledarskap är förmågan att tillgodogöra sig och reflektera över sina egna och andras 
erfarenheter (Braw 1990, s. 14f).  Resultatet i denna studie påvisar att de som arbetat längre 
som chef har en högre kompetens inom ledarskap vilket går i linje med Braws teori om det 
erfarenhetsbaserade ledarskapet. Resultatet går även i linje med Zaharias (2012, s. 69-74) 
resonemang om att en framgångsrik ledare behöver kunskaper och färdigheter men 
framförallt en ständig utveckling i form av lärande. Hon menar vidare att lärandet uppstår 
som ett resultat av erfarenhet och att kunna använda denna erfarenheten för att utvecklas. 
Lärandet, och därmed även erfarenhet, kan ses som den viktigaste delen av chefskapet. Detta 
kan ha en betydelse till varför chefer i denna studie som har längre erfarenhet skattar sin 
kompetens högre än de som har kortare erfarenhet. I Boyatziz (1982) studie beskrivs effektiva 
ledare med hjälp av erfarenhet kan skapa kreativa lösningar och nya perspektiv på problem. 
Erfarenhet hjälper även cheferna att kunna använda sig av begrepp, modeller och teorier i sitt 
ledarskap (Yukl 2012, s. 69f). Det går att jämföra med att chefer i denna studie med längre 
erfarenhet skattar sin kompetens högre eftersom det kan lättare kan använda sig av begrepp, 
modeller och teorier i sitt ledarskap vilket kan kopplat till högre kompetens.   

Studiens hypotes om att erfarenhet har ett samband med chefers självskattade kompetens 
styrks av resultatet. Därav kan det antas att erfarenhet har en viss tyngdpunkt i chefernas 
ledarskap då de med längre erfarenhet kan ses som bättre ledare. Detta speglar även chef- och 
ledarskapets komplexitet då chefer som arbetat färre år själva anser sig inneha mindre 
kompetens inom ledarskap och behöver samla på sig mer erfarenhet för att utvecklas och 
därmed utveckla sin kompetens. 

!  av !29 42



6.3 Sambandet mellan chefernas kompetens och chefsnivå 
Resultatet visar inga samband mellan chefernas självskattade  kompetens och chefsnivå inom 
tre områden (motivation, gruppdynamik samt strategi och mål). Inom området 
kommunikation finns det signifikanta medelvärdesskillnader men inget tydligt mönster kan 
utläsas mellan de olika chefsnivåerna. Inom konflikthantering finns det ett samband mellan 
chefsnivå och hur cheferna självskattar sin kompetens beroende på om de arbetar som första 
linjens eller högre chef. Vår hypotes om att chefsnivån har ett samband med hur chefer 
självskattar sin kompetens kan inte förkastas helt men det går heller inte att urskilja några 
tydliga mönster inom de olika områdena, förutom inom konflikthantering, som stärker 
hypotesen.  

Ledarskap och chefskap är två viktiga komponenter i yrkesrollen som chef eftersom det 
innebär ett tydligt och ansvarsfullt uppdrag att driva verksamheten i en organisation. 
Chefskapet innebär även befogenheten och tillgång till information vilket skapar en formell 
maktposition (Mossboda m.fl 2005, s. 9). Vår hypotes grundar sig i en föreställning om att 
chefer som innehar en högre chefsnivå även har högre kompetens. De högre cheferna behöver 
bedriva ett mer effektivt ledarskap på grund av att de har mer makt och befogenheter vilket 
kan antas kräva högre kompetens. Yukl (2012, s. 520) beskriver att beroende på situation 
bestäms behovet av ledarskap samt vilken typ av ledare som krävs. Vi kan därför anta att 
högre chefspositioner kräver mer kompetens inom ledarskap. Dock menar vi inte att de högre 
cheferna i denna studiens stickprov inte har högre kompetens eftersom det rör sig om en 
självskattning vilket inte säger något om deras faktiska kompetens.  

6.4 Sambandet mellan chefernas kompetens och ålder 
Resultatet påvisade att det finns ett statistiskt samband mellan ålder och chefernas 
självskattade kompetens inom gruppdynamik. Inom de övriga områdena kommunikation, 
konflikthantering, motivation samt strategi och mål fanns dock inget statistiskt samband 
mellan ålder och skattad kompetens. Sett till kompetens i helhet inom de olika områden går 
det således inte att konstatera att det finns något samband mellan ålder och chefernas skattade 
kompetens. Vår hypotes om att ålder har ett samband med hur chefer självskattar sin 
kompetens kan inte förkastas helt men det går heller inte att urskilja några tydliga mönster 
inom de olika områdena, förutom inom gruppdynamik, där hypotesen stärks. Resultatet kan 
kopplas till Archers (2015) studie som visar att äldre chefer utvecklar sina medarbetare bättre 
och har ett större fokus på att vara en lagspelare och att utveckla medarbetarna vilket är 
grunderna inom gruppdynamik. Därmed styrker resultatet i denna studie Archers resonemang 
om att äldre chefer är bättre på att utveckla sina medarbetare och sin arbetsgrupp då de äldre 
cheferna i denna studie skattade sin kompetens inom gruppdynamik högre än de yngre. Dock 
visar resultatet i denna studie inget tydligt samband mellan ålder och skattad kompetens vilket 
går i linje med Archers resonemang kring att det inte går att avgöra om yngre eller äldre 
chefer har högre kompetens. Dock menar han och vi att yngre respektive äldre chefer har 
olika fokus i sitt chefskap och att detta inte behöver ha något samband med deras 
kompetensnivå. Istället är det typ av organisation och sammanhang som avgör vilken typ av 
ledarskap som är lämpligt. Även Yukl (2012, s. 520) menar att det är situationen som 
bestämmer behovet av ledarskap och vilket typ av ledare som krävs. Därmed är det snarare 
situationen som avgör om en yngre eller äldre chef är att vara att föredra. Det är således inte 
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åldern som avgör utan istället om de kompetenser som en chef innehar är lämpliga för den 
aktuella situationen. Därav kan vi inte genom detta resultat bekräfta vår hypotes om att ålder 
har ett samband med chefernas självskattade kompetens.  

6.5 Metoddiskussion  
I förhållande till studien anser vi att urvalsstorleken på 407 chefer är tillräcklig för studiens 
omfång. Bortfallet i studien blev dock högt då endast 64 chefer av totalt 407 valde att  besvara 
enkäten trots att påminnelse skickades ut. När det gäller bortfallet där respondenterna valt bort 
hela frågeformuläret är det inte helt förvånande att det är såpass stort då denna typ av bortfall 
är vanligt förekommande när respondenterna själva har ansvaret att besvara enkäten (Djurfelt  
m.fl. 2010, s. 108) Ett urval ska uppfattas som representativt för helheten och möjliggöra 
generaliseringar vilket kan vara svårt då det oftast är omöjligt att studera samtliga personer 
som är relevanta för studien (Becker 2008, s.78f). Gällande urvalets representativitet kan det 
finnas oklarheter på grund av ett systematiskt bortfall eller urvalsmetoden (Djurfelt m.fl. 
2010, s. 102). Inget systematiskt bortfall går att urskilja i denna studie då det inte går att 
identifiera om individer med några speciella egenskaper är underrepresenterade (Djurfelt m.fl 
2010, s. 108) Dock kan urvalsmetoden diskuteras och ett fel i urvalsmetoden kan vara att 
studien inte förankrades hos cheferna innan enkäten skickades ut. De hade således ingen 
kännedom om studien eller författarna vilket kan ha inneburit att cheferna inte kände sig 
varken manade eller skyldiga till att besvara enkäten. Något som hade kunnat göras 
annorlunda är att istället skapa en enkät i pappersformat och att förankra den hos cheferna 
genom ett personligt möte där de hade fått chansen att besvara enkäten. Detta hade dock varit 
svårt att genomföra med tanke på studiens tidsram och därav var det mer tidseffektivt att 
skapa en webbenkät. En högre svarsfrekvens hade kunnat innebära att studien fick högre 
validitet då fler svar hade ökat giltigheten i studien vilket även hade gjort det möjligt att 
generalisera resultaten i ännu högre utsträckning (Djurfelt m.fl. 2010, s. 104). En fördel med 
att använda Google Formulär var att enkäten var tillgänglig via en webblänk vilket 
underlättade utskicket av enkäten. Vi kunde även nå ut till fler respondenter genom denna 
metod utifrån tidsramen.  

Användandet av tjänsten Mailschimp reducerade risken att mailutskicket av enkäten skulle 
hamna i mottagarnas skräppost eller markeras som spam. Dock kan det inte garanteras att så 
var fallet eftersom kännedom inte finns om chefernas mailfilter. Därmed går det inte med 
säkerhet veta att samtliga chefer mottagit och sett mailet. En annan aspekt kan vara att 
cheferna får många mail samt även att de inte har möjlighet eller tid på grund av hög 
arbetsbelastning att besvara enkäten. En ytterligare orsak till bortfallet kan  ha varit att vissa 
inte ville självskatta sin egen kompetens och därför helt enkelt valde att inte besvara enkäten. 
Trots att mycket tid lades på att utforma enkätens design kan dess utformande vara en orsak 
till att svarsfrekvensen var relativt låg då vi inte kunde påverka designen fullt ut. I Google 
Formulär går det att välja mellan några få teman vilket innebär att enkäten inte kunde 
utformas exakt som önskat. Med detta menas inte att enkätens design inte är duglig utan att 
det är subjektivt och alla individer har olika uppfattning om hur enkätens design borde se ut.  

Värt att diskutera är även att mestadels av cheferna självskattade sin kompetens som god. En 
av anledningarna till det kan bero på frågornas utformning. Frågorna var formulerade i en 
positiv bemärkelse (exempel: Jag anser att jag har kunskap om hur jag på ett bra sätt ska 
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förmedla budskap till medarbetarna). Detta kan ha gjort det enklare för cheferna att skatta sin 
kompetens högre än om påståendefrågorna istället hade varit  i negativ bemärkelse (exempel: 
Jag anser att det är svårt att på ett bra sätt förmedla budskap till medarbetarna) vilket hade 
kunna resultera i mer nyanserade och självkritiska svar. Förutom frågornas utformning kan 
detta även ha påverkats av chefernas självuppfattning vilket det fanns en medvetenhet om 
innan enkäten skickades ut. Därför uppmanades cheferna i informationsmailet att besvara 
enkäten med god självinsikt.  

Trots att frågorna kunde utformats negativt så var de väl utformade och gav svar på det som vi 
ville utifrån studiens syfte och frågeställningar. De påståendefrågor som slogs samman till 
fem olika index gick alla i samma riktning vilket reliabilitetstestades genom Cronbach’s 
alpha. Samtliga index visade ett värde över 0,7 förutom ett som visade 0,660 vilket ändå kan 
anses vara tillräckligt när det, som i detta fall, handlar om relativt få variabler (Bryman 2011, 
s. 162). Att index gjordes resulterade även i en mer överskådlig analys då fler variabler kunde 
slås samman till ett index som gav en överblick över chefernas skattade kompetens inom ett 
visst specifikt område.   

Värt att nämna är att denna studie ej är kontextspecifik, det vill säga att bransch eller sektor  
inte har tagits i beaktning. Anledningen till det är att tillgången till ett tillräckligt stort urval 
från någon specifik bransch eller sektor ej var tillgänglig. Det hade dock varit intressant att 
undersöka om det fanns skillnader mellan branscher eller sektorer. Dessutom hade det varit 
intressant att se om det fanns skillnader inom respektive bransch. En fördel med att studien 
inte är kontextspecifik är att det bidrar till en allmän bild av chefers syn på kompetens. 

6.6 Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra en fortsatt studie som även inkluderar fler och andra 
områden i ledarskapet. Detta hade kunnat bidra med bättre generaliseringar kring chefers 
skattade kompetens.  Dessutom hade det varit intressant att inkludera medarbetarnas syn på 
chefernas kompetens och se om deras bild överensstämmer med hur cheferna självskattar sin 
kompetens. Detta hade även bidragit till ett bredare perspektiv av chefernas kompetens ur 
såväl ett chefsperspektiv som medarbetarperspektiv. Forskning som finns tillgänglig kring 
chefers kompetens är begränsad och därför hade det varit intressant att utforska detta fält 
vidare.  

6.7 Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur chefer självskattar sin kompetens och ambitionen var 
att bidra med kunskap kring chefers kompetens samt eventuella utmaningar inom ledarskapet. 
Dessutom ville vi undersöka sambandet mellan den skattade kompetensen och ålder, 
utbildningsnivå och erfarenhet som chef. Vår första hypotes som är att chefer självskattar sin 
kompetens högt styrks av resultatet. Det är intressant eftersom diskursen kring ledarskap tar 
upp att ledarskap är komplext samt att ledarens kompetens ofta ifrågasätts av bland annat 
medarbetare. Då cheferna skattat sig högt inom samtliga områden går det inte urskilja några 
tydliga och större utmaningar inom ledarskapet. Resultatet visade att samband finns mellan 
erfarenhet som chef och självskattad kompetens när det gäller kommunikation, 
konflikthantering, gruppdynamik samt strategi och mål men inte gällande motivation. Vidare 
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visades inget samband mellan chefernas självskattade kompetens och chefsnivå gällande 
motivation, gruppdynamik samt strategi och mål. Gällande kommunikation däremot fanns det 
medelvärdesskillnader men inget tydligt mönster kunde utläsas mellan de olika chefsnivåerna. 
Inom konflikthantering fanns det ett samband mellan chefsnivå och hur cheferna självskattar 
sin kompetens. Vidare visade resultatet på samband mellan ålder och chefernas självskattade 
kompetens gällande gruppdynamik. Inom de övriga områdena fanns inget samband mellan 
ålder och skattad kompetens. 
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