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Summering  
 

Syftet med denna uppsats har varit att med en kvantitativ metod bidra med en bred förståelse om 

hur chefer ser på sin kompetens och drivkraft utifrån ledarskap och kunskap om det 

verksamhetsområde/expertområde som de leder. Undersökningen genomfördes genom en 

enkätstudie med svar från 1 365 respondenter representerade från olika chefsnivåer, branscher, 

åldrar och bakgrund. Resultaten har analyserats utifrån kategorierna kön, ålder och chefsnivå och 

med en teoriram som belyser karriärstilar, karriär relaterat till kön och ålder samt teorirer kring 

expertledarskap. Majoriteten av cheferna upplevde att de vid första och nuvarande chefsjobb blivit 

rekryterade för sin kunskap om verksamhetsområdet framför ledarskapsförmågan. Den största 

andelen definierade sig framförallt som en chef med både goda kunskaper om verksamhetsområdet 

kombinerat med goda ledaregenskaper. Detta tyder på att cheferna har sin huvudprofession i 

chefsyrket snarare än i expertrollen. Högre chefer skattade sig inte mer som generalister än övriga. 

Äldre chefer såg sig mindre som generalister än övriga åldersgrupper. Chefer under 35 år ville 

utmärkande mer än övriga åldersgrupper förändra sin chefsroll genom att antingen inom tre år bli 

högre chef eller byta bransch. Studien visade att män i högre grad än kvinnor värderade kunskap 

både som drivkraft och kompetens. Kvinnor ville i samma utsträckning som män avancera till en 

högre chefspost. Män ville i högre grad vara kvar på samma chefsjobb i framtiden. Att vara väl insatt i 

kunskapsområdet visade sig vara viktigare för lägre chefer och mellanchefer än högre chefer. I 

relation till tidigare forskning har min studie bidragit med en bred chefsgrupps skattning och på detta 

sätt visat att frågan om kunskap är relevant för en rad olika yrkesgrupper och inte bara för chefer 

som leder verksamheter med en högutbildad profession vilket tidigare studier har undersökt.     

 

Nyckelord: ledarskap, chef, expertkunskap, drivkraft, karriär, expertledare  
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1. Inledning  
Att vara chef innebär att dagligen fatta beslut för verksamhet och personal och ta ansvar för 

resultaten sprungna ur besluten. Detta kan man göra med hjälp av ledarskap och/eller utifrån sin 

egen kunskap om verksamheten. Jag har själv som chef erfarenhet av att leda medarbetare och 

verksamhet både med och utan egen expertis inom området. Ibland har jag reflekterat över att jag 

använder olika slags ledarskap när jag själv behärskar områdena mot när jag överlämnar expertisen 

helt och hållet till mina medarbetare. De olika förhållningssätten har i sin tur påverkat hur jag ser på 

mig själv som chef och vari jag lägger min yrkesidentitet som chef eller som expert.  

Jag har lagt märke till att det inom ledarskapsforskningen finns en tendens att lyfta fram ledarskapets 

betydelse för att forma chefsrollen medan betydelsen av chefers expertkunskap kopplat till ledarskap 

inte tas upp i samma omfattning.  Och ändå kan jag ana att expertkunskapen fortfarande finns där 

som en verklighet i chefers vardag, inte minst utifrån min egen erfarenhet. Kan det stämma? 

Detta är upprinnelsen och försförstålsen till min egen nyfikenhet kring frågan om chefen som expert 

och ledare som drivkraft och kompetens. 

1.2 Bakgrund 
För att agera professionellt som chef är det relevant att veta vilken kompetens som behövs i 

förhållande till chefsrollens uppgifter. Kompetens kan ses som ett samspel mellan att kunskaper ska 

vara relevanta, att det finns en vilja att använda dem och tillfälle att göra detta (Stockfelt, 1988, s. 

113). Vad som är relevant kompetens för chefer är emellertid inte så tydligt definierat. Generellt 

talas det om ledarskap utan en tydlig definition kring vad ledarskap är (Jönsson & Strannegård, 2009, 

s. 31). Det kan därför vara svårt att förstå vad ett chefsjobb innebär liksom att veta om man har 

relevant kunskap och vilja för uppdraget. Om det finns för stort glapp mellan ideal och verklighet 

kring chefsrollen kan man tänka sig att färre vill vara chefer eller att det är svårt att finna rätt 

personer till rollen. 

Ett definierat problem kring chefsförsörjningen är kopplat till de många pensionsavgångar som 

väntar samtidigt som den yngre generationen inte vill bli chefer i samma utsträckning.  

Genomsnittsåldern för en chef i Sverige har sedan 2002 ökat med åtta år; från 46 år 2002 till 54 år 

2007 (Ledarna, 2007).  Sex av tio chefer är 45 år äldre medan det omvända råder för arbetande i stort 

där sex av tio är yngre än 45 år. Samtidigt har rekordgenerationen 40-talisterna nu börjat gå i pension 

och måste ersättas. Sverige behöver rekrytera 125 000 nya chefer de närmaste 10 åren för att ersätta 

kommande pensionsavgångar bland chefer (Ledarna, 2013 a). Det finns en utmaning i att locka unga 

att bli chefer i Sverige som har Europas äldsta chefer. Nya chefer behöver efterträda kommande 

pensionsavgångar (Ledarna, 2012 a). Vilka kompetenser kommer dessa unga att behöva ha för att 

matcha de förväntningar som finns hos dagens chefer? Är det framförallt ledarskap som efterfrågas 

eller är det expertkunskap som är viktigast när chefer ska tillsättas?  Och vad motiverar de unga för 

att vara chef?  

En annan utmaning kring chefsförsörjningsfrågan handlar om den fortfarande ojämna fördelningen 

mellan män och kvinnor i chefsyrket. Andelen kvinnliga chefer har ökat den senaste tiden men inte 

på de höga positionerna. Kvinnorna blir kvar på de lägre chefsnivåerna medan manliga chefer 

rekryteras till de högre chefstjänsterna såväl i privat som också offentlig sektor (Ledarna, 2013 b). 

Utifrån ovan definition av kompetens kan vi fråga oss om det hos kvinnorna är bristande kunskap, 
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vilja eller tillfälle som gör att de i samma utsträckning som sina manliga kollegor gör en karriär som 

högre chefer. För att fler kvinnor ska ha förutsättningar att gå in i dessa roller är det viktigt att 

undersöka om viljan och drivkraften finns. Det är också viktigt att veta vilken kompetens som upplevs 

vara viktigast vid tillsättning av olika chefsjobb och om det finns några skilda uppfattningar mellan 

män och kvinnor. Givet att vi har ett chefsförsörjningsproblem är det högst relevant att titta närmare 

på vad chefer idag upplever att de har blivit rekryterade för och vad som driver dem i chefsyrket 

utifrån expertkunskap och ledarskap.   

Tidigare var det experten som blev ledare. Den som var bäst på ett ämne var den som naturligt fick 

chefa för verksamhetsområdet. Därav rekryterades chefer inom samma bransch och expertområde. 

(Öfverström, 2013, s. 10).  Med tiden har chefsyrket professionaliserats där managment och 

ledarskap har urholkat betydelsen av expertkunskap inom många branscher och områden. Parallellt 

har tilltron till ledarskapet ökat. Inom ledarskapsforskningen menar man ofta att chefskap har ersatts 

av ett ledarskap som handlar om att hantera det osäkra framför att styra med regler och riktlinjer 

(Holmberg et.al., 2003, s. 15). Detta skulle kunna innebära att ledarskapet, eller konsten att leda, blir 

den viktigaste kompetensen för framtidens chefer. Andra forskare menar dock att vi tenderar att ge 

ledarskapet för stor betydelse till chefsrollen och alltför okritiskt lyfter fram ledarskapets betydelse 

för verksamhetens resultat (Alvesson, 2011, s. 10).  

Att vi lever i en snabbföränderlig värld påverkar också organisationer som blir mer komplexa, globala 

och gränslösa vilket i sin tur kan påverka chefsollen (Bolman & Deal, 2009). Vissa ledarskapsforskare 

menar att framtidens chefsroll mer kommer att innebära en faciliterande roll till självständiga 

medarbetare som själva löser affärsproblem genom tvärfunktionella team och nätverk (Snickare, 

2012, s. 83).  Trots att det talas mycket om förändring i chefsrollen finns det ännu inte mycket empiri 

som bekräftar att en förändring egentligen har skett (se exempelvis Alvesson 2011 och Snickare 

2012, s.83). Hales (2002) har gjort en studie på mellanchefer för att undersöka eventuella 

förändringar men kan konstatera att endast små förändringar har skett. Också Tengblad (2006) 

menar genom sina studier att chefsarbete snarare förändras gradvis över tid än dramatiskt. 

Stabiliteten i chefsrollen ligger på uppgiften att vara ansvarig för resultatet oavsett ledarstil och 

kunskap (Snickare, 2012 s. 97 ). Detta resultat ska skapas och förbättras i en omvärld där tempot går 

allt fortare och ställer nya krav på chefens förmåga att fatta beslut och förstå den marknad man 

agerar på (Tyrstrup, 2005, s. 17).  Detta talar för att chefer som dagligen ställs inför beslut behöver 

förstå och kanske till och med kunna den verksamhet som de ska leda. Om ledarskapet i sig är det 

mest avgörande skulle duktiga ledare framgångsrikt kunna bli chef för vilken verksamhet som helst. 

Men frågan kvarstår om relevansen för ledarens kompetens kring kärnverksamheten.  

Det finns i chefsrollen en intressant spänning mellan att fortfarande vara någon form av specialist 

eller expert och samtidigt vara en bra ledare med ett utvecklat ledarskap. När management från 

näringslivet gör entré inom starka professioner påverkar nödvändigtvis inte bara chefernas identitet 

utan också verksamhetens inriktning (Öfverström, 2013 s. 27). I en debattartikel i tidningen Respons 

problematiserar professor Sten Widman (2013) managementkulturen och linjeorganisationens 

konsekvenser för akademin. När högskolor och universitet anställer generalister framför forskare 

fråntas de som praktiskt utför akademin möjlighet till makt och inflytande skriver Widman (2013).   

Vi kan alltså se att frågan om chefers kompetens är relevant utifrån chefsförsörjningsproblematiken 

och aktualitet vid pågående och framtida chefstillsättningar. Genom att undersöka hur dagens chefer 
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själva värderar kompetens och drivkraft utifrån nuvarande och kommande karriär kan vi få en 

nulägesbild kring hur viktigt det är med expertkunskap och ledarskap i chefsrollen.  Vilka är chefens 

främsta drivkrafter i chefsrollen? Hur värderar chefer själva sin komptens i chefsrollen utifrån 

ledarskap och kunskap om det verksamhetsområde/expertområde som de leder och finns det några 

skillnader avseende kön, chefsnivå och ålder kopplat till frågorna? Dessa frågor kommer att 

undersökas i uppsatsen. Syftet med uppsatsen är undersöka hur chefer själva värderar sin kompetens 

och sina drivkrafter utifrån ledarskap och kunskap om det verksamhetsområde som de leder (se 

vidare avsnitt 1.5).  

1.3 Tidigare forskning – chefen som expert och ledare   
Syftet med följande avsnitt är att ge en överblick kring tidigare forskning om chefsrollens betydelse 

utifrån expertkunskap och ledarskap. Avsikten är att sätta in mina forskningsfrågor i ett vetenskapligt 

sammanhang. Ämnet ledarskap är i sig omfattande. I uppsatsen avgränsas forskning och teorier kring 

de delar av ledarskapsforskningen som relaterar till min frågeställning om expertkunskap kopplat till 

ledarskap.  

1.3.1 Chefsrollens effekter och uppgifter  

Tidigare forskning har framför allt närmat sig frågan om expertkunskapens betydelse för chefer 

utifrån frågan om vilka effekter olika chefskompetenser får för verksamheten. Frågan om 

expertkunskapens betydelse för chefsrollen och dess effekter för verksamheten är på ett metaplan 

svår i sig att utforska då frågan behöver sättas i sammanhanget kring den diskurs som förs om 

chefens överhuvudtagna betydelse för verksamheten. Att det är svårt att mäta korrelationer mellan 

chefskap och resultat problematiserar Anna Nyberg i ett försök att sammanfatta forskning kring 

effekter av chefskap (Döös & Waldenström, 2008 s. 189). I en kunskapsöversikt går hon igenom olika 

metoder som har använts inom ledarskapsforskningen för att mäta effekter av ledarskap och kan 

konstatera att varje metod rymmer sina problem. Exempelvis kan medarbetarnas generella syn på 

chefen utgöra bias vid medarbetarundersökningar som avser att undersökta effekter av ledarskap. 

Ett annat problem är att ledarskapsteorier som används vid undersökningar inte tycks ta hänsyn till 

hur chefens arbete ser ut. Det är också svårt att mäta resultat av verksamheten kopplat till 

chefsrollen då det ofta är flera komponenter som samverkar till resultaten (Döös & Waldenström, 

2008 s. 188). Också Snickare problematiserar i sin avhandling (2012) svårigheten att mäta 

ledarskapet för att det inte finns någon gemensam eller tydlig uppfattning om vad begreppet 

ledarskap egentligen är. Chefsrollen i sig rymmer så mycket varför det är svårt att dra några 

slutsatser om ledarskapets betydelse för verksamheten (Snickare, 2013 s. 59).  

Trots att det i sig är svårt att studera kopplingen mellan chefskap och resultat är området kring vilka 

egenskaper och kompetenser som formar framgångsrika ledare väl studerat och diskuterat. Detta 

framkommer i några sammanställningar kring ledarskapsforskning som jag tagit del av (bland annat 

från Snickare, 2012; Yukl 2012; Fogelberg, Eriksson, 2000; Jönsson& Strannegård, 2010). När man 

studerar effekter av ledarskap kan man göra det ur olika perspektiv. Ett perspektiv är att ha helt 

fokus på ledaren som person med egenskaper och kompetenser. Ett annat är att studera vad chefen 

åstadkommer utifrån verksamhetens resultat. Ett tredje perspektiv är att relatera varifrån ledaren 

agerar, från vilken position i organisationen.  Slutligen kan ledarskap ses som en process i hur ledaren 

får saker och ting att hända (Jönsson & Strannegård, 2010, s. 31).   



8 
 

Att studera chefers komptens som expert och ledare kan ta sin utgångspunkt från alla dessa 

perspektiv. Huruvida det är relevant för chefen att vara kunnig inom sitt verksamhetsområde hänger 

också ihop med frågan om vad chefer egentligen gör och vilka kompetenser eller egenskaper som 

behövs för att utföra arbetet. Vad en chef gör och vilken betydelse chefens agerande har för 

verksamheten är ett område som har sysselsatt ledarskapsforskare över tid (Snickare, 2013, s. 14). 

Med begreppet yrkeskunnande menar Snickare: ”(…)det chefer gör i sin vardag i sitt arbete som 

chefer och vilken kompetens de behöver för att göra detta. ” (Snickare, 2012, s. 25). Vad en chef gör 

har emellertid länge varit problematiskt för forskningen att helt identifiera. Mintzberg är den som 

forskare ofta refererar till utifrån en omfattande studie som gjordes genom observationer kring 

chefsarbetets natur (Snickare, 2012, s. 69 ). I Sverige har Tengblad (2006) följt upp vad arbetslivets 

nya krav innebär för förändringar på chefsrollen. Jämfört med Mintzbergs studie ser Tengblad 

framför allt ökad betoning på att informera, ökad relation till underordnade i grupp, en större 

arbetsbelastning och mindre administration. Ledaren blir den som knyter ihop olika aktiviteter – eller 

episoder – till en större helhet (Tengblad, 2006). Lotta Snickare sammanfattar chefens uppgift som 

att ge respons, representera enheten i omvärlden, ange riktning för arbetet och ansvara för 

resultatet (Snickare, 2012, s. 69).  

Just dessa uppgifter, att ta fram riktning, ge återkoppling, skapa resultat och vara representant är det 

som Amanda Goodall refererar till när hon menar att en ledare bör inneha expertledarskap just för 

att lyckas med dessa uppgifter (Goodall, 2012).  För Goodall inryms både kompetens och uppgift 

inom ramen för expertledarskapet som jag tolkar henne. Yukl går igenom olika forskares syn på 

chefers kompetens relaterat till var i organisationen chefen befinner sig. Slutsatsen blir, till skillnad 

från Goodall, att det endast är chefer på lägre nivåer som behöver ha expertkunskap utifrån att just 

uppgiften är att fatta operativa beslut istället för strategiska beslut (Yukl, 2012, s. 84).  

1.3.2 Ledarskap och expertis  

Tidigare forskning har framförallt att undersökt ledarskapets betydelse för att utforma chefsrollen 

framgångsrikt. Att chefsrollen också oftast bär en sida av specialistkompetens berörs i forskningen 

framför allt i övergången till att bli chef och i yrken som har en tydlig yrkesprofession såsom inom 

medicin. Helena Öfverström (2013) undersöker i sin avhandling läkares väg till chefsposten och deras 

inställning till hur det är att arbeta som chef utifrån att ha en tung specialistkunskap i botten. Hon 

problematiserar hur influenser från management påverkar utformandet av verksamhetschefsrollen. 

Genom att flytta över arbetssätt och ledarskapsmodeller från näringsliv till vården utmanas 

professionen som specialist i chefsrollen. Det tydligaste exemplet när managment och ledarskap blir 

viktigare än specialistkunskapen är när professionella chefer anställs utan medicinisk bakgrund. 

Öfverström sammanfattar två strömningar på synen av verksamhetschefens roll. Den ena linjen vill 

ha tillbaka den verksamhetsnära chefen som tillika är delaktig i klinikens arbete.  Man vill alltså 

förena rollerna och stå med en fot i chefsuppdraget och den andra i utövande av specialistroll. Den 

andra linjen innebär en mer förändringsorienterad syn på chefsrollen. Chefen, oberoende av 

professionsbakgrund, ska ansvara för all klinikers medarbetare. Öfverström menar att denna linje 

vädjar om att chefskapet är det viktigaset där det administrativa arbetet måste tas på allvar. På ett 

metaplan menar jag att Öfverströms avhandling berör frågeställningen om huruvida man ska se 

chefspositionen som en profession i sig och vilken professionell tillhörighet man som chef framför allt 

har då man är både läkare och chef. Med hänvisning till andra studier konstaterar Öfverström att det 

går att förena management och medicin Dock är det fortfarande viktigt att behålla den professionella 

identiteten i medicin (Öfverström, 2012, s. 46).  
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En forskare som uttrycker avsaknaden av perspektivet kring expertkunskapens betydelse i 

ledarskapsforskningen är Amanda Goodall (2012). Goodall är kritisk när hon granskar den enligt 

henne alltmer förekommande linjen att högre chefer och VD:ar är generalister (Goodall, 2012). 

Genom kvantitativa metoder där har hon tagit fram resultat från framgångsrika verksamheter och 

gjort korskörningar med ledarnas kompetenser har hon funnit samband mellan positiva resultat i 

verksamheten och expertkunskap hos högsta cheferna. Exempelvis finner hon ett samband mellan de 

mest framgångsrika universiteten i USA och meriter hos rektorn; ju mer meriterad och citerad 

rektorn är, desto högre rankning har universitetet. Samma samband fann hon när hon undersökte de 

högst rankade sjukhusen i USA kopplat till sjukhusdirektörernas kompetens. De mest framgångsrika 

sjukhusen var ledda av en högre chef med medicinisk bakgrund. Verksamheter med hög status lockar 

de bästa cheferna och i dessa falla har dessa framgångsrika ledare rekryterats från samma domän 

skriver Goodall (Goodall, 2012). Hennes tes är därför att verksamheter leds mer effektivt när högre 

chefer själva är bärare av kunskap som är kongruent med den verksamhet som de leder. Chefer bör 

ha verklig, praktisk erfarenhet av sin kärnverksamhet istället för att bara vara effektiva chefer, menar 

Goodall. Denna kunskap behöver kompletteras med ledarskap som bäst lärs och tränas genom 

branschspecifika chefsutbildningar (Goodall, 2012). Utifrån sina studier har Goodall skapat en teori 

kring expertledarskap vilken jag närmare kommer att presentera under teoriavsnittet. Goodalls hela 

resonemang är uppbyggd utifrån en övergripande tes om att chefer verkligen har betydelse för 

verksamhetens resultat (Goodall, 2012).  

Goodalls forskning är en förlängning och utveckling av Mumford som har studerat ledarens bidrag till 

kreativitet där sambandet mellan expertiskunskap och kreativitet kan bekräftas. Mumfords forskning 

visar att ledaren har en viktig funktion vid värdering av medarbetares idéer och genom att kunna ge 

relevant återkoppling till medarbetare och signalera trovärdighet. Expertkunskapen hos ledaren 

bidrar till ökad idégenerering. Denna kompetens är särskilt relevant hos chefer i verksamheter där 

innovation är av betydelse (Mumford et. al. 2002).  

I en omfattande svensk studie fortsätter Lisa Olsson(2012) att undersöka hur ledarens expertis kan 

ha betydelse för kreativitet. I Olssons avhandling (2012) konstateras att ledaren har en viktig funktion 

för kreativiteten bland annat genom att tillgodose medarbetarna med expertis. I de 65 forskarlag 

inom biomedicin och bioteknik har hon sett att ledarens expertis är avgörande för att utvärdera idéer 

som dyker upp och kan vidareutvecklas. Undersökningen genomfördes med hjälp av en teori kring 

interaktioner mellan medarbetare och ledare – LMX (Leader- Member Exchange teori). Slutsatserna 

bygger på resultaten från såväl kvantitativa som kvalitativa data. De ledarbeteenden som visar sig 

positiva för kreativiteten handlar om att ge expertis och stöd bland annat genom demonstration och 

social interaktion (Olsson, 2012).  

Betydelsen av expertkunskap för rollen som chef kan också belysas genom att granska begreppet 

expertis och expert. Det som enligt forskarna skiljer en expert från någon med vardaglig kunskap är 

att en expert är en framstående utövare med cirka tio års erfarenhet av samlad kunskap och 

erfarenhet (Ericsson et. al., 2010).  Man kan vara expert inom en rad områden. Oavsett om 

expertkunskapen handlar om golf, hjärnkirurgi eller musik utvecklas expertis på ett liknande sätt. För 

att bli en expert menar forskarna att man behöver erfarenhet, motivation och kontinuerlig träning 

(Ericsson et. al.; McCall 2008). Fenomenet expertis och utvecklingen av detta kan relateras till 

chefsrollen där utvecklingen av ledare sker på samma sätta som utveckling av annan expertis. McCall 
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studerar inte om ledaren har expertiskunskap kring något speciellt ämne utan snarare hur 

ledarskapet i sig är en form av expertis som kan tränas liksom andra expertområden (McCall, 2008).  

Enlig MCCall är all expertis domänspecifik och kopplat till sitt sammanhang. En expert inom golf blir 

inte per definition en lysande tennisspelare. På samma sätt formas och präglas ledarskapet och 

chefsrollen inom ramen för det domän cheferna verkar i. Med hänvisning till Kotter kopplar McCall 

samman framgångsrik utveckling av ledare med ledarens goda kunskaper kring sin verksamhet och 

ger exempel på betydelsefulla ledare som positivt har vänt sina organisationer tack vare deras 

expertkunskap från företaget. Det som då gör en expert till en expert är inte bara kunskap. Framför 

allt är det viljan, ihärdig träning, motivation och personliga ledningskompetens. Chefer behöver 

specifik kunskap – exempelvis branschkunskap – men också generell kunskap exempelvis om 

människor, innovation, sociala och kognitiva färdigheter. Till skillnad från ett vanligt expertområde 

innebär chefsrollen en större komplexitet då ledare behöver hantera ett mycket bredare spektrum av 

verksamheter och människor (McCall, 2008, s. 4).  

1.3.2.1 Utmaningar med expertledaskap 

De expertkunskaper som expertledare utvecklar är inte alltid enkla att förena i en chefsroll enligt 

Finney och Gifford (2011). De har undersökt ledare med en bakgrund som högutbildade tekniska 

specialister. Resultatet visar att utmaningen för dessa ledare är att de förlitar sig på de rationella och 

logiska sidorna och underskattar de relationella och emotionella delarna av ledarskapet (Finney & 

Gifford, 2007). Också Goodall ser risker med att expertledare brister i den empatiska förmågan och 

genom sin egen expertis kan missa andra viktiga perspektiv (Goodall, 2012).  Genom att experter lätt 

fokuserar på detaljer tenderar de att lösa komplexa problem på sätt som inte löser det verkliga 

problemet (Finney & Gifford, 2007). Detaljsinnet gör att de också kan ha svårt att skapa strategier 

utanför sina expertområden vilket kan begränsa förmågan som ledare enligt Finney och Gifford 

(2009). Den egna erfarenheten och den analytiska förmågan försvårar och förhalar beslutsgången för 

expertledare då de har behov av djup insyn och kontroll för att fatta beslut. Goodall menar tvärtom 

att ledare med stor expertis är bättre på att skapa de bästa strategierna då de är väl insatta i 

verksamheten. Hon anser också att beslut fattas effektivare av ledare med egen erfarenhet från 

verksamheten då erfarenhetsbaserade och intuitiva beslut kan fattas (Goodall, 2012). Såväl Finney 

och Gifford som Goodall menar att expertledare behöver utbildas inom sin kontext för att 

komplettera expertkunskapen med ledarskapet. Ledarskapet ses i detta sammanhang som de 

mellanmänskliga och kommunikativa delarna i chefsrollen. Finney och Gifford (2009) är inte 

övertygade om att alla experter trots god drivkraft har förmågan att bli bra chefer. Goodall ser mer 

oproblematiskt på detta men betonar ändå att experter behöver träna ledarskapet (Godall, 2012). 

Expertchefens ledarskap och utmaningar i naturvetenskapliga kontexter undersöks i en 

magisteruppsats av Grebius (2013). Till skillnad från Goodall undersöker Grebius chefernas egna 

upplevelser av expertledarskap utifrån Goodalls teoretiska modell. Frågeställningen för studien 

handlar om hur chefer hanterar sitt ledarkskap utifrån dubbelheten kring rollen som expert och 

ledare. Utifrån en grundad teori intervjuas chefer från tre kontexter; akademi, statligt och privat. 

Grebius kommer fram till att undersökningens chefer slits mellan rollerna och får tysta signaler om 

att expertisen står över ledarskapet. En kategori chefer i studien upplever sig vara otillräckliga i såväl 

ledarskapet som i chefsrollen på grund av den ständiga splittringen och de uttalade förväntningar 

kring vad man egentligen ska prioritera i sin chefsroll. Sammanfattningsvis konstateras att chefer bör 

vara insatta i det område som de leder. Uppsatsen adresserar en möjlig framtida forskningsfråga att 
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titta på om vikten av denna expertis varierar mellan vilken position i organisationen chefen har. 

(Grebius, 2013, s. 41). 

1.3.2.2 Min studie i relation till tidigare forskning 

Jag finner det relevant att ta med frågan som Grebius (2013) slutar med nämligen om kombinationen 

mellan expert och ledare är lika viktig för linjechefen som för den högsta chefen. I de studier som 

ovan framhålls har relationen mellan chefsnivå och betydelsen av expertkunskap ledarskap i liten 

betydelse undersökts. Yukl (2012) summerar tidigare studier och kan konstatera att högre chefer inte 

behöver expertkunskap i samma grad som lägre chefer. Goodall (2012) går emot denna vanliga teori 

och är kritisk till att högre chefer är generalister som saknar både expertkunskap och erfarenhet av 

att arbeta i verksamhetsområdet. Goodall har undersökt chefers kompetens relaterat till 

verksamheters resultat och bortser helt från chefernas bedömning av kompetenser. Jag anser att det 

är viktigt att undersöka hur cheferna själva skattar sin kompetens. Gifford och Finney har undersökt 

expertledare med teknisk kompetens och sammanfattar resultaten i en forskningsrapport publicerad 

på företagets hemsida. Dock är rapporten ännu inte vetenskapligt publicerad.  

Vi har sett att tidigare forskning har undersökt vad expertis är, hur expertkunskapen är viktig på 

chefsnivå och hur expertkunskapen präglar vardagen som chef inom en specifik bransch. Svenska 

studier har undersökt expertdelarnas betydelse kopplat till specifika branscher exempelvis Olsson 

(2012) och Grebius (2013). Goodall (2012) har genom sin forskning satt frågan om expertledarskap på 

agendan relaterat till chefsnivå utifrån studier utförda i USA. Dock saknas en bred undersökning som 

tittar på chefer representerade från olika branscher, på olika nivåer och åldrar för att förstå 

relevansen inom chefen själv. Det är i detta sammanhang som min studie kommer in.  

1. 4 Teoriram  
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom teoriramen för studien. Då syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur chefer värderar kompetens och drivkraft i chefsrollen utifrån expertis och ledarskap 

kommer relevanta teoriramar att vidga, belysa, problematisera och senare analysera uppsatsens 

frågeställningar. Valet av teoriramarna har gjorts kring de teman som framkommer utifrån 

uppsatsens satta problemområde och formulerade frågeställningar. Dessa teoretiska teman är 

karriärstilar, nya generationen och karriär, karriär utifrån ett könsperspektiv och expertledarskap. Jag 

kommer att referera teorierna och beskriva hur jag avser att använda dem i min analys.  

1.4.1 Karriärstilar  

Som chef har man gjort någon form av karriär eftersom man är just chef. Åtminstone om man ser 

karriär på det traditionella sättet, att klättra uppåt och få mer makt. Det finns inom den teoretiska 

diskussionen om karriär olika linjer där en del anser att den hierarkiska karriärformen kan ses som fix 

och stabil då den är socialt sanktionerad. Andra forskare ifrågasätter den klassiska synen på karriär 

och att man bör undvika föreställningar om existerande karriärstegar (Linghag, 2009, s. 27).  

En förekommande teoretisk tudelning av begreppet karriär är att skilja på objektiv och subjektiv 

karriär (Arthur, 1989). Den objektiva karriären innebär den för andra synliga karriären som handlar 

om status, position och att klättra uppåt. Den subjektiva karriären är snarare den egna synen på 

karriären och vad som skapar framgång.  Karriärbegreppet är alltså både ett resonemang om 

karriärens sociala villkor i termer av objektiva sociala strukturer och erbjuder också individens 

föreställningar och perspektiv. Den objektiva karriären kan ses som en följd av relaterade jobb 
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som följer i en hierarki av prestige där en person rör sig i en bestämd och förutsägbar riktning.  

(Arthur, 1989).  

En liknande uppdelning av karriär finner vi hos Schein (1984) som skiljer mellan en inre och yttre 

karriär. Den yttre karriären för Schein är den formella klättrande karriären som organisationen och 

andra förväntar sig medan den inre karriären handlar om hur individen själv värderar sin karriär och 

processen med att ständigt omtolka sin egen karriär (Schein, 1984).   

Också Kullberg använder sig av begreppen objektiv och subjektiv karriär när hon i sin avhandling 

(2011) studerar socionomers karriär. När Kullberg teoretiskt redogör för begreppet karriär menar 

hon att synen på karriär har förskjutits från att ha varit något som organisationen ansvarade för till 

att bli ett personligt projekt. Förut skapades ett lojalitetsband mellan den anställde och arbetsplatsen 

genom karriärutvecklingen. Det individuella projektet ger karriär en annan innebörd. I avhandlingen 

om socionomers karriärutveckling problematiseras den objektiva karriären och Kullberg öppnar upp 

för att andra normer kring karriär är på ingång. Det innebär, som jag tolkar henne, att den subjektiva 

karriären blir viktigare också i den yttre objektiva synen på vad som är en framgångsrik karriär. När 

individer utvecklas i linje med egna värderingar och drivkrafter uppstår också ett mått på en lyckad 

karriär. Det man traditionellt förut menade med karriär handlade om den vertikala förflyttningen – 

uppåt. Då chefsyrket för socionomer har inneburit mindre av expertkunskap och mer av ledarskap 

har karriären förflyttas till att intresset för den horisontella riktningen har ökat. Belöningen förenar 

subjektiva värden såsom etik och personlig utveckling. Att få utveckla sig inom ett ämne blir en 

viktigare drivkraft än att samordna verksamheten. Kullberg talar om en männens reträtt i chefsyrket 

där männen upplever sig göra en mer värdefull karriär horisontellt som specialist. Trots att det inte 

längre krävs en förtrolighetskunskap för chefer inom socionomyrket har de flesta chefer denna 

bakgrund. Exempelvis har ledarskap ersatts med chefskap och arbetet med ekonomi kommit i 

förgrunden. Arbetes innehåll är viktigare än befordran för de socionomer som examinerades 

efter 90-talet. Självförverkligande och autonomi är nya ingredienser som blandar upp den 

subjektiva och objektiva karriären. Kullbergs forskning ger viktiga kunskaper om chefsyrkets 

identitet där de administrativa bitarna i chefsrollen leder till en minskad attraktion för 

karriärutveckling (Kullberg, 2011). Detta ligger i linje med den nya generationens, generation Y, 

sätt att se på yrkeslivet där självförverkligande är en viktig drivkraft vilket jag kommer att 

återkomma till i nedan avsnitt. Vi kan tänka oss att den allmänna förändring som sker kring den 

objektiva synen på karriär kommer att förstärkas i framtiden utifrån de värderingar som de unga 

från generation Y tillför.  

En klassisk teori kring karriärstilar har utvecklats av Brosseau. Med utgångspunkt att generation X har 

andra behov i karriären och i högre grad än tidigare generationer drivs av individuella värden ser 

Brosseua att den linjärt klättrande karriärstilen behöver kompletteras med fler karriärstilar (Brosseau 

et al., 1996). Mot bakgrund av sina studier kring karriärer och organisationer har han skapat en 

teoretisk modell för att synliggöra olika karriärstilar. Genom denna kan både individer och 

organisationer uppmärksamma olikheter och bättre tillgodose en mängd olika drivkrafter och skapa 

karriärvägar i olika riktningar (Brosseau et al., 1996, s. 54). Teorin visar på fyra karriärstilar: den 

linjära karriärstilen, expertkarriärstilen, spiralkarriärstilen och transistkarriärstilen vilka nedan 

sammanfattas.  
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Den linjära stilen ligger nära den objektiva karriären utifrån att den för andra är en synlig rörelse 

uppåt i hierarkin. Status, makt, ökad auktoritet och ansvar är viktiga drivkrafter bakom denna rörelse 

uppåt. Strävan om chefspositioner är de mest tydliga exemplet på den linjära karriärstilen som 

motiveras av vara i situationer där de får åstadkomma viktiga saker. Expertkarriär är en annan stil 

som istället drivs av ett livslångt engagemang och att uppnå säkerhet och stabilitet. Denna karriärstil 

fördjupar sig inom ett område och söker allt högre grad av kunnande inom samma område. Att 

uppnå en hög grad av professionalism är viktigt i denna karriärstil liksom att känna en identitet i 

själva yrket.  En expertdriven karriärstil drivs inte av att bli chef på samma sätt som den linjära stilen 

och känner sig inte heller hemma i chefsrollen eftersom det är andra kompetenser som efterfrågas 

utöver själva expertområdet. Den tredje karriärstilen kallas för spiralkarriären där drivkraften är att 

ständigt utvecklas och låta det ena kompetensområdet leda till ett nytt på ett utvidgande sätt. I 

spiralkarriären avancerar individen ibland i vertikal riktning och ibland horisontellt. Typiskt för 

denna stil är att man i periodiska rörelsen rör sig mellan olika kompetensområden och roller som 

bygger vidare på föregående steg. Drivkraften är utveckling och kreativitet. Den fjärde karriärstilen 

benämner Brousseau för Transitkarriären vilken är den minst traditionella då man här byter inom vitt 

skilda yrkesområden, organisationer eller branscher upprepade gånger i sitt yrkesliv. Dessa byten 

sker i perioder om tre till fem år. Personer som präglas av denna stil reflekterar inte ens över att de 

har en karriärstil utan är mest måna om att få ett smörgåsbord av yrkeserfarenheter och söker 

variation och oberoende (Brousseau et al., 1996 s. 56-59).  

Jag finner det relevant med ovan teori kring karriär då min frågeställning hamnar i både den linjära 

karriärstilen utifrån att chefer, rent objektivt, har rört sig uppåt men i de flesta fall kommit från 

någon typ av expertsammanhang. Utifrån antagandet att de flesta chefer initialt kommer från en 

identitet som expert men sedan får ett annat ansvar kan man tänka sig att det finns en kombination 

av den linjära och den expertinriktade karriärstilen där viljan att avancera ger indikationer på en linjär 

stil. Också den utvidgande stilen, spiralstilen, kan vara relevant för chefer som initialt blir chef utifrån 

sitt yrkeskunnande för att sedan se ledarskapet som en mer betydelsefull del. Brousseau stannar vid 

att chefer generellt har en linjär karriärstil medan andra yrkesroller snarare rör sig mot de andra 

stilarna. Detta tror jag kan vara begränsande då även chefer torde kunna ha andra drivkrafter än den 

linjära. I min analys av empirin utifrån kommer jag att använda ovan definitioner av karriärstilarna 

när jag analyserar informanternas karriärstil och drivkraft. Som analysverktyg kommer jag att 

använda såväl karriärstilarna som tudelningen och problematisering mellan objektiv och subjektiv 

karriär.  

1.4.2 Nya generationen och karriär  

Mot bakgrund av uppsatsens frågeställning kring chefers drivkraft och kompetens relaterat till 

expertkunskap och ledarskap finner jag det relevant att gå igenom teorier kring den så kallade nya 

generationen, generaiton Y. Förståelsen om nya generationen är viktig eftersom de unga förväntas 

vara ett svar på morgondagens utmaningar i arbetslivet inklusive chefsförsörjningsproblematiken.  

De nya förutsättningar som har präglat uppväxtmiljön för 80- och 90-talisterna gör att forskare talar 

om en ny generation, generation Y. Det finns olika åsikter om vilka åldrar som ingår i generation Y. 

Enligt den amerikanske forskaren Martin (2005) definieras generation Y som personer födda mellan 

1978 och 1988. När jag framöver använder begreppet generation Y syftar jag på denna 

åldersindelning. I min undersökning är denna ålderskategori kallade för ”de yngsta cheferna”.  Trots 

att generationen i sig är spretig och mångfaldig finns det så pass mycket som förenar dem att det 
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finns skäl om att prata om en ny generation (Martin, 2005, s. 40). Aktiva föräldrar har funnits vid 

deras sida och ingett självförtroende och undanröjt hinder. Å andra sidan är flera unga från 

generation Y uppväxta med skilda föräldrar vilket har skapat en stor självständighet (Martin, 2009, s. 

40). Generation Y sägs vara den första generationen som är uppväxta med en ständig uppkoppling till 

Internet. I en avhandling om generation Y gör Kietz (2011) en generationsprofil som sammanfattar de 

mest framträdande egenskaperna och värderingarna för generation Y. I detta sammanhang beskrivs 

unga från generation Y som optimistiska, självsäkra, kollektivistiska, tekniskt kunniga, globaliserade 

och innovativa. Arbetsvärderingarna präglas av en önskan om livsbalans med flexibilitet från 

arbetsgivaren. Arbetet är inte det viktigaste utan snarare möjligheten till inlärning. Att hela tiden få 

lära sig något nytt är centralt för de unga, liksom att utvecklas genom ständiga utmaningar (Kietz, 

2011, s. 17).  

Arbetet ses mer som ett medel för att kunna uppnå andra värden i livet, att kunna förverkliga sig 

själv men också för att få intellektuella utmaningar. Då självförverkligande är måttet för en lyckad 

framgång kan vi tänka oss att vad som förut var konsensus kring vad en objektivt framgångsrik karriär 

är kommer att se annorlunda ut för framtiden. Unga från generation Y känner inte lojalitet och trohet 

mot företaget på samma sätt som tidigare generationer (Kietz, 2011, s. 17). Om de inte får ständigt 

nya utmaningar vill de vidare till nästa ställe eller i en ny roll. Att bli utlovad en karriärklättring efter 

några år lockar inte dessa unga. De vill ha utdelning omedelbart och se utdelning av insats löpande 

(Martin, 2005, s.39).  Hindren för att kunna prestera och uppnå nya mål finns i första hand inte inom 

de unga. Unga från generation Y har generellt en stor tro på den egna kompetensen. Tron på den 

egna förmågan sätter ribban högt för personligt förverkligande genom jobbet. Enligt en undersökning 

utförd av Ledarna vill chefer under 35 år i större utsträckning än övriga chefer få en roll som högre 

chef. Denna undersökning visar att 55 procent av de yngsta cheferna i framtiden vill få en högre 

chefstjänst medan motsvarande siffra hos chefer som är 35 år och äldre är 35 procent (Fernström & 

Modig, 2009).  

Typiskt för unga från generation Y är att det materiella tas för givet, såsom en bra lön, utifrån att de 

inte har behövt kompromissa med materiella tillgångar (Tulgan, 2011). Alltså är lön än förutsättning 

snarare än en drivkraft. I frågan om karriären vill unga från generation Y agera i meningsfulla 

arbetsroller inom ett meningsfullt sammanhang och dessutom tjäna mycket pengar (Martin, 2005, s 

40).  I en kandidatuppsats undersöker Jönsson och Munter (2011) hur unga chefer upplever 

relationen mellan arbets- och privatliv samt hur deras syn på ledarskap skiljer sig från traditionella 

chefers värderingar. Intervjuerna visar på att de unga ställer nya krav på sin arbetsgivare vad gäller 

flexibilitet för att kunna kombinera arbetet med privatliv. I jämförelse med de traditionella cheferna 

framkommer att de yngre cheferna i högre grad värderar kommunikation, närvaro och lyhördhet. De 

betonar i högre grad den relationella delen av ledarskapet medan de äldre cheferna fokuserar mer på 

att fatta beslut och få saker gjorda. De unga uppfattar sig ha blivit rekryterade för sin passion, för att 

de är nytänktande, hungriga och har sociala färdigheter som lämpar sig för chefsrollen. (Jönson & 

Munter, 2011) I en magisteruppsats undersöker Gustavsson (2012) om hur unga chefer upplever att 

det är att vara chef och beskriver att en av de största utmaningarn är att delegera till andra. 

Dilemmat ligger i att se gruppens utveckling och resultat framför sitt eget. Detta då de själva ser sig 

som kompetenta och uppfattas som en måldrivande generation (Gustavsson, 2012). Genomgången 

teori kommer att användas vid analysen av kategorin ålder i min undersökning.  
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1.4.3 Karriär utifrån ett könsperspektiv  

Att se kön som en kategori där män oproblematiskt ställs mot kvinnor har kritiserats inom feministisk 

forskning. Framför allt handlar det om att kvinnor och män ses som två homogena grupper fastän 

stora olikheter kan rymmas inom respektive grupp. Genom att okritiskt använda kategorin män och 

kvinnor finns en risk att en manlig norm impliceras som kvinnor ställs emot (Ivarsson, 2001 s. 1). Å 

andra sidan skulle det utan denna indelning av kategorier inte vara möjligt att få syn på skillnader 

som kan vara orsaker till att det fortfarande finns en ojämn könsfördelning på chefsposter, framför 

allt på de högst uppsatta posterna. Forskare med ett köns- eller genderperspektiv menar att det finns 

grundläggande strukturering av samhället grundat på kön. Det finns också en mängd statistik som 

visar på detta. Som ett komplement till att bara kartlägga skillnader mellan könen bör man ställa sig 

frågan om mer bakomliggande generella mekanismer som kan förklara de enskilda uppkomna 

skillnaderna (Sohlberg, 2009, s. 146). Jag finner det därför relevant att inom ramen för min studie 

använda mig av kön som kategori för att kunna bekräfta eller avfärda föreställningar som finns kring 

män och kvinnor relaterat till frågan om drivkraft, karriär och kompetens. Men för att teoretiskt 

vidga kategoriperspektivet vill jag lyfta forskare som bidrar med större perspektiv på frågan om kön, 

ledarskap och karriär vilket är syftet med denna teorigenomgång.  

En fråga som har undersökts och diskuterats av forskarna är om det finns skillnader i kvinnors och 

mäns föreställningar och drivkraft kring karriär. När Linghag (2009) i sin avhandling undersöker 

medarbetares väg till chefskap kan hon konstatera att det finns skillnader mellan män och kvinnor 

relaterat till objektiv och subjektiv karriär. Med en kvalitativ casestudie hämtar Linghag sin empiri 

genom observationer och intervjuer från ett chefsprogram på banken för presumtiva 

chefskandidater. Nästan uteslutande framträder föreställningen om den objektiva karriären som 

linjär och hierarkisk hos både de män och de kvinnor som Linghag studerar. Skillnaden mellan män 

och kvinnor uppkommer först när medarbetarna beskriver vart de själva är på väg i karriären, den 

subjektiva karriären. Här relaterar männen sig själva utifrån en hierarkisk syn på karriär medan den 

sällan framträder i kvinnornas innebörd av karriär. Linghag drar resonemanget vidare om att männen 

har förväntningar på karriär och kvinnor bara förhoppningar och menar att dessa två utgångspunkter 

blir två konstruktioner av karriär (Linghag, 2009, s. 176).  Karriärtemat skapas utifrån en maktrelation 

mellan könen – en maktrelation som återskapas i processen under det chefsutvecklingsprogram som 

Linghag studerar. Med män i majorititet på höga positioner blir det logiskt att de män som deltar i 

programmet ser det som normalt och förväntat när de blir identifierade som chefskandidater. 

Linghag kommer fram till att kön görs parallellt med att föreställningar och utfall av karriär skapas. 

Detta utifrån en socialkonstruktionistisk ansats i studien (Linghag, 2009).  

På liknande sätt kommer Asplund (1984) i en studie fram till att det inte finns skillnader mellan mäns 

och kvinnors föreställningar om vad en framgångsrik karriär är rent objektivt. Kvinnor har inte heller 

en mindre önskan att avancera än män enligt dessa resultat. Var tredje man och var tredje kvinna 

ville avancera som chef i den traditionella bemärkelsen, att klättra uppåt. Men i Asplunds studier 

framkommer olika drivkrafter för män och för kvinnor där kvinnor nämner psykologiska faktorer 

såsom ”att utveckla sig själv” i högre grad än vad männen gör. Männen talar däremot öppet om 

behov av makt och status som den främsta drivkraften. Asplund menar att detta antingen kan bero 

på att män och kvinnor har olika drivkrafter eller att kvinnor inte vill erkänna att de vill ha makt 

(Asplund, 1984, s. 41). Trots att kvinnor och män i samma utsträckning vill göra karriär är det männen 

som i högre grad har lyckats. Orsaken till detta ser Asplund delvis beror på kvinnorna själva som inte 

planerar sin karriär lika målmedvetet som män. Men Asplund menar också att kvinnor inte får 
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samma stöd som männen av sin egen chef kring karriärutvecklingen både direkt då de hindras från 

att avancera men också indirekt (Asplund, 1984, s. 39). Exempelvis kan arbetsplatsens informella 

spelregler vara hindrande för kvinnorna. Asplund menar att kvinnor har en överdriven respekt för 

formell utbildning medan de undervärderar de informella spelreglerna. Med en manlig högre chef, 

som ju majoriteten av chefer har, gynnas männen genom att ha en mer fri och informell dialog med 

sin chef vilket gör att männen förstärker relationen till sin chef (Asplund, 1984, s. 41).  

Holgersson (2004) problematiserar i sin avhandling rekryteringen av företagsledare som en 

könsordnande process och undersöker hur normen för företagsledning ser ut. På liknande sätt som 

att ledarskapet kan ses som ett könsmärkt begrepp menar Holgersson att begreppet karriär i 

praktiken och i teorin har varit ett könsmärkt fenomen (Holgersson, 2004 s. 39). Det innebär att 

karriärbegreppen har baserats på mäns arbetslivsmönster samtidigt som det framställs som det vore 

könsneutralt. Holgersson ger exempel på olika forskare som i sina studier kommer fram till att 

kvinnor och män i praktiken upplever olika villkor kring karriären bland annat vad gäller befordran 

eller andra meriterade uppdrag. Detta då det antas att kvinnor saknar vilja och/eller tillräckliga 

meriter för uppdragen. Liksom Asplund ger Holgersson också exempel på hur organisationskulturen 

via könsmärkta informella regler, arenor och relationer kan vara hindrande för kvinnorna. Dessa 

informella samhörigheter mellan män kan sedan finnas som implicita regler vid rekryteringar där 

män väljer män till de högre posterna (Holgersson, 2004 s. 41).  

I avhandlingen kommer Holgersson fram till att inte bara externa rekryteringar sker utifrån de 

manliga normerna utan också de interna möjligheterna till karriärutveckling för chefer. Rekryteringar 

till högre chefspositioner handlar generellt om att flera rekryteringsprocesser har iscensatts över tid 

för att bli utvald till nästa hierarkiska nivå. I denna process finns en kombination av reglerade 

befordringsgångar men är också ett inspel av att bli utvald för att ha utvecklat ett chefsbeteende 

enligt normen för organisationen. Den implicita befordringsgången kan innebära att man ska överlåta 

sin karriärplanering till överordnade och vänta på att bli tillfrågad.  Holgersson menar att de chefer 

som internt får möjlighet att visa sin duglighet blir utvalda för att ”göras kompetenta” (Holgersson, 

2004, s. 204). Kompetens är enligt henne något som utvecklas i samspel med andra, kanske 

framförallt genom överordnades omsorg manifesterade vid olika bekräftelsetillfällen. Hon kommer 

fram till att män görs kompetenta när män väljer män utifrån sina normer. Denna procedur kallar 

hon för homosocial kooptation. För att bli utvald för en högre befattning måste man svara upp mot 

normen för hur en ledare ska vara i just den organisationen. Chefer på lägre nivåer kan alltså genom 

att agera enligt den ledande normen fångas upp av systemet och visa framgång för att sedan 

befordras till högre poster. Detta förklarar, menar Holgersson, varför kvinnor på lägre chefspositioner 

inte i samma utsträckning finns på högre positioner. Normerna begränsar sig inte bara till 

organisationer. Holgersson visar att homosocial kooptation sker på ett strukturellt plan (Holgersson, 

2004, s.203).  

Jag har i ovan avsnitt redogjort för resultat och teorier från forskare som undersökt mäns och 

kvinnors villkor och föreställningar kring karriär. Resonemang från teorierna kommer att användas 

när jag analyserar resultatet i uppsatsen utifrån kategorin kön.  

1.4.4 Expertledarskap  

I tidigare presenterad teoridel kring karriär åtskiljs drivkraften att vara expert och drivkraften att vilja 

klättra uppåt i organisationer, att avancera på ett traditionellt sätt. Att vara expert är en sak. Att vilja 
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bli chef är en någonting annat.  Att kombinera dessa drivkrafter och kompetenser genom ett 

expertledarskap är något som Amanda Goodall (2012) utforskar utifrån de resultat hon finner kring 

verksamhetens resultat och expertkompetensen hos chefen. Också Yukl (2012) redogör för forskning 

kring hur chefers kompetenser på olika chefsnivåer kan kopplas till effektivitet i chefsrollen. Yukl gör 

detta genom att relatera chefsfärdigheter till chefspositioner hierarkiskt i organisationer. Både Yukl 

och Goodall närmar sig alltså frågan om expertledarskapet med ambitionen att koppla chefers 

kompetens utifrån framgångsrikt ledarskap utan att undersöka själva upplevelsen hos cheferna.  

När Grebeius (2013) i svensk kontext använder Goodalls teori undersöker hon hur cheferna själva 

upplever expertkunskap i chefsrollen och vilka strategier som finns för att hantera spänningen mellan 

expertkunskap och ledarskap. Ur erfarenheterna framkommer dilemman och möjligheter kring 

dubbelheten i chefsrollen beskrivna av cheferna själva. Hennes studier pekar vidare på både 

utveckling av Goodalls teori samt vidare forskning kring chefsnivåns betydelse relaterat till frågan. 

Utifrån Grebius resultat kan man ana att det är motiverat att titta på hur fler chefer ser på sin egen 

kompetens och drivkraft utifrån expertkunskap och ledarskap. Också min studie har för avsikt att 

undersöka chefernas egen värdering utan att göra anspråk om någon kompetens eller drivkraft är 

bättre eller sämre i chefsrollen. Men för att effektivare tolka min studies resultat anser jag att det 

finns värdefulla resonemang att hämta från såväl Yukl som Goodall för att vidga förståelsen av vad 

expertledarskap är. Jag vill använda mig av dessa teorier för att analysera hur chefer själva ser sig 

utifrån de komponenter som finns inom modellen av expertledarskap. Att jag använder Goodalls 

modell kring expertledarskap beror på att hon är en av de få som empiriskt har undersökt frågan 

kring expertledarskapets betydelse i vår tid. Modellen kommer att användas vid analysen av empirin 

och har också varit en viktig bakgrund när jag har utformat min enkät. Yukl blir genom sin forskning 

en viktig motpol till Goodalls resultat och resonemang.   

Yukl menar att chefens placering hierarkiskt påverkar betydelsen av olika färdigheter som chefer 

förväntas ha och använda. Chefskompetenserna sammanfattas av Yukl i kategorierna teknisk 

kunskap, begreppsmässig färdighet och interpersonella färdigheter (Yukl, 2012 s. 84). De olika 

kompetenserna är mer eller mindre viktiga beroende på om chefen är på första linjen, mellanchef 

eller en högre chef. Teknisk kunskap handlar om verksamhetsnära färdigheter såsom förståelse för 

produkter, teknik och fakta kopplat till verksamheten. Yukl hänvisar till studier som menar att det på 

lägre chefsnivåer kan finnas ett samband mellan effektivitet och hög teknisk kunskap men att 

sambandet inte finns på högre chefsnivåer (Yukl, 2012 s. 85). Kognitiva färdigheterna handlar om 

strategisk förmåga och mäts genom traditionella begåvningstest. Hos högre chefer har man i tidigare 

studier sett ett samband mellan effektivitet och hög kognitiv förmåga relaterat till en högre grad av 

komplexitet som kräver ökade krav på abstraktionsnivå i rollen som högre chef. Med interpersonella 

färdigheter avser Yukl kunskaper om mänskligt beteende och grupprocesser. Genom indelningen av 

begrepp och chefers positioner skapar Yukl en matris av vilka kompetenser som behövs i olika 

chefsroller. Vikten av den tekniska kunskapen, expertkunskapen, är relaterat till vilka typer av beslut 

cheferna förväntas ta (Yukl, 2012, s. 92). Vid operativa beslut är tekniska kunskapen relevant medan 

strategisa beslut fattas bäst med begreppsmässig färdighet. En teknisk kunskap inte är relevant vid 

utformning av strategier och långsiktiga beslut utan endast vid det operativa genomförandet. Detta 

resonemang går emot Goodalls (2012) forskning, teori och hypoteser där hon istället ser att de bästa 

och långsiktiga strategierna fattas genom att den högre chefen använder sin expertkunskap och 

verksamhetsnära erfarenhet. Höga chefer bör ha hög expertkunskap. Både Yukl och Goodall är alltså 

överens om att uppgiften för den högre chefen är att sätta riktning och strategier men de hänvisar till 



18 
 

olika forskningsresultat och har olika bilder av vilken kompetens som är viktig för att åstadkomma 

långsiktig bra strategier för organisationen.  

Såväl Yukl som Goodall ställer sig tveksamma till att chefer enkelt kan bli chefer i andra branscher. 

Yukl refererar till tidigare forskning om att chefer på lägre nivåer har svårare att byta bransch 

eftersom deras tekniska färdigheter som krävs för respektive chefsbefattning tenderar att vara 

specifik (Yukl, 2012 s. 93). Goodall menar att framgångsrika högre chefer är kvar inom samma domän 

och bransch men kan byta organisation inom branschen (Goodall, 2012, s. 23). Yukl menar att högre 

chefer som har utvecklat en generell hög begreppslig förmåga och har god kunskap om mänskliga 

relationer kan flytta från en bransch till en annan. Varje organisation har specifika begrepp och 

kunskaper som måste läras på nytt medan de generella kompetenserna överföras.  

Att chefer behöver förbli inom samma bransch hänför Goodall till teorier om att mångårig träning 

kombinerat med motivation utvecklar expertis. Den teoretiska ram som Goodall har för sina studier 

bygger på forskningen från framför allt Mumford (Mumford et al. ,2002) om värdet av ledarens 

expertkunskap relaterat till kreativitet.  Med denna teoretiska utgångspunkt och utifrån sina studier 

skapar Goodall en teori, a Theory of expert Leadership (TEL). För att kortfattat förklara modellen 

sätter hon upp en formel där EL står för Expertledarskap som kan förstås som en funktion (f) av 

Inherent knowledge (IK), dvs. inneboende kunskap kombinerat med Industry Experience (industri 

efarenhet) och LC, Ledarship Capabilitites. Nedan kommer jag närmare att förklara innehållet i de 

olika delarna i formeln där varje kompontent i modellen måste relatera till verksamhetens 

huvudaffär. 

Formeln blir: EL= f (IK, IE, LC) (Goodall 2012, s.6.)  

 

 

Figur  1.1 illustrerar Amanda Goodalls modell för TEL (Theory of Expert Leadership) (Goodall 2012, s. 

33)  

Den inneboende kunskapen, Inherent Knowledge, handlar om att grunda rent teorietiskt i sitt 

expertområde som chef och för den verksamhet som ska ledas. Inneboende kunskap är den upplärda 

förvärvade kunskapen bland annat inhämtad genom studier. Jag tolkar det som att den inneboende 

Figur 1 



19 
 

kunskapen har likheter med det Yukl kallar teknisk kunskap. Goodall menar, till skillnad från Yukl, att 

det är väsentligt att den högsta ledningen, VD, är bärare av expertkunskapen. Goodall menar att hon 

vill gå ett steg längre än Mumford genom att påstå att ledare inte bara ska vara experter utan till och 

med vara än av de bästa experterna inom verksamhetens kärnaffär (Goodall, 2012). Slutsatsen blir 

att ledarens expertkunskap inom kärnverksamheten måste vara minst lika bra eller åtminstone inte 

sämre än den bästa expertmedarbetarens kunskap.  Den djupa expertkunskapen måste vara bunden 

till expertområdet som chefen verkar i. Att vara expert på något annat än själva 

verksamhetsområdets kärna är inte relevant när Goodall talar om den inneboende kunskapen.  

Den andra komponenten i modellen, Industry Experience (IE), relaterar till den praktiska 

erfarenheten av att själv ha verkat inom kärnverksamheten som chefen leder. Goodall menar att 

verklig expertis utvecklas genom en mångårig erfarenhet i branschen och yrkesområdet. Detta 

resonemang påminner om slutsatser från vad som präglar verklig expertkunskap enligt tidigare 

presenterad forskningsöversikt. Kontinuerlig träning, flera års erfarenhet och en stor motivation 

krävs för verklig expertis vilket också förespråkas när Goodall definierar IE.  Chefer med en mångårig 

erfarenhet från branschen och yrkesområdet fattar effektivare beslut som bygger just på erfarenhet 

och intuition menar Goodall och hänvisar här till andra forskare som just undersökt sambanden 

mellan intuition och effektiv beslutsfattning (Goodall, 2012, s. 11).  

Den tredje delen i teorin kallar Goodall för LI (Leadership capabilities) och definieras som de 

ledaregenskaper och färdigheter som en person har. Bra chefskap är inte bara ett mått på graden av 

expertkunskap utan måste också kompletteras med förmågan att leda. Experter som blir chefer 

måste tränas och få utbildning i ledarskap dock inte generell utan branschspecifik 

ledaskapsutbildning. Detta för att koppla ledaskapens till chefens uppgifter men också för att själva 

drivkraften hos expertledare handlar om att fördjupa sig inom sitt professionella område snarare än 

att vara ledare.  

Utifrån TEL och tidigare studier utformar Goodall ett antal hypoteser om varför en expert i praktiken 

blir en bättre ledare i högre befattningar än genearlister till chefer. Dessa går ut på att expertledare 

genom sin förtrogenhetskunskap kan skapa kunskapsbaserade strategier. Med en egen kunskap kan 

expertledaren bättre identifiera utmaningar och möjligheter och på så sätt bättre prioritera och fatta 

mer långsiktiga beslut. En ledare med egen expertkunskap kan också ses som en slags fanbärare för 

organisationen i sin strävan att hålla verksamhetens flagga på topp kvalitetsmässigt. Organisationer 

med ambitionen att vara en av de bästa i sitt slag måste också ledas av en av de bästa experterna. 

Med egen kunskap får ledaren också högre legitimitet internt och kan därmed motivera 

medarbetarna och skapa bättre förutsättningar på ett mer adekvat sätt än en generalist. 

Trovärdigheten gäller också anseendet från omvärlden. Utöver själva kompetensen menar Goodall 

att också drivkraften är annorlunda för expertledare som snarare drivs av en inre motivation som 

kännetecknas av att förstå mer, kunna mer, förbättras och att utvecklas. Kompetensen blir i sig en 

inre motivator. Detta istället för att motiveras av yttre belöningar såsom makt och pengar. Ledare 

som drivs och styrs av en inre motivation har en benägenheten att satsa mer långsiktigt än chefer 

med en generalistkunskap. Jag anser att det är intressant att korsa föreställningar om karriär med 

Goodalls teori då hon utan att explicit nämna det är inne på att förena en expertdriven karriärstil 

med att samtidigt hieratiskt klättra i en organisation. Detta med en inifrånstyrd kunskapsdrivkraft.  
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1.5 Syfte  
Syfte med uppsatsen är att undersöka hur chefer själva värderar sin kompetens och sina drivkrafter 

utifrån ledarskap och kunskap om det verksamhetsområde/expertområde som de leder. Hur 

tenderar cheferna att svara kopplat till vilka de är utifrån kategorierna: kön, ålder och chefsnivå?   

Ambitionen är att bidra med kunskap kring frågan om betydelsen av att själv behärska den 

verksamhet som man leder eller om ledarskapet är det mest centrala som kompetens och drivkraft 

för chefer på olika nivåer. Genom att studera frågan om vad cheferna själva upplever vara viktigast 

avser studien att bidra med en ökad insikt om behov inför framtidens chefsförsörjning. Ett annat 

bidrag med studien är att problematisera antagandet om att det är ledarskapet som utgör den mest 

centrala faktorn för att forma chefsrollen av idag.   

1.6 Frågeställningar  
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att undersökas, analyseras och 

diskuteras i uppsatsen:  

1. Vad upplever chefer var viktigast då de själva rekryterades, utifrån komponenterna 

ledarskapsförmåga och kunskap inom verksamhetsområdet/expertområdet? 

2. Hur skattar chefer sin egen kompetens utifrån dessa komponenter? 

3. Vilka är chefernas främsta drivkrafter i sin yrkesroll? 

4. Hur kan man analysera ovanstående resultat i ljuset av teorier och tidigare forskning kring 

chefsrollens komponenter och olika karriärstilar? 

5. Finns det några skillnader med avseende på variablerna kön och ålder/chefsnivå? Hur ser 

dessa skillnader i så fall ut, och hur kan de förklaras? 

1.7  Avgränsningar och centrala begrepp 
Uppsatsens syfte är att vara beskrivande framför förklarande eller normativ. Det innebär att jag 

endast kommer att studera hur cheferna själva värderar och upplever områdena inom uppsatsens 

frågeställningar. Undersökningen vill alltså inte svara på om det är bättre eller effektivare med en 

viss typ av drivkraft och kompetens utan endast ge en beskrivning av hur cheferna ser på fenomenet 

kunskap och ledarskap relaterat till sin roll.  

En av uppsatsens frågeställningar handlar om det finns skillnader avseende kön, ålder och chefsnivå 

relaterat till frågan om expertkunskap och ledarskap i chefers drivkraft och kompetens. Valet av 

kategorier innebär en viktig avgränsning kring analys och därmed förmodade resultat för uppsatsen. 

Att jag väljer just dessa kategorier motiveras av kopplingen till den satta problembilden kring 

chefsförsörjning. Relevansen av kön och chefsnivå motiveras av att kvinnor finns 

underrepresenterade på högre chefsnivåer. Ålder motiveras av att den yngre generationen inom kort 

förväntas ta över då de äldre går i pension.  Vidare har de yngsta förmodligen en färskare erfarenhet 

om vad som varit viktigast vid senaste chefstillsättningen. En del av chefsförsörjningsproblemet 

handlar om att yngre inte vill bli chefer. I min studie kommer unga som redan är chefer att studeras 

vilket betyder att de redan har attraherats av yrket. Vi kan anta att deras motivation till valet av 

chefsyrket och drivkraften vidare kan ge oss ledtrådar om vad som skulle kunna motivera framtida 

chefer från samma generation. Valet av chefsnivå motiveras av den beskrivande motsättning som 

finns inom frågan kring relevansen av kunskap kopplat till chefsnivå.  En annan avgränsning är att jag 



21 
 

endast tittar på frågan utifrån svensk kontext med chefer som finns på den svenska 

arbetsmarknaden.  

Då uppsatsens frågeställning handlar om att undersöka hur chefer ser på sin kompetens utifrån 

ledarskap och kunskap inom verksamhetsområde/expertområde är det viktigt att förstå vad som för 

studien menas med detta. I operationaliseringen av uppsatsens frågeställningar i arbetet med 

enkäten har jag använt mig av Amanda Goodalls definition av expertledarskap där hon avser ledarens 

kunskap om den kärnverksamhet som den leder.  Med kärnverksamhet menar Goodall den primära 

uppgiften eller underliggande aktivitet som är viktig för organisationens intäkt (Goodall, 2012). Att 

jag använder mig av Goodalls definition motiveras av möjligheten att kunna analysera svaren utifrån 

en vetenskaplig modell. Dessutom är definitionen relevant för studien då chefer från olika branscher 

har ansvaret att leda något verksamhetsområde oavsett om de ser sig som experter eller inte. I 

uppsatsen liksom i enkäten används formuleringen ”goda kunskaper om verksamhetsområde” 

parallellt med ”kunskaper om inom området som jag leder” samt ”expertområde”.  

Ett annat viktigt begrepp för uppsatsen är expertkunskap. Detta definieras enligt forskningskapitlet 

som domänspecifik kunskap uppbyggd genom mångårig erfarenhet, träning, motivation och vilja. 

Goodall menar att verkliga experter till ledare bör ha mer expertkunskap än sina medarbetare. För 

att mäta om cheferna i min studie upplever sig vara verkliga experter utifrån Goodalls modell finns i 

enkäten en fråga där cheferna får skatta sin egen kompetens i relation till medarbetarnas 

kompetens.  

Begreppet ledarskap kommer inte i uppsatsen närmare att konkret definieras då det är en teoretisk 

frågeställning i sig vad ledarskap är. Med ledarskap ställt mot expertkunskap syftar ledarskapet i 

denna studie på de delar i chefsrollen som inte är specifikt bundna till en given expertkunskap eller 

ett givet domän utan handlar om de kommunikativa och mellanmänskliga egenskaperna i 

chefsrollen.  
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2. Metod 
Jag har delat in metodkapitlet i följande delar: metod för datainsamling, enkätens utformning, urval 

och beskrivning av respondenter, genomförande av datainsamling, bearbetning och analys av 

materialet, analysmodell, litteraturval och reflektion över metoden. Kapitlet behandlar både mina 

teoretiska övervägande och intentioner liksom det pratiska reella utförande. Till sist följer en kritisk 

reflektion kring de val jag har gjort samt uppdagade brister under utförandet av studien.  

2.1 Metod för datainsamling  
Valet av kvalitativt eller kvantitativ metod beror delvis på hur man väljer att angripa problemområdet 

man vill undersöka. Då jag i studien vill undersöka hur chefer utifrån olika kategoirer: kön, ålder och 

chefsnivå värderar drivkraft och kompetens i chefsrollen ser jag att enkäten är det mest lämpliga 

tillvägagångssättet. Detta för att kunna avteckna mönster i många personers erfarenheter. I 

förhållande till tidigare forskning vill min studie titta på frågan om expertkunskap och ledarskap 

undersökt från en urvalsgrupp där urvalsgruppen kommer från vitt skilda branscher och 

representerar olika chefsnivåer. Med ambitionen att uppsatsen ska vara beskrivande snarare än 

förklarande och erbjuda bredd snarare än djup faller sig det kvantitativa tillvägagångssättet mest 

självklart. Om studien hade handlat om vilket ledarskap som är mest effektivt så hade det varit 

relevant att också få medarbetares perspektiv på frågan exempelvis genom intervjuer. Men min 

uppsats handlar inte om detta utan endast hur olika chefer själva förhåller sig till uppsatsens 

frågeställningar om ledarskap och expertkunskap.  

Ett kvantitativt tillvägagångsätt ger mätbara resultat som i sig reducerar verkligheten till någonting 

som kan mätas i siffror och analyseras i kategorier. Det är den numeriska relationen mellan två eller 

flera mätbara egenskaper som studeras i en kvantitativ metod (Hartman, 1998, s. 176).  Detta till 

motsats från det kvalitativa tillvägagångssättet som exempelvis intervjuer innebär. Till den 

kvantitativa forskningens styrkor hör att kunna få in en stor mängd data med möjlighet att analysera 

olika kategorier för att se tendenser. En annan fördel med valet av enkät i detta sammanhang är att 

jag ville fånga in en så bred uppsättning av chefers bakgrund som möjligt för att i möjligaste mån låta 

undersökningen spegla Sveriges chefsmarknad. Vidare elimineras effekten av personlig interaktion 

med mig genom enkätundersökning (Denscombe, 2009 s. 228). Det innebär också att alla 

informanterna får frågorna presenterade på samma sätt och vid samma tillfälle (Eljertsson, 2010). 

Med enkätens möjlighet blir min egen förförståelse inte på samma sätt inblandad mer än i faserna 

när jag sätter samman frågorna samt vid analysen av resultatet.   

2. 2 Enkätens utformning  
Detta avsnitt syftar till att redogöra för hur konstruktionen av själva enkäten gick till. Enkäten i sin 

slutgiltiga konstruktion återfinns som en länk till webbenkäten precis som den skickades (se bilaga 1). 

Uppsatsens syfte och frågeställningar har operationaliserats till enkätfrågor. Syftet med en 

enkätkonstruktion är att bryta ner uppsatsens frågeställningar till delfrågor (Solberg, 2009, s. 142). 

De första frågorna i enkäten utgör information om informantens bakgrund. Bakgrundsinformation 

kan ses som oberoende variablar såsom kön, bransch, chefsnivå och ålder (Solberg, 2009, s. 144). 

Chefernas egen skattning blir de data som utgör underlag för analys undantaget ålder där uppgiften 

hämtas från databasen. 
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Vid utformning av enkätfrågorna har jag tagit i beaktande de råd som finns formulerade i 

metodböcker bland annat kring frågornas svarslogik och ordningsföljd (Denscombe, 2009, s. 218; 

Eljertsson, 2005, s. 51). Jag har försökt eftersträva enkla, konkreta frågor formulerade med en för 

målgruppen lämplig tonalitet. I utformningen av enkätfrågorna har jag delvis hämtat inflytande från 

Goodalls teoretiska modell kring expertledarskap för att bättre kunna använda mig av modellen vid 

analys av empirin (Goodall, 2012).  Utöver Goodall har jag använt slutsatser från tidigare forskning 

krig expertis och ledarskap exempelvis fråga 16 som handlar kopplingen mellan expertkunskap och 

personalpåverkan. Ett annat exempel är de frågor som förklarar expertkunskap. Här har jag använt 

samma ord som Goodall nämligen kunskap om verksamhetsområde (se vidare 1.7).  

Frågeformuläret använder olika frågetyper. Från fråga nr. sex finns förvalda svar där frågorna 

eftersträvan en sådan konstruktion att det framkommer om ett eller flera svarsalternativ är möjligt. 

Fråga nr. 17- 19 är konstruerad enligt en likertskala; en femgradig skala med möjlighet att instämma 

helt, delvis, varken instämma eller ta avstånd samt ta avstånd delvis. Fördelen med att använda olika 

typer av frågor och svarsalternativ är dels att respondenterna förhindras att fastna i ett visst 

svarsmönster, dels möjliggör variationen att intresset hålls vid liv vilket i sin tur ökar möjligheten att 

enkäten slutförs (Denscombe, 2009, s. 221). Nackdelen med flera svarsalternativ är framför allt att de 

olika svarsalternativen oftast kräver olika metoder för att bearbeta och analysera svaren (Eljertsson, 

2010, s. 111).  

Utifrån studiens syfte är man som forskare fri att formulera frågor som stöttar studiens 

frågeställningar utan att för den skull använda samma begrepp som studien (Sohlberg, 2009, s. 145). 

Som jag tidigare har presenterat kommer frågan om chefers drivkraft att analyseras utifrån 

begreppet karriär. I enkätfrågorna har jag dock valt att inte använda ordet karriär för att i högsta 

möjliga grad undvika att styra de svarande till eventuella samband mellan karriär och ämnesexpertis. 

Istället har jag ställt frågor om vad som driver cheferna i vardagen och framåt för att genom dessa 

delområden finna mönster relaterat till frågan om karriär. Med inspiration från Goodalls teori finns 

en fråga i enkäten där cheferna får jämföra sin kompetens mot medarbetarnas kunnighet i syfte att 

se hur cheferna skattar sig som specialister.  

I flera metodböcker finns rådet att man bör göra en provundersökning (se exempelvis Körner och 

Wahlgren, 2002, s.23) för att testa frågeformuläret så att man kan förändra och förtydliga. Utifrån 

satta huvudfrågeställningar för studien konstruerade jag en första version av en enkät som ett par 

chefskollegor fick göra i syfte att testa förståelse kring frågor och svar. Enkäten bearbetades efter 

återkoppling från provkörningen. Enkätens slutresultat blev frågeställningar med förvalda alternativ 

samt där de passade fanns ett alternativ med ”annat” ” med möjlighet att svara i öppet kring 

frågeställningen. När enkäten sedan fanns i webbverktyget genomförde jag själv en provomgång av 

enkäten för att se att all teknik fungerade liksom svarsalternativens konstruktion.  

2.3 Urval av beskrivning av respondenter  
I följande kommer jag att redogöra för sammansättningen av urvalsgruppen och den slutliga 

svarande gruppen i relation till chefer och ledare enligt AKU. Urvalsgruppen presenteras slutligen 

utifrån kategorierna: kön, ålder och chefsnivå i enlighet med uppsatsens frågeställning.  

2.3.1 Urval  

För att få tag på en så stor och bred undersökningsgrupp som möjligt valde jag att använda mig av 

chefer från Ledarnas medlemsdatabas vilken jag genom min anställning på Ledarna har tillgång till. 
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Ledarna är Sveriges Chefsorganisation som unikt organiserar chefer på alla nivåer, i alla branscher 

och har en stor mängd chefer att fråga vilket för uppsatens syfte är centralt. Ledarna har organiserat 

chefer sedan 1905 och har en ständig tillströmning av nya chefer varför både nya och mer erfarna 

chefer liksom äldre och yngre chefer finns representerade i databasen.   

Ambitionen i urvalet har varit att eftersträva en så stor spegling som möjligt av svensk chefsmarknad, 

vilket jag nedan kommer att redogöra för. Att urvalsgruppen blev just denna har också praktiska 

förtecken. Urvalsgruppen som fick enkäten tillsänd var på Ledarna en restgrupp som var ledig i tiden 

utifrån andra inplanerade undersökningar med avsikten att inte belasta cheferna i onödan. Min 

intention har från början varit att få en så stor svarande grupp som möjligt för att kunna se 

tendenser i utvalda kategorier.  

När man ska kartlägga chefsuppsättningen i Sverige är det naturligt att gå till SCB. I officiell statistik 

uppskattar SCB antalet chefer 2011 inom Ledningsarbete till mer än 200 000. Standard för svensk 

yrkesklassificering (SSYK) Verkställand direktörer, driftschefer, verksamhetschefer, funktionschefer 

och chefer för mindre enheter m.fl. I arbetet ingår administrativt ledningsarbete; att planera, leda 

och organisera verksamhet i stort i företag, organisationer, myndigheter etc. Genom definitionen i 

SSYK förs en stor grupp chefer och arbetsledare till samma klass som de underställda. Det gäller 

chefsarbete på lägre nivåer som inte är av övergripande natur.  Med hjälp av tilläggsfrågor i SCB:S 

arbetskraftsundersökning (AKU) har Ledarna fastställt att det finns omkring 500 000  anställda som 

ägnar sig åt chefskap och ledarskap i olika former i Sverige. Både definitionen och metoden är viktiga 

för uppskattningen av antalet chefer. För att möjliggöra uppskattningen av antalet chefer och 

arbetsledare har SCB på uppdrag av Ledarna genomfört en undersökning för att beskriva personer i 

ledande positioner. Ett antal kompletterande frågor har ställts till personer som under några 

månader år 2011 har svarat i AKU att det ingår i deras arbetsuppgifter att leda och ha tillsyn över 

andra anställdas arbete. Med hjälp av svaren har både numerären, strukturen och chefstätheten 

fastställs (Ledarna, 2012).  

Utifrån den struktur som finns kartlagt genom AKU kring fördelning av chefer utifrån chefsnivå, 

bransch, kön och ålder har urvalet till enkätundersökningen gjorts. Jag har i urvalet eftersträvat en 

möjlig spegling av chefsuppsättningen i Sverige kring ovan variablar. Urvalsgruppen är alla de som 

fick möjlighet att delta i enkätundersökningen. Eftersom en stor andel inte svarade förändrades 

sammansättningen i den slutliga gruppen, de svarande. Urvalet är baserat på material från Ledarnas 

databas medan informationen från de slutgiltigt svarande bygger på informanternas färska skattning 

av sin bakgrundsinformation. Jag kommer här redogöra för sammansättningen av urvalsgruppen och 

den slutliga svarande gruppen i relation till chefer och ledare enligt AKU.  

I studien har de yngsta cheferna, under 35 år, en lägre representation jämfört med uppsättningen av 

chefer i Sverige. I mitt urval är endast 9,8 procent unga chefer; motsvarande siffra i AKU är 16,3 

procent. Av de som svarade minskar siffran till 7,6 procent. Studien har på samma sätt en 

överrepresentation av de näst äldsta cheferna, i åldern 45-54 år där representationen i svaret är 40 

procent jämfört med 37. 6 procent i AKU.  

Fördelningen av kvinnor och män i undersökningens svarande grupp ligger nära fördelningen på 

svensk chefsmarknad. Av de svarande är 36,2 procent kvinnor och 63,8 procent män vilket kan 

jämföras med siffror från AKU där 36,5 procent av Sveriges chefer är kvinnor och 63,5 procent män. 

Dock såg urvalet annorlunda ut där kvinnorna var underrepresenterade och männen 
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överrepresenterad i relation till AKU. Vi kan således konstatera att kvinnorna har varit mer benägna 

att svara på enkäten vilket kan tyda på att de som grupp är mer intresserade av frågeställningen 

alternativt generellt mer villiga att svara på undersökningar.   

Beträffande representation kring utbildning får högutbildade i denna studie en större representation 

jämfört med uppsättningen i AKU. I urvalet saknas uppgift kring utbildningsnivå vilket de svarande 

fick uppge först i enkäten. Till skillnad från AKU där cheferna är indelade utifrån 2-årigt och 3-årigt 

gymnasium har cheferna i min undersökning endast kunna välja ”gymnasienivå”. I jämförelse med 

AKU representerar svarande i denna studie en högre utbildningsnivå där 48,4 procent uppger 

eftergymnasialutbildning medan motsvarande siffra från AKU är 35,1 procent.  Bland de svarande har 

färre förgymnasieal utbildning i relation till AKU.  

När det gäller näringsgrenar har studien en överrepresentation från privat sektor och stark 

underrepresentation från offentlig sektor. I AKU är privat och ideell sektor sammanslaget. Jag valde 

att sätta ideell som en egen kategori i undersökningen då jag från början trodde att det skull finnas 

intressanta kopplingar till frågeställningen med denna indelning. De svarande från offentlig 

verksamhet utgör i min studie av 12,6 procent jämfört med 29,4 procent enligt AKU:s siffror.  

Urvalsgruppen kring bransch beskrivs i tabell enligt nedan. När det gäller statistiken från urvalet 

bygger denna på Ledarnas kategorisering utifrån medlemmarnas skattning av sig själv. De svar som 

inkommit är kategoriserade utifrån chefernas svar i enkäten. Skillnader mellan dessa beror alltså dels 

på vilka som verkligen svarade, dels på att registeruppgifterna i Ledarnas databas inte är 

uppdaterade.  

Tabell 2.1  

Näringsgren Fördelning i procent Svar 

Chefer och ledare 
AKU 

Urval 

Tillverkning, utvinning och agrara 
näringar 

14,9 11,8 11,0 

Byggverksamhet 7,3 7,2 4,7 

Handel 14,5 21,1 16,8 

Transport, magasinering 4,8 4,3 2,9 

Information och kommunikation 5,6 10,1 8,9 

Företagstjänster 13,5 15,4 15,8 

Offentlig förvaltning och försvar 7,5 1,8 1,8 

Utbildning 12,5 3,1 3,3 

Vård, omsorg och sociala tjänster 9,3 4,9 4,8 

Övriga näringar 10,1 20,3 30,0 

Totalt 100,0 100,0 100,0 
 

Av tabell 2.1 framgår fördelningen på bransch fördelat på AKU, urval och svarande. 

Även representationen kring bransch har i studien sina brister jämfört med chefsuppsättningen i 

Sverige. Bristerna finns såväl i urvalet som i representationen i jämförelse med representation i AKU. 

Bygg och Transport representeras bra i själva urvalet men har ett bortfall som resulterar i att dessa 

branscher bli underrepresenterade i undersökningen. Offentlig förvaltning, vård och omsorg är 
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underrepresenterade i urvalet men har ett litet bortfall mellan urval och antal svar. Dock blir 

representationen, trots många svarande, underrepresenterat. Också branschen tillverkning har ett 

underrepresenterat urval men en bra svarsfrekvens i förhållande till urvalet. Ett överrepresenterat 

urval finns inom Handel 21,1 procent jämfört med Chefsmarkanden som har 14.5 procent. Antal 

svarande från Handel hamnar på 16,8 procent. Starkt överrepresenterade både i urval och svar är 

chefer från branschen kommunikation och information.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att materialet i denna studie bygger på en svarandegrupp som 

är mer utbildade än Sveriges chefer överlag. Det finns också en snedfördelning i åldersstrukturer då 

färre yngre har svarat och fler äldre. Underrepresentationen i offentlig förvaltning, utbildning och 

vård och omsorg kan förklaras av att den urvalsgrupp som var tillgänglig var uppsatt på detta sätt. Å 

andra sidan är bransch kommunikation och information överrepresenterat. En tolkning av detta kan 

vara att frågan om expertiskunskap är mer relevant och intressant för dem som har en utbildning 

som relaterar till chefsrollen. Detta är emellertid ingenting som studien kartlägger utan endast ett 

antagande från mig.  

2.3.2 Beskrivning av respondenterna  

Jag kommer nedan att närmare beskriva respondenterna utifrån de kategorier som jag kommer att 

analysera i undersökningen nämligen kön, ålder och chefsnivå.  

2.3.2.1 Kön  

Utbildningsbakgrunden fördelat på kön visar att kvinnorna har högre utbildningsnivå än männen där  

66,7 procent av kvinnorna har högskoleutbildning medan motsvarande siffra för männen är 37, 9 

procent. Det är på samma sätt fler män som endast har gymnasienivå – 39 procent jämfört med 

kvinnorna där 14, 4 procent har stannat på gymnasienivå. Män har i snitt en längre chefserfarenhet 

då den medeltiden för en kvinnlig chef är 8,75 år och för en manlig chef 12,35 år.  

  

  

Figur 2.1 visar fördelningen av män och kvinnor utifrån vilken bransch de skattar sig inom. 

Branscherna förekom som förvalda alternativ i enkäten. Av tabellen framgår att tillverkningsindustrin 

och byggindustrin är starkt representerat av männen. Vård/omsorg/ sociala tjänster liksom 

kultur/idrott/fritid är istället överrepresenterat av kvinnor.  

 

Chefer K M 

Första linjen  16,4% 18,4% 

Figur 2.1  

Tabell 2.2 
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Mellan chef  47,4% 43,5% 

Högre chef  36,1% 38,1% 

Totalt svarande  487 855 

Inget svar   7 17 

Tabell 2.2 visar fördelningen mellan chefsnivåerna bland de svarande cheferna enligt fråga fyra i 

enkäten: Vilken chefsnivå har du idag?  I denna undersökning fördelar sig män och kvinnor på ett 

likartat sätt mellan de olika chefsnivåerna vilket inte stämmer med verkligheten där kvinnor i lägre 

grad än män har tillgång till de högre chefsposterna (Jämför Ledarna, 2012b).  

2.3.2.2 Ålder  

Cheferna har i presentation och analys kategoriserat utifrån nedan åldersgrupper. När jag i uppsatsen 

använder begreppen ”yngsta” och ”äldsta” avses ytterligheter i grupperna alltså chefer under 35 är 

de yngsta och chefer 55+ är de äldsta.  

 

 

 

Av Tabell 2.3 framgår antalet respondenter från respektive åldersgrupp.  

Utbildningsbakgrunden relaterat till ålder visar att yngre chefer i högre grad är utbildad på högskolan 

och universitet. Det är 59, 2 procent av cheferna under 35 år som har en högskoleutbildning jämfört 

med 41, 5 procent av de äldsta cheferna. Av de yngsta cheferna har 26,2 procent stannat på en 

gymnasienivå medan motsvarande siffra hos de äldsta cheferna är 32,2 procent.  Chefserfarenheten i 

medelålder är för den yngsta åldersgruppen 3,91 jämfört med den äldsta gruppen där motsvarande 

siffra är 17,61 år 

 

 

Tabell 2.5 visar fördelningen av cheferna inom olika branscher relaterat till ålder. De yngsta cheferna 

har sin största tillhörighet inom data/IT/Telekom medan de äldsta cheferna i relation till de yngsta 

finns inom tillverkningsindustrin samt inom utbildning. Fördelningen mellan ålder och chefsnivå är 

följande.  

Tabell 2.4 00 – 34 35 - 44 45 - 54 55+ 

Ålder  -34 år 35- 44 år  45 – 54 år  55+ 
 

Antal  104 st. 444 st.  547 st. 271 st.  

Tabell 2.3  

Figur 2.2  
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Första linjen 20,6% 18,8% 17,1% 15,8% 

Mellanchef 50% 46,9% 43,4% 42,9% 

Högre chef 29,4% 34,3% 39,5% 41,4% 

Svarande 102 437 537 266 

Inget svar 2 7 10 5 

Tabell 2.4 visar respondenternas fördelning av ålder relaterat till chefsnivå.  Av tabellen framgår att 

samtliga chefer i högst grad skattar sig som mellanchefer. Förstalinjens chef är mest representerad 

bland de yngsta och omvänt gäller att högre chefer i högre grad representeras av äldre chefer.  

2.3.2.3 Chefsnivå  

För studien har jag valt att dela in chefsnivåerna i tre kategorier enligt tabell.   

 

 Första linjen Mellanchef Högre chef  

Antal  chefer 237 603 502 
Antal år som chef, medel 9,72 10,42 12,41 

Tabell 2.5 visar att antal svarande chefer per chefsnivå. Högre chefer har en högre 

utbildningsbakgrund än lägre chefer. Det är 54,5 procent av de högre cheferna som har 

högskoleutbildning medan motsvarande siffra för mellanchefer är 47,7 procent och för första linjen 

38,1 procent. På samma sätt är det fler – 39, 8 procent – chefer på första linjen som endast har 

gymnasienivå jämfört med de högre cheferna där motsvarande siffra är 22,6 procent.  

 

 

Figur  2.3 visar fördelningen av chefsnivåer inom respektive bransch. Första linjens chef finns 

framförallt inom tillverkningsindustrin och är minst representerad inom media och reklam. De högre 

cheferna finns framför allt inom handeln och är lägst representerade inom energi.  

2.4 Genomförande datainsamling  
När enkäten var färdigkonstruerad enligt tidigare redogörelse skrev jag en inledande text om 

studiens syfte och mailade sedan enkäten genom en elektronisk länk till 4 736 medlemmar fördelade 

på olika chefsnivåer, inom olika branscher, med olika bakgrund med en eftersträvan av en så stor 

Tabell 2.5  

Figur 2.3 
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spridning som möjligt. Enkätverktyget som användes heter Easyresearch och är ett 

undersökningsverktyg som både distribuerar enkätfrågorna och skapar rapporter kring inhämtat 

resultat. Efter den första dagen, den 31:e oktober 2013, hade 650 svar inkommit. För att minimera 

risken för stort bortfall skickades en påminnelse den 7:e november vilket samma dag medförde 361 

ytterligare svar. Den 12:e november stängdes undersökningen dels för antalet inkomna svar 

droppade av, dels för att jag skulle ha tid att starta analysen av data.  När enkäten den 12:e 

november hade stängts fanns det 1 365 inkomna svar på ett utskick till 4 736 medlemmar varav fyra 

stycken inte var kontaktbara. Resultatet visade på en svarsfrekvens på 28,8 procent. Det inkomna 

materialet kunde hämtas hem genom en färdig rapport med tabeller och diagram konstruerade av 

enkätverktyget.   

2.5 Bearbetning och analys av materialet  
Datamaterialet har först bearbetats i sin helhet utan någon särskild indelning i kategorier. Därefter 

tog jag genom enkätverktygets möjligheter ut rapporter på resultatet indelat i olika kategorier: kön, 

chefsnivå, bransch och ålder. Då min ursprungliga intention var att undersöka också kategorin 

bransch analyserade jag resultatet initialt också utifrån denna kategori. Jag valde att gå igenom 

materialet i en beskrivande statistik för att förutsättningslös lägga märke till mönster. I denna 

process skrev jag fram tendenser och mönster som jag kunde se utifrån siffror och diagram. Det var 

en omfattande och tidskrävande process men viktig i min förståelse för hur jag skulle förstå och 

bearbeta materialet i sin helhet. Jag prövade olika sätt att organisera mitt material utifrån 

uppsatsens frågeställningar eller möjliga teman. Under denna process upptäckte jag att 

branschfrågan var alldeles för omfattande för att ha med i denna studie varför jag valde bort en 

fördjupning inom denna variabel. Utifrån uppsatsens satta problembild kring chefsförsörjningsfrågan 

relaterat till ålder, kön och chefsnivå fann jag dessa kategorier vara mest lämpliga att analysera 

närmare. Urval av enkätfrågorna relaterat till uppsatsfrågorna skedde enligt satt analysmodell som 

förklaras nedan. Därefter genomfördes Chi-tvåtestet för att utifrån uppsatsens frågor få fram 

signifikanta skillnader avseende kön, chefsnivå och ålder. Detta resultat analyserades sedan utifrån 

uppsatens frågeställningar i ljuset av satt teori.   

2. 6 Analysmetod  
I ovan avsnitt har jag berättat hur datainsamlingen, bearbetningen och analysen gick till rent 

kronologist. Syftet med detta avsnitt är att förklara hur min analysmodell teoretiskt är konstruerad 

och hur jag avser att använda den i analysen av empirin.   

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har jag sökt att operationalisera det jag vill mäta. Detta 

genom att först definiera viktiga begrepp för uppsatsens fråga. Framför allt handlar det om 

expertkunskap och kunskap om verksamhetsområdet vilket definieras under avsnitt 1.7. Ambitionen 

är att den operativa definitionen ska överensstämma med teorin. Nästa steg i operationaliseringen 

har varit att göra begreppen mätbara genom enkätens frågor (Eliasson, 2013, s. 12).  

Ett metodologiskt övervägande handlar därefter om hur resultatet från insamlad kvantitativ data ska 

bearbetas och analyseras. För att strukturerat och transparant kunna analysera inkommen empiri i 

relation till uppsatens frågeställningar har jag skapat en analysmodell enligt nedan tabell. Det 

viktigaste är inte att analysera enkätfrågorna i sig själv utan hur resultaten förhåller sig till studiens 

satta frågor vilket underlättas med uppställd struktur.  
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Tabell 2.6 visar hur empirin från enkätens utvalda frågeställningar kommer att analyseras i relation 

till uppsatens frågeställningar. Resultatet från dessa frågor avseende utfallet hos hela urvalsgruppen 

kommer att presenteras i nästa kapitel.  

Utifrån resultatet av ovan frågor kommer jag först att titta på hur målgruppen som helhet har svarat. 

För att besvara frågeställningen om det finns några skillnader avseende valda variabler har jag valt 

att först analysera materialet i form av beskrivande statistik för att lägga märke till skillnader 

uppdagade vid en första anblick. Med ett så omfångsrikt material som min empiri tillhandhåller är 

det både praktiskt möjligt och relevant att pröva signifikansen så att först synliga samband inte beror 

på slumpen. Jag har valt att använda mig av Chi-tvåtestet som utförs för analys av signifikanta 

samband vilket är fördelaktigt att göra när man har en stor uppsättning data. Chi-tvåtestet fungerar 

också väl med data på nominalskalenivå som ordinalskalenivå vilket stämmer för denna studie. Med 

en sådan typ av uppställning av data som min studie har krävs icke-parametriska metoder. Chi-

tvåtestet är en sådan metod (Denscombe, 2009, s. 344).  

Resultatet från Chi-tvåtestet, utfört i programmet IBM SPSS Statistics, visar om uppdagade 

skillnaderna är signifikanta eller inte. För bedömning av signifikansnivå använder jag värden som 

normalt rekommenderas inom samhällsvetenskaplig forskning. Samhällsforskare eftersträvar en 

signifikansnivå där sannolikheten för att resultaten uppstod till följd av en slump är att den uppmätta 

skillnaden beräknas uppträda på grund av slump mindre än 5 gånger på 100 (vid färre än 5 

undersökningar av 100) vilket ger signifikans på 5-procentsnivån (p = < 0,05), s.k. signifikansnivå 

(Denscombe, 2010, s. 343). Det är alltså detta värde jag använder när jag tar ställning till de 

analyserade kategoriernas signifikans.  

Ett annat metodverktyg är att använda satt teoriram för att i ljuset av denna analysera ovanstående 

resultat. Det innebär att använda karriärstilarna och resonemangen kring karriär, genus, ålder och 

chefsrollens komponenter. Uppsatsens fjärde frågeställning handlar just om hur man kan analysera 

undersökningens resultat i ljuset av teorier och tidigare forskning. Det innebär att denna 

uppsatsfråga finns som ett raster på de tre tidigare uppsatsfrågorna genom analysen från teorin. 

Tabell 2.6 Analysmodell   

Uppsatsens frågeställning Relaterade enkätfrågor  

 
1. Vad upplever chefer vara viktigast då de 
själva rekryterades utifrån komponenterna 
ledarskapsförmåga och kunskap inom 
verksamhetsområde/expertområde?  

6. Vad var huvudskälet till att just du fick ditt 
första chefsuppdrag?  
 
 

7.  Vad var huvudskälet till att du fick det 
chefsjobb du har idag?  
 

2. Hur skattar chefen sin egen kompetens 
utifrån dessa komponenter?  

14. Hur skulle du definiera dig i din chefsroll? 

15. Vad stämmer bäst på dig?  
 

3. Vilka är chefens främsta drivkrafter i sin 
yrkesroll?  

10. Vad var anledningen till att du bytte 
chefsjobb senast? 
 

11. Vad önskar du att du gör om tre år? 

12. Vad är viktigast för din identitet som chef?  

13. Vad är din främsta drivkraft i ditt 
chefsjobb?  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=signifikans
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=signifikansnivå
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Analysprocessen kan således sammanfattas av att insamlad empiri analyseras i ovan analysmodell 

mellan uppsatsens frågor och enkätfrågorna följt av systematisk beskrivande genomgång av 

resultatet som slutligen prövas statistisk skapas och tolkas utifrån satt teoretisk ram. Genom denna 

strukturerade process skapas förutsättningar för en god analys (Sohlberg, 2009, s. 144). 

Denna tillsynes linjära arbetsprocess sker i verkligheten snarare parallellt än starkt kronologist. Detta 

då min metodologiska ansats är abduktiv vilket innebär att jag växlar mellan att ha ett öppet 

förhållningssätt till empirin och att använda mig av teorier som analysverktyg (Björklund & Paulsson, 

2010, s. 62). Det innebär i min studie att jag på ett tidigt stadium i studien har satt mig in i den 

teoretiska modellen för Expertledarskap, TEL, från vilken jag har hämtat inspiration i konstruktionen 

av enkäten. Parallellt med insamlingen av empirin och i arbetet med att analyser den använder jag 

mig av teorier som är relevanta för att öka förstålsen kring resultaten från empirin. Det handlar 

framför allt om teorierna kring kön och generation. Min avsikt är i första hand inte att empiriskt 

pröva teorin utan snarare att tolka empirin med teorin.  Med en abduktiv ansats eftersträvar jag att 

skapa någon form av abstraktioner som skapar sammanhang åt empirin och gör dem mer begripliga 

(Sohlberg, 2009 s. 130).  

2.7 Litteraturval 
Parallellt med planering, genomförande och bearbetning av empiri har jag kontinuerligt satt mig in i 

vetenskaplig litteratur kring tema expertkunskap, ledarskap, chefsrollen, karriär, kön och 

organisation och teorier om framtidens generation. Jag har huvudsakligen sökt mig till avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar men har också använt mig av kurslitteratur inom ledarskap. Avhandlingar 

och artiklar, svenska och anglosaxiska, har jag hittat genom sökord relaterat till ovan ämnen. 

Litteraturen som jag framförallt har använt mig av är källor som också tidigare forskare har använt. 

Undantaget är några magisteruppsatser. Den ena magisteruppsatsen (Grebius, 2013) har jag använt 

för att denna studie är högst relevant i relation till min egen då hon unikt har undersökt chefers 

upplevelser av expertkunskap i svensk modern kontext. Vidare har jag i teoriavsnittet kring hur unga 

chefer är använt mig av magisteruppsatser för att få färska resultat kring hur unga chefer upplever 

sin roll. Däremot har jag hittat avhandlingar och vetenskapliga artiklar som berör teorin kring 

generation Y. Jag har också använt en forskningsrapport som ännu inte är vetenskapligt publicerat  

(Finny & Gifford, 2011) på grund av relevansen kring ämnet om expertkunskap hos ledare.  

2.8 Etiska aspekter 
Denna studie har utförts på Ledarna som regelbundet med sina medlemmar gör undersökningar i 

olika frågor. Det är för respondenterna vanligt förekommande att delta vid denna typ av 

undersökning där resultaten används för att öka kunskapen om chefer för Ledarna och för samhället i 

stort. För studien har jag iakttagit de etiska riktlinjer som finns kring forskning. Respondenterna blev 

upplysta om att de medverkade i en undersökning och att medverkan var frivillig. Då materialet är så 

omfattande med 1 365 svarande garanteras anonymitet vid hantering av materialet. Respondenterna 

behåller sin fulla anonymitet genom att de öppna svaren från enkäten inte redovisas i rapporten. 

Utfallet från enkätstudierna redovisas endast i kvantitativa data vilket för läsaren av denna uppsats 

omöjligt kan härledas tillbaka till informanten.  

 2.9 Reflektion över metoden  
I denna del kommer jag att diskutera brister och konsekvenser med metodval och arbetet med 

insamling och analys av data under uppsatsens gång.   
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När jag började skriva min uppsats hade jag en bredare ansats med ambitionen att göra intervjuer 

utifrån svarstendenser i enkätfrågornas förvalda och öppna svar. Med det resultat jag fick in förstod 

jag allteftersom att materialet var i sig omfattande att jag valde bort intervjuerna. En annan 

avgränsning jag har gjort längst vägen är att ta bort analysen av kategorin bransch då materialet blev 

för stort att hantera vid sidan av de andra kategorierna. Dock kvarstår styrkan att 

undersökningsgruppen i denna studie är representerade från en mångfald av branscher även om 

studien inte fördjupar konsekvenserna av detta. Studiens begränsning i valet av analyserade variabler 

påverkar naturligtvis det slutgiltiga resultatet från studien.  Om jag exempelvis hade valt geografisk 

spridning eller chefserfarenhet skulle studien ge andra resultat.  

En enkät innehåller standardiserade frågor som ger samma svarsalternativ till alla. Varje fråga blir en 

språklig konstruktion av verkligheten. Hur jag ställer frågan kommer således att begränsa vad jag får 

fram.  Problematiken finns teoretiskt sätt från bägge håll från den som ställer frågan och den som ska 

svara. Respondenterna kan inte få förtydligande eller ge exempel som ligger i närheten av frågan. Jag 

som utför studien kommer också att upptäcka att vissa frågor blir otillräckliga medan andra blir 

överflödiga; någonting som oftast visar sig först i ett bearbetande stadium. Allt detta är självklart 

begränsningen med enkäten som metod till skillnad från en intervju där begrepp kan förklaras och 

belysas från bägge håll.  

Möjligheten till öppna svars gavs i anslutning till de förvaldafrågorna där informanterna kunde 

komplettera svaret med ”annat”. Syftet med denna öppning var dels att fånga in frågtecken och 

oklarheter kring min enkät för att ge rättvisa i analysen av resultatet, dels använda de öppna svaren 

för att finna mönster inför eventuella intervjuer. I analysen har jag valt att lämna de öppna svaren då 

några tematiska intervjuer inte har utförts. Däremot har svaren gett mig viktiga insikter om 

ofullständigheter i enkäten samt komplexiteten i frågorna som inte så lätt kan boxas in genom 

förvalda alternativ.  

Exempel på ofullständigheter i min enkät är att på frågan om vad cheferna gör om tre år (fråga 11) 

borde ha funnits med ett alternativ som handlar om att cheferna kommer att gå i pension. Detta svar 

framkommer i de öppna svaren och relaterat till problematiken för uppsatens frågor kring 

chefsförsörjning hade det varit relevant att ställa frågan om kommande pensionsavgångar. En annan 

felkonstruktion i enkäten är svarsalternativet ”lön” på fråga 6 om var anledningen till det första 

chefsjobbet var. Att få en högre lön kan inte ses som ett yttre skäl för att få ett arbete varför detta 

svar inte ska vara med. Att frågan nu finns med har påverkat utfallet i Chi-tvåtestet då det är färre än 

fem som har svarat på denna fråga. Eftersom svarsalternativet är felaktigt och det är så få som har 

valt detta alternativ har jag valt att inte analysera detta svar och istället räkna bort dessa svar vilket 

metodologiskt är möjligt för ett Chi-tvåtestet (Denscombe, 2010, s. 342). För att under arbetets gång 

säkra upp att inte fel uppstår i hanteringen av data har resultaten hämtats hem från enkätverktyg där 

jag själv inte har gått in och hanterat överföring av statistik från enkät till rapport. Ett annat sätt som 

säkrat upp reliabiliteten är att jag har använt programmet SPSS som har funktioner som uppenbarar 

fel.  

Genom att jag har använd en abduktiv ansats där jag har gått fram och tillbaka mellan teori och 

genomförande och analys av empirin har jag under resans gång upptäckt att jag borde ha formulerat 

frågor annorlunda. Ett exempel på en sådan fråga är nr. 13 där jag frågar om informanternas 

drivkraft där ett av svarsalaternativen säger: ”Att fördjupa mig inom den bransch/det 
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verksamhetsområde som jag leder.” Allteftersom jag blivit mer insatt i teorier kring expertledarskap 

har jag förstått att det är stora skillnader mellan bransch och verksamhetsområde. Dock har 

informanterna i de öppna svaren inte kommenterat den eventuella begreppsförvirring som skulle ha 

kunnat uppkomma. Inte heller uppdagade provkörningen denna brist.  

Eftersom jag ställde så många frågor och fick ett stort material har jag varit tvungen att prioritera vad 

jag ska analysera och redovisa vilket i sin tur påverkar resultatet. Urvalet för analys av enkätfrågorna 

har gjorts utifrån relevansen kopplat till uppsatsens frågeställningar. Det finns en mängd data som i 

detta sammanhang inte har analyserats. Troligtvis hade studien fått fler perspektiv och möjliga 

motsättningar med fler analyserade svar. Jag finner dock att de urval jag gjort är motiverat.  

När det gäller den slutgiltiga urvalsgruppen påverkar naturligtvis den slutgiltiga sammansättningen 

hur resultatet blev. Vi har sett att svarsgruppen i jämförels med Sveriges chefer är mer utbildad. Man 

kan tänka sig att de med högre utbildning är mer intresserad av frågan som sådan eller att de med 

högre utbildning generellt har större benägenhet att svara på enkäter.  En annan möjlig risk är att 

denna studie har missat dem som har svårt att kombinera sin chefsroll med en expertroll. 

Hypotetiskt sätt skulle just experterna ha mindre tid att fylla i enkäter då de har svårt att hinna med 

kombinationen av att var expert och ledare. Den slutgiltiga svarsgruppen är de som har valt att svara 

antingen för att de generellt har en högre benägenhet att svara på enkätfrågor eller för att de finner 

frågan om expertkunskap och ledarskap intressant. Därav är det möjligt att undersökningen har 

missat en stor grupp som inte känner igen sig i begreppsvärden och hade kunnat ge en mer 

nyanserad bild på resultatet.  

2.9.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet eftersträvas i all forskning och handlar om att insamlad data är rätt för att undersöka ämnet 

och besvara uppsatta frågeställningar (Denscombe, 2010, s. 378).  Med validitet menas att det som 

ska mätas verkligen mäts exempelvis enkätfrågornas förmåga att verkligen fråga efter det som ska 

mätas I enkätfrågor innebär validitet frågornas förmåga att mäta det de avser att mäta (Eljertsson, 

2005, s. 99). Centralt är att man inte validerar en enkät eller ett frågeformulär i sig utan frågorna 

måste valideras i förhållande till syftet med frågan eller kombinationen av frågorna (Eljertsson, 2005, 

s. 101).  Jag anser att de frågor jag har analyserat från enkäten mäter det jag i denna studie avser att 

mäta. Utifrån uppsatsens frågeställningar har jag operationaliserat enkätfrågor. De enkätfrågor som 

har varit mest centrala för uppsatsens frågeställningar har valts ut enligt presenterat analysmodell. 

Analysmodellen visar vilka frågor som mäter vad relaterat till uppsatsens frågor. Eftersom syftet med 

min studie är att mäta det som cheferna själva upplever anser jag att validiteten för studien är 

uppnådd genom de frågor jag ställer och analyserar. Den svåraste frågan att precisera och därmed 

mäta är kopplad till chefers skattning av sin kompetens utifrån ledarskap och kunskap om expert 

eller verksamhetsområdet. Här har jag i enkätfrågan använt en definition hämtad från den 

vetenskapliga teoriram som jag lagt. Genom detta säkrar jag upp analysen av resultatet och ökar 

också begripligheten för målgruppen som kan känna igen sig i begreppet. Av informanternas bidrag i 

de öppna svaren framgår att de verkar förstått frågorna.  

Med reliabilitet avses att mätningarna är korrekt utförda, att metoden är hållbar och att upprepade 

mätningar ger samma resultat (Eljertsson, 2005, s. 99). Dåligt konstruerade frågor kan göra att det 

blir slumpvariation i svaren. Därav kan man få upprepade mätningar av samma verklighet som ger 
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olika resultat vilket alltså är en låg reabilitet. Då jag har låtit testköra enkäten före utskick har jag i tid 

fått fatt i uppenbara fel som hade kunnat störa genomförande av enkäten.  
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3. Resultat och analysdel  
I nedan del kommer jag att redovisa det empirska resultatet i syfte att behandla uppsatsens 

frågeställningar i ljuset av empirin. Redovisningen följer samma struktur som analysverktyget, se 

metodavsnitt (2.4.2). Jag kommer först att redovisa den deskriptiva statistiken som avser hela 

urvalsgruppen, samtliga chefer, kring varje fråga i enkäten som kan relateras till uppsatsens frågor. 

Därefter kommer jag att redovisa hur resultaten fördelar sig inom de olika kategorierna utifrån 

uppsatsens fråga om det finns skillnader med avseende på variablerna kön, ålder och chefsnivå. För 

att pröva att till synes uppkomna skillnader inte är ett resultat av tillfälligheter redovisas utfall från 

Chi-tvåtestet. Fullständig fördelning inom respektive kategori liksom resultat från Chi-tvåtestet 

återfinns i bilaga 2. På grund av utrymmesskäl kommer jag i nedan redovisning endast att redovisa 

värden från Chi-tvåtesten i de fall då signifikans är bekräftat. Såsom beskrivet i metodavsnittet är 

måttet i denna studie för signifikans värde p < 0,005.  Graden av signifikans kommer i tabellen att 

visas genom standard enligt följande:  

 P > 0,05 Icke-signifikant   
  0,01 < P  0,05 Enstjärnig signifikans eller Signifikans*   
  0,001 < P  0,01 Tvåstjärnig signifikans eller Signifikans**   
  P  0,001 Trestjärnig signifikans eller Signifikans***  
 

Det bearbetade resultatet analyseras sedan utifrån lagd teoretiskt ram och tidigare forskning kring 

uppsatsens frågeställningar. Detta kapitel avslutas med en summering som avser att svara på 

uppsatsens frågeställningar. I framställningen delar jag upp avsnitten mellan resultat och analys för 

att tydligare skilja mellan faktiska utfall och min egen analys av dessa. Jag är dock medveten om att 

även resultaten från Chi-tvåtestet är en analys men har ändå valt att hålla tabellerna och 

redovisnigen av dessa skilt från analysen som sker i ljuset av lagd teori. Detta för att öka möjligheten 

för läsaren att följa med i resultat och resonemang.  

3.1 Vad var viktigast när cheferna rekryterades?  
I följande del kommer jag att presentera resultat och analys på de två frågorna i enkäten som berör 

uppsatsens första frågeställning: Vad upplever chefer vara viktigast då de själva rekryterades utifrån 

komponenterna ledarskapsförmåga och kunskap inom verksamhetsområde/expertområde? De 

frågor från enkäten som redovisas är frågorna sex och sju.  

3.1.1 Resultat   

Fråga sex i enkäten handlar om vad cheferna anser vara huvudskälet till det första chefsjobbet. Det 

var 1 307 st. som svarade och 42 st. som inte svarade. Alternativet ”högre lön” är en felkonstruktion i 

testet varför de fyra som valde detta alternativ har räknats bort vid analysen vilket förklaras i 

metodkapitlet.  
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Tabell 3.1 visar att mer än hälften av alla chefer anser att det var goda kunskaper inom området som 

var huvudskälet till att de fick det första chefsjobbet. Goda ledaregenskaper kommer på andra plats 

följt av förmågan att skapa resultat i verksamheten.  

När det gäller fördelningen mellan män och kvinnor finns inga större skillnader i resultatet då 48,4 

procent av kvinnorna och 51,1 procent av männen anser att goda kunskaper om området var 

viktigast. Goda ledaregenskaper värderas av 30,5 procent av kvinnorna och 29,6 procent av männen. 

Förmåga att skapa resultat värderas av 20,9 procent av kvinnorna och 18,9 procent av männen. I 

körningen av Chi-tvåtestet framkommer att det inte finns några signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnor kring frågan.  

När det gäller ålder skattas även här goda kunskaper som det främsta skälet där detta värderas av 

45,9 procent av de yngsta (chefer under 35 år) och 60,5 procent av cheferna över 55 år. Av de yngsta 

cheferna värderar 35,7 procent goda ledaregenskaper jämfört med de äldsta cheferna där 21, 8 

procent värderar detta som skälet till nuvarande anställning. Resultatet från Chi-tvåtestet kunde 

bekräfta signifikanta skillnader när det gäller att chefer som är äldre än 55 år i högre grad än yngre 

upplever kunskap som det viktigaste skälet till nuvarande chefstillsättning. För att möjliggöra Chi-

tvåtestetet togs alternativet ”lön” bort vid analysen, dels på grund av att frågan är en 

felkonstruktion, dels på grund av att det var för få personer som svarade enligt Chi-tvåtestets 

kriterier. Likaså kunde Chi-tvåtestet bekräfta signifikanta skillnader mellan ledarskap och ålder där 

gruppen av chefer över 55 år i lägre grad än de yngre cheferna värderar ledarskap. Det är de allra 

yngsta cheferna som värderar ledarskapet högst. 

Tabell 3.2 visar att det finns signifikanta skillnader avseende ålder där chefer över 55 år i högre grad 

värderar kunskap (p=, 002). Signifikanta skillnader finns också kring ledarskap där chefer över 55 år i 

Tabell 3.2         

6. Vad var huvudskälet till att just 
du fick ditt första chefsjobb? 

- 34  35-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Goda kunskaper inom det 
område jag blev chef för  

Antal 45 202 259 158 14,92 3 ,002** 

Andel  45,9 % 46,2% 49,1% 60,5% 

Goda ledaregenskaper  Antal 35 138 166 57 10,85 3 ,013 * 

Andel  35,7% 31,6% 31,4% 21,8% 

Tabell 3.1 



37 
 

lägre grad värderar ledarskap (p=, 013). Chefer under 35 år värderar i högst grad ledarskapets 

betydelse vid den första chefstillsättningen.  

Vad gäller chefsnivå värderas goda kunskaper inom området som det främsta skälet där 52,4 procent 

av första linjens chefer, 50,2 procent av mellancheferna och 48,9 procent av de högre cheferna 

värderar kunskapen. Goda ledaregenskaper kommer på andra plats hos alla; första linjen (28,1 %), 

mellanchefer (31,6 %) och slutligen högre chefer (28,9 %). Resultatet värderas högst av de högre 

cheferna (22,2 %) följt av första linjens chefer (19 %) och slutligen mellancheferna (17,7 %). Chi-

tvåtestet visade att det inte finns några signifikanta skillnader avseende chefsnivå och frågan om det 

första chefsuppdraget.  

Nedan följer resultatredovisning av fråga sju i enkäten som undersöker vad cheferna upplever vara 

viktigast vid tillsättning av nuvarande chefstjänst?  Det är 1 307 st. som har svarat och 42 st. som inte 

har svarat.  

 

 

Tabell 3.3 visar att informanterna även i nuvarande chefstillsättning värderar kunskaper inom 

området som den främsta anledningen till chefsjobbet. En jämn fördelning visar sig mellan 

värderingarna av förmågan att skapa resultat (26,2 %) och goda ledaregenskaper (26,9%). Av de 

svarande har 16,3 procent inte bytt chefsjobb sedan sist.  

I kategorin kön är det 21,1 procent av kvinnorna som uppger att de aldrig har bytt roll medan 

motsvarande siffra är 13,7 procent hos männen. Kvinnorna anser i första hand att ledarskapet hade 

störst betydelse medan männen i första hand anser att goda kunskaper var det viktigaste vid 

chefstillsättningen. Goda kunskaper värderas av 32,7 procent av männen och 26,8 procent av 

kvinnorna medan 29,1 procent av kvinnorna och 25,7 procent av männen värderar ledarskap. 

Förmågan att skapa resultat anses vara viktigast för 27,9 procent av männen och 23 procent av 

kvinnorna. Chi-tvåtestet visar att signifikanta skillnader finns i om män och kvinnor har bytt jobb 

samt i värderingen av kunskap. Övriga skillnader är inte signifikanta.  

  

Tabell 3.3 
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Tabell 3.4      

7.  Vad var skälet till att du fick det 
chefsjobb du har nu?  
 

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Jag har inte bytt roll sedan 
mitt första chefsjobb 

Antal  101 116 12,26 1 ,000*** 

Andel  21,1% 13,7% 

Goda kunskaper inom det 
område som jag blev chef 
för  

Antal  128 277 5,12 1 ,024* 

Andel  26,8% 32,7% 

Tabell 3.4 visar att det finns signifikanta skillnader avseende kön och jobbytte där kvinnor i lägre grad 

än männen har bytt jobb (p=, 000). Signifikanta skillnader finns också kring betydelsen av kunskap 

där män i högre grad än grad värderar kunskap (p=, 024).  

Inom kategorin ålder uppger 26,3 procent av de yngsta cheferna att de inte har bytt jobb jämfört 

med de äldsta cheferna där 14,1 procent inte har bytt chefsjobb. För dem som har bytt jobb anger 

39,8 procent av de äldsta cheferna och 23,2 procent av de yngsta att de upplevde att goda kunskaper 

inom området var det viktigaste skälet till att de fick nuvarande chefsjobb. Det finns inga större 

skillnader kring vikten av ledarskap relaterat till ålder där 23,2 procent av chefer under 35 år och 22,7 

procent av cheferna över 55 år värderar ledarskapet som orsaken till nuvarande jobb.  Förmågan att 

skapa resultat värderas något högre av de yngsta cheferna (27,3 %) än de äldsta cheferna (23,4 %). 

Utfallet från Chi-tvåtestet visar att signifikanta skillnader finns i frågan om antalet jobbyten och 

värdet av kunskap.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.5 visar att det finns signifikanta skillnader avseende ålder när det gäller jobbyten där chefer 

som är 35 år eller yngre i högre grad inte har bytt chefsroll (p=, 010). Signifikanta skillnader finns 

också i värderingen av kunskap där chefer 55+ i högre grad än de yngre cheferna värderar kunskap 

(p=, 002).  

Beträffande chefsnivå är det chefer på första linjen (24,3 %) som i högst grad inte har bytt chefsjobb. 

Motsvarande siffra är för mellanchefer 17,2 procent och för de högre cheferna 11, 2 procent. 

Mellancheferna är de som högst värderar kunskapen som orsak till nuvarande chefsjobb där 34,6 

procent av mellancheferna värderar detta följt av 27,8 procent av de högre cheferna och slutligen 26, 

5 procent av cheferna på första linjen. I skattningen av ledarskap verkar inga större skillnader finnas 

inom kategorin relaterat till chefsnivå; första linjen 27, 4 procent, mellanchefer 26,6 procent och 

högre chefer 27,8 procent.  Förmågan att skapa resultat värderas högst av de högre cheferna (33,3 

Tabell 3.5         

7.  Vad var skälet till att du fick 
det chefsjobb du har nu?  
 

- 34 35-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Jag har inte bytt roll sedan 
mitt första chefsjobb 

Antal 26 80 75 36 11,36 3 ,010** 

Andel  26,3% 18,3% 14,1% 14,1% 

Goda kunskaper inom det 
område som jag blev chef 
för 

Antal 23 122 158 102 14,48 3 ,002**  

Andel  23,2% 28,0% 29,6% 39,8% 
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%) jämfört med mellancheferna (21,5 %) och slutligen förstalinjen (21,7%). Chi-tvåtestet visar att 

högre chefer i relation till lägre chefer i större utsträckning värderar sin förmåga att skapa resultat. 

Signifikanta skillnader finns också i att lägre chefer i högre grad inte har bytt chefsjobb.  Störst 

skillnad finns mellan chefer på första linjen i relation till högre chefer. Att mellanchefer i relation till 

övriga chefsnivåer värderar kunskapen högre är också signifikant bekräftat.  

Tabell 3.6 visar att det finns signifikanta skillnader avseende chefsnivå där chefer på första linjen i 

högre grad instämmer i att de inte har bytt jobb (P= , 000). Signifikans finns också i värderingen av 

förmågan att skapa resultat som värderas högre av de högre cheferna i relation till övriga chefsnivåer 

(P=, 000). Slutligen finns signifikanta skillnader där mellanchefer i relation till övriga chefsnivåer 

värderar goda kunskaper högre (P=, 017).  

3.1.2  Viktigast vid rekrytering – analys av svaren  

Uppsatsens första frågeställning är: Vad upplever chefer vara viktigast då de själva rekryterades 

utifrån komponenterna ledarskapsförmåga och kunskap inom verksamhetsområdet/expertområdet? 

Frågan kommer att analyseras utifrån resultatet från presenterade enkätfrågor sett i ljuset från lagd 

teoriram och anlysera eventuella skillnader avseende kategori: kön, ålder och chefsnivå. Uppsatsens 

fjärde fråga diskuteras parallellt i analysen utifrån hur man kan analysera ovanstående resultat i 

ljuset av teorier och tidigare forskning kring chefsrollens komponenter.  

3.1.2.1 Hela respondentgruppen  

Sett utifrån den objektiva karriärens perspektiv innebär en chefsroll en framgång genom en högre 

position. Resultatet från undersökningen visar att samtliga analyserade kategorier högst värderar 

kunskapen inom verksamhetsområdet som det främsta skälet till tillsättningen av både den första 

och nuvarande chefstjänsten. Det som upplevs ha premieratas med ett objektivt karriärperspektiv är 

kunskap framför ledarskapsfärdigheter eller förmågan att skapa resultat. Att informanterna upplever 

att de först och främst rekryteras utifrån sina kunskaper inom området ligger i linje med Goodalls 

teorier om önskad kompetens för ett lyckat chefskap. Den inneboende kunskapen (inherent 

knowledge) innebär just att chefer måste grunda teoretiskt i det ämne som de ska leda. Resultatet 

kan också analyseras i relation till tidigare trender kring rekrytering av chefer där vi har sett att den 

som förr blev chef var den duktiga specialisten (Överström, 2013).  

Att gå från ett chefsjobb till ett annat innebär en rörelse i en ny riktning. Att 16, 3 procent av 

cheferna inte har bytt jobb kan naturligtvis bero på flera saker. Sett ur ett perspektiv hämtat från 

karriärstilarna skulle anledningen kunna vara att de har en expertdriven karriärstil som gör att de 

Tabell 3.6       

7. Vad var huvudskälet till att du 
fick det chefsjobb du har nu?  
 

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Goda kunskaper inom det 
område som jag blev chef 
för  

Antal 61 203 136 8,17 2 ,017* 

Andel  26,5% 34,6% 27,8% 

Min förmåga att skapa 
resultat  
 

Antal 50 126 163 21,80 2 ,000*** 

Andel  21,7% 21,5% 33,3% 

Jag har inte bytt roll sedan 
mitt första chefsjobb  

Antal 56 101 55 20,61 2 ,000***  

Andel  24,3% 17,2% 11,2% 
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snarare vill vara kvar på samma plats i flera år och fördjupa sig där de är. Att fördjupa sig där man är 

och inte söka sig vidare ligger också i linje med logiken från Goodalls modell som förespråkar 

mångårig erfarenhet från samma sektor med möjlighet att utveckla det hon benämner som Industry 

Experience, en slags yrkesteknisk erfarenhet. Dock menar Goodall att chefer kan fördjupa denna 

kompetens också på andra arbetsplatser. Det centrala är att inte byta sektor. En annan möjlig 

tolkning, utifrån Holgersson mer strukturella perspektiv, är att chefer som inte har bytt jobb inte har 

haft möjlighet att visa sig kompetenta enligt den norm som råder för att rekryteras internt och 

externt.   

För de chefer som har bytt jobb kan vi se att kunskap fortfarande är det som cheferna upplever som 

det främsta skälet vid nuvarande chefstillsättning. Att cheferna vid tillsättningen av nuvarande 

chefsuppdrag jämt fördelar värderingen mellan kunskap, ledaregenskaper och resultat kan tolkas 

som att de genom erfarenhet kan påvisa förmåga inom flera färdigheter. Att ansvara för resultat 

ligger i förväntan av själva chefsrollen som vi såg i forskningsöversikten. Om de chefer som har bytt 

jobb, utifrån Holgerssons teori, har lyckats fånga in normer för framgångsrikt chefskap skulle 

upplevda normer i detta sammanhang kunna betyda att kunskap är det mest framgångsrika måttet 

för att få också nästa chefsuppdrag.   

3.1.2.2 Kön  

När det gäller värderingena av vad som var viktigast vid rekrytering av första chefsuppdraget finns 

inga skillnader mellan män och kvinnor då båda värderar kunskapen högst. Vid tillsättning av 

nuvarande tjänst finns signifikanta skillnader där männen i högre grad värderar sina kunskaper inom 

området som avgörande för att de fick jobbet. En annan signifikant skillnad är att kvinnor i högre 

grad instämmer att de inte har bytt jobb. Att kvinnorna inte i samma omfattning som männen har 

bytt jobb ligger i linje med resultat från tidigare presenterad forskning där både Holgersson och 

Asplund redogör för att kvinnor i lägre grad avancerar och får möjlighet till nya utmaningar i nya 

roller. Holgersson förklarar detta genom att organisationskulturer via könsmärkta informella regler 

och relationer är hindrande för kvinnor. På liknande sätt kommer Asplund fram till att kvinnor inte får 

samma stöd av sin chef för att komma vidare i karriären och blir ofta kvar i samma roll.  

3.1.2.3 Ålder  

I tillsättningen av det första chefsuppdraget finns det signifikanta skillnader avseende ålder. De äldre 

cheferna värderar ledarskapet som mindre viktigt än de yngre cheferna. Högst värderar chefer under 

35 år ledarskapets betydelse. Att yngre i lägre grad värderar kunskap vid rekrytering ligger i linje med 

tidigare presenterad undersökning där det framkommer att yngre chefer upplever att de främst blev 

rekryterade bland annat för sina sociala färdigheter framför expertkunskapen. Enligt teoridelen 

framkom skillnader mellan yngre och äldre chefer har lagt märke till att äldre chefer i högre grad 

fokuserar på att fatta beslut och få saker gjorda. Chefer från generation Y betonar mer vikten av att 

kommunicera och prioriterar de relationsskapande delarna av ledarskapet Inom kategorin kvinnor 

och män finns inga signifikanta skillnader.  

De äldsta cheferna, över 55 år, värdesätter istället kunskap signifikant högre än de yngsta cheferna 

vid tillsättning av både det första och nuvarande chefsuppdraget. Givet att äldre chefer under längre 

tid har formats av det som är normen för chefsrollen skulle detta kunna innebära att de äldre i högre 

grad ser på sin kompetens utifrån glasögonen om vad som belönas inom en organisation. Holgersson 

menar att nyrekryterade chefer kan anpassa sig till normen som finns kring chefsrollen och 
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ledarskapet och på detta sätt karriärmässigt skapa sig fördelar som gynnar möjligheten att avancera 

eller byta jobb.  En annan möjlig analys är att de äldre cheferna under ett längre arbetsliv har hunnit 

utveckla sina expertkunskaper. Enligt tidigare presenterad forskning om expertis framkommer att det 

tar ca tio år att utveckla fördjupad kunskap inom ett ämne av expertiskaraktär. Utifrån detta är det 

logiskt att de yngre inte i lika hög grad har hunnit skaffa sig den erfarenhet som de äldre under ett 

längre yrkesliv har etablerat.  

Att ledarskapet skulle vara särskilt viktigt för unga chefer vid rekrytering av andra chefsuppdraget 

framkommer inte. Ledarskapet hade för yngre chefer bara en signifikant skillnad mot de äldre vid det 

första chefsuppdraget. Detta kan innebära att de yngre haft möjlighet att visa på andra förmågor 

genom den chefserfarenhet de har skaffat sig.  

3.1.2.4 Chefsnivå  

När det gäller värdering av kompetens vid rekryteringen av det första chefsuppdraget finns inga 

signifikanta skillnader mellan chefer på olika nivåer. Men vid tillsättningen av nuvarande chefstjänst 

anser mellancheferna i signifikant högre grad än andra chefsnivåer att kunskapen var det viktigaste. 

Högre chefer värderar istället förmågan att skapa resultat. Det finns inga skillnader mellan chefer på 

olika nivåer när det gäller uppfattningen om värdet kring ledarskapsförmågan. Yukl menar att chefer 

på lägre nivåer oftare har teknisk kunskap medan högre chefer snarare behöver ha strategisk 

förmåga. Min studie visar inte att chefer på första linjen själva värderar att de i högre grad har blivit 

rekryterade för sin kunskap än vad övriga chefsgrupper har. Däremot upplever mellancheferna att 

värdet av kunskapen varit viktigare än för andra chefsnivåer, åtminstone vid rekryteringen av 

nuvarande chefstjänst.  

3.2 Chefernas egen skattning av kompetens   
Uppsatsens andra fråga är: Hur skattar cheferna sin egen kompetens? Enkätfrågorna som relateras 

till uppsatsens frågeställning är enkätfråga 14 och 15. Först redovisas resultat från alla informanter 

följt av resultat från kategorierna. Slutligen analyseras presenterat resultat.  

3.2.1 Resultat  

På enkätfråga 14 som handlar om hur respondenterna skulle definiera sig i chefsrollen är det 1 336 

st. som har svarat och 29 st. som har låtit bli att svara.  

 

 

Tabell 3.7  
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Tabell 3.7 visar att en tydlig majoritet, 68 procent, av cheferna framför allt ser sig som en chef med 

både goda ledaregenskaper och goda kunskaper inom det verksamhetsomområde som de leder. 

Därefter är det 20, 9 procent som ser sig som en generalist som framför allt är bra på ledarskap. 

Inom kategorin kön ser sig både män (67,4 %) och kvinnor (68,3 %) huvudsakligen som en 

kombination av en chef med goda kunskaper och bra ledarskap. En liknande jämn fördelning finns i 

uppfattningen om att se sig som genarlist där 20,7 procent av männen och 21 procent av kvinnorna 

värderar detta. Fler män (12, 9 %) än kvinnor (9,3 %) ser sig som framför allt vara bra på det 

verksamhetsområde som de leder. Det är också fler män (8,2 %) än kvinnor (4,7 %) som ser sig som 

en expert med chefsbefattning. Chi-tvåtestet visar att det finns signifikanta skillnader i de 

svarsområden som har med kunskap och expertis att göra vilket i högre grad värderas av männen. 

För övrigt finns inga signifikanta skillnader avseende kön.  

Tabell 3.8       

14. Hur skulle du definiera dig själv i din 
chefsroll?  

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

En chef som framför allt är bra på 
det verksamhetsområde som jag 
leder. 

Antal  45 110 3,91 1 ,048* 

Andel  9,3 % 12,9% 

Framför allt en expert som 
dessutom har en chefsbefattning. 

Antal  23 70 5,70 1 ,017* 

Andel  4,7 % 8,2 

Tabell 3.8 visar att signifikanta skillnader finns avseende kön där män i högre grad definierar sig som 

en chef som framför allt är bra på det verksamhetsområde som den leder (P=, 048).  Signifikanta 

skillnader avseende kön finns också då männen i högre grad definierar sig som expert (P=0,17).  

Samtliga åldersgrupper definierar sig främst som en chef med goda kunskaper inom det 

verksamhetsområde som de leder där 71,3 procent av chefer under 35 år instämmer i detta jämfört 

med 72 procent av chefer över 55 år. Att se sig som en generalist skattas högst av de yngsta cheferna 

där 23,8 procent instämmer i detta jämfört med 11, 9 procent av cheferna som är över 55 år. Att se 

sig själv som en expert värderas av 9,9 procent av chefer under 35 år och av 7,1 procent av chefer 

som är över 55 år. En chef som framförallt är bra på det verksamhetsområde som den leder värderas 

av 17,9 procent av chefer under 55 år medan 11, 2 procent av chefer över 55 år instämmer i detta. 

Chi-tvåtestet visar att signifikans finns avseende ålder när det gäller värderingen av sig själv som 

generalist vilket i lägst grad värderas av chefer över 55 år.  

Tabell 3.9 visar att det finns signifikanta skillnader avseende ålder där chefer över 55 år i lägre grad 

definierar sig som en generalist (P=,001).  

Samtliga chefsnivåer värderar högst kombinationen av att vara en chef med goda kunskaper och gott 

ledarskap där de högre cheferna instämmer i högst grad (73,9 %) följt av mellancheferna (66,8 %) och 

slutligen förstalinjens chefer (60,2 %). Därefter värderas av samtliga chefer påståenden om att se sig 

själv som en generalist som framförallt är bra på ledarskap där fördelningen är jämn mellan nivåerna. 

Tabell 3.9        

14. Hur skulle du definiera dig själv i din 
chefsroll? 

-34 35-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

En generalist som framför allt är 
bra på ledarskap. 

Antal 24 100 123 32 15,97 3 ,001*** 

Andel 23,8% 22,8% 23,0% 11,9% 
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Det är 21,2 procent av förstalinjens chefer, 20,6 procent av mellancheferna och 20,4 procent av de 

högsta cheferna som definierar sig som en generalist. Att se sig som en expert värderas av 8,7 

procent av chefer på första linjen följt av 7,1 procent av mellancheferna och slutligen 5 procent av de 

högre cheferna. Chi-tvåtestet visar att det avseende chefsnivå finns signifikanta skillnader i 

värderingen av att se sig som en kombination av gott ledarskap och kunskap vilket värderas högre av 

de högre cheferna.  

Tabell 3.10 visar att det finns signifikanta skillnader avseende chefsnivå där de högsta cheferna i 

högre grad instämmer i att de ser sig som en chef med goda kunskaper och goda ledaregenskaper 

(P=, 001).  

Här följer redovisning av resultatet kring chefernas skattning av sin kompetens i relation till sina 

medarbetare enligt fråga 15 i enkäten. Det är 1 342 st. som har svarat medan 23 st. inte har svarat.  

 

  

Tabell 3.11 visar att cheferna i högst grad skattar medarbetarnas kompetens som högre än deras 

egen. Därefter värderas att medarbetarna har lägre expertkunskap än chefen följt av att 

medarbetare och chef har likvärdig kompetens. 

Kvinnor och män värderar de olika svarsalternativen på liknande sätt. Det är 42,1 procent av 

kvinnorna och 44,9 procent av männen som instämmer i att medarbetarna har mer expertkunskap 

än de själva. Det är 29 procent av männen och 28,5 procent av kvinnorna som instämmer i att 

medarbetarna har lägre expertkunskap än dem själva. Slutligen är det 27,1 procent av kvinnorna och 

22, 8 procent av männen som menar att de har likvärdig expertkunskap som medarbetarna. Vid Chi-

tvåtestet visade sig inga signifikanta skillnader avseende kön.  

Tabell 3.10        

14. Hur skulle du definiera dig själv i din 
chefsroll?  

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre 
chefer  

x
2 D

f 
P-värde 

En chef med goda kunskaper 
inom det verksamhetsområde 
som jag leder samt goda 
ledaregenskaper.  

Antal 139 395 369 14,99 2 ,001*** 

Andel 60,2 % 66,8%  73,9% 

Tabell 3.11  
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I åldersgruppen är det de yngsta cheferna under 35 år som i högst grad (40,6 %) värderar att 

medarbetarna har lägre expertkunskap än de själva jämfört med cheferna över 55 år där 

motsvarande siffra är 31,7 procent.  Att medarbetarna har mer expertkunskap värderas lika av 

cheferna under 35 år (36,6 %) och cheferna över 55 år (36,6%) medan 46,7 procent av cheferna i 

åldern 35-44 instämmer i detta. Att ha likvärdig kompetens som medarbetarna värderas lägst av 

cheferna under 35 år där 18,8 procent instämmer jämfört med chefer över 55 år där motsvarande 

siffra är 26,1 procent.  Att inte ha ansvar för några medarbetare i sitt ledarskap värderas 5,6 procent 

av de äldsta cheferna, 1,7 % av chefer mellan 45-55 och 4 % av de yngsta cheferna under 35 år.  Chi-

tvåtestet visar att det finns signifikanta skillnader avseende ålder där de yngsta cheferna tycker att 

medarbetarna har lägre kompetens än de själva. Signifikans finns också kring ålder och uppfattningen 

om medarbetarna har mer expertkunskap än dem själva samt vid frågan om att inte ha ansvar för 

några medarbetare.  

Tabell 3.12 visar att det finn signifikanta skillnader avseende ålder där chefer över 55 år och chefer 

under 35 år i jämförelse med de andra åldersgrupperna i lägre grad menar att medarbetarna har mer 

expertkunskap än de själva (P=, 012). Signifikans finns också avseende ålder där chefer under 35 år i 

högre grad menar att medarbetarna har lägre expertkunskap än de själva (P=, 020). Slutligen finns 

signifikans avseende ålder kring påståendet om att inte ha några medarbetare att leda vilket 

värderas högre av chefer under 35 år och chefer över 55 år i relation till åldersgrupperna på mitten 

(P=, 019).  

Samtliga chefsnivåer värderar i högst grad att medarbetarna har mer kunskap än de själva då 41,2 

procent av förstalinjen, 39,4 procent av mellancheferna och 51,7 procent av de högsta cheferna 

menar detta. Övriga svar fördelas jämnt med avseende på chefsnivå. Att medarbetarna har lägre 

expertkunskap värderas av 29,2 procent av förstalinjens chefer, 30,6 procent av mellancheferna och 

26, 2 procent av de högre cheferna. Likvärdig kompetens värderas av 24,5 procent av förstalinjens 

chefer, 27 procent av mellancheferna och slutligen 21,1 procent av högra chefer. Avsaknad av 

medarbetare värderas av 5,2 procent av chefer på första linjen, 3 procent av mellancheferna och 1 

procent av de högre cheferna. Chi-tvåtestet visade att det finns signifikanta skillnader kring 

påståendet om att chefens medarbetare har mer kunskap där högre chefer i högre grad instämmer i 

detta samt kring avsaknad av medarbetare.  

  

Tabell 3.12         

15. Vad stämmer bäst på dig?  -34 35-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Mina medarbetare har i huvudsak 
mer expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag leder.  

Antal 37 204 250 98 10,93 3 ,012* 

Andel  36,6% 46,7% 46,6% 36,6% 

Mina medarbetare har lägre 
expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag leder.  

Antal 41 118 143 85 9,88 3 ,020* 

Andel 40,6% 27,0% 26,6% 31,7% 

Jag har inga medarbetare som jag 
leder.  

Antal 4 12 9 15 9,93 3 ,019* 

Andel 4,0 % 2,7 % 1,7 % 5,6 % 
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Tabell 3.12 visar att det finns signifikanta skillnader avseende chefsnivå där högre chefer i högre grad 

menar att medarbetarna har mer expertkunskap än de själva (P=, 000). En annan statistiskt bekräftad 

skillnad är att de högre cheferna i lägre grad instämmer i påståendet att de inte har några 

medarbetare som de leder (P=, 004).  

3.2.2 Analys kring chefernas skattning av kompetens  

Uppsatsens andra frågeställning om chefers kompetens kommer att analyseras utifrån resultatet från 

presenterade enkätfrågor sett i ljuset från lagd teoriram och diskutera de eventuella skillnader som 

kan finnas avseende kategori: kön, ålder och chefsnivå. Uppsatsens fjärde fråga diskuteras parallellt i 

analysen utifrån hur man kan analysera ovanstående resultat i ljuset av teorier och tidigare forskning 

kring chefsrollens komponenter.  

3.2.2.1 Hela respondentgruppen  

I frågan om hur cheferna definierar sig i sin chefsroll framkommer hur informanterna har värderat sin 

kompetens och var de ser sin största styrka i rollen. Kompetensfrågan relaterar också tidigare lagt 

problembild kring chefers yrkesidentitet. Tidigare forskning har identifierat en möjlig konflikt i 

chefers yrkesidentitet mellan den ursprungliga professionen och den nuvarande chefsrollen.  Om 

man har en stark kompetens inom ett område finns en större förvirring kring vilken som är 

huvudprofessionen av chef och expertiskunskapen. Detta framkommer bland annat när Överström 

undersöker läkares väg till chefer liksom när Kullberg studerar socionomers karriärväxling till chef. 

Frågan om hur cheferna definierar sig själva kan relateras till frågan på ett metaplan om synen på 

yrkesrollen. Antingen är chefsollen i sig är ett yrke där ledarskapet är det mest centrala eller så kan 

chefsrollen framförallt upplevs vara en fortsättning på en specialistroll där man också ska vara chef.  

Majoriteten av de tillfrågade cheferna, 68 procent, ser sig framför allt som en chef som både har 

goda ledaregenskaper och är bra på den verksamhet som de leder. Vi har i tidigare resultat sett att 

cheferna ansåg att deras kunskap inom verksamhetsområdet var det viktigaste skälet till att de fick 

sina chefsuppdrag (se 3.1.2.1). Resultatet här visar att kunskap fortfarande skattas som en viktig 

kompetens i chefsrollen men att ledarskapet också är centralt när de får definiera sig själva. Detta 

tyder på att dessa chefer har en yrkesidentitet i chefsrollen men att de samtidigt värderar kunskapen 

som en viktig ingrediens i rollen. Utfallet från min studie ligger i linje med Goodalls komponenter i 

TEL. Enligt denna modell bör chefsyrket rymma en syntes mellan expertkunskap, experterfarenhet 

och ledarskap som integrerat skapar identiteten som chef utan teoretiskt sätt någon större konflikt 

mellan delarna.  

Det är 20,9 procent av respondenterna som ser sig som en generalist som framför allt är bra på 

ledarskap. Denna kategori är den som i högst grad anser att de har sin yrkesidentitet i rollen som 

chef mer än i expertkunskapen. Ytterligheten till denna finns inom alternativet ”en chef som framför 

allt är bra på det verksamhetsområde som jag leder” vilket värderas av 11,6 procent. Här är det 

Tabell 3.12        

15. Vad stämmer bäst på dig?  Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Mina medarbetare har i 
huvudsak mer 
expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag 
leder.  

Antal 96 233 257 17,82 2 ,000*** 

Andel  41,2% 39,4% 51,7% 

Jag har inga medarbetare 
som jag leder.  

Antal 12 18 5 11,21 2 ,004** 

 Andel  5,2 % 3,0 % 1,0 % 
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snarare expertrollen som dominerar framför ledarskapet. Starkast blir expertrollen i svarsalternativet 

”framför allt en expert som dessutom har en chefsbefattning” där 7 procent av cheferna instämmer. 

Dessa båda kategorier kan förmodas drivas mer av själva kunskapen än av att vara chef utifrån 

karriärstilarna. När kunskapen värderas mer än ledarskapet förflyttas fokus i chefsrollen mer mot en 

specialistroll med chefsbefattning som påminner om hur Öfverström beskriver att läkare ser på 

chefsyrket där specialistkunskapen har högre prioritet.  

Goodall går långt i sin syn på chefers expertkunskap när hon menar att cheferna ska ha mer eller 

åtminstone likvärdig kompetens som sina medarbetare inom kärnverksamheten. Hennes argument 

för detta är, som vi har sett, att dessa chefer kan fatta bättre och mer långsiktiga beslut genom en 

verksamhetsnära strategiutveckling. Resultatet från min undersökning visar att cheferna högst (43, 9 

% av cheferna) värderar medarbetarnas kunskap inom verksamheten som högre än sin egen. Så trots 

att de övervägande ser sig som kunnig inom sitt område med ett gott ledarskap anser de ändå att 

medarbetarna har mer kunskap.  

3.2.2.2  Kön 

Både män och kvinnor skattar kombinationen av kunskap och ledarskap högst. Skillnaden mellan 

män och kvinnor framträder i de frågor där expertkunskapen får en större plats.  Män instämmer i 

högre grad än kvinnor att de ser sig som en expert som dessutom har en chefsbefattning. Vidare 

instämmer män i högre grad i påståendet om att de ser sig som en chef som framförallt är bra på 

verksamheten men som också har en chefsbefattning. Vi kan alltså dra slutsatsen att de delar av 

chefsrollen som är relaterat till expertkunskap i högre grad värderas av män i denna studie. Däremot 

finns inga skillnader avseende kön när det gäller skattningen av den egna kompetensen. Både män 

och kvinnor skattar framför allt medarbetarnas kompetens som högre än deras egen. Vi kunde i 

tidigare avsnitt se att Asplund i sina studier lagt märke till att kvinnor har en stor respekt för formell 

utbildning och kunskap kopplat till karriären. I min studie finns det ingenting som talar för att 

kvinnorna skattar sin kompetens högre fastän vi utifrån bakgrundsinformationen om respondenterna 

vet att kvinnorna har högre formell utbildning än männen.  

3.2.2.3 Ålder 

Liksom övriga kategorier skattar sig cheferna inom åldern främst som en chef med både kunskap och 

gott ledarskap. Signifikanta skillnader finns i skattningen av sig själv som generalist där de äldsta 

cheferna, över 55år, i lägre grad instämmer i detta. Att yngre i högre grad än de äldre värderar 

ledarskapet ligger i linje med den kunskap vi idag har om yngre generationer enligt teorikapitlet. Där 

framkommer att unga chefer i jämförelse med äldre i högre grad värderar den relationella delen av 

ledarskapet som har med kommunikation och ledarskap att göra.  Att äldre i lägre grad ser sig som 

generalister ligger i linje med slutsatser från expertforskningen som menar att expertkunskap tar lång 

tid att bygga. Äldre har haft längre tid på sig att bygga sin expertkunskap medan yngre inte har 

hunnit utveckla en expertkunskap inom sitt yrkesområde vilket påverkar skattningen av att se sig 

som en generalist.  

När chefer under 35 år värderar sin kompetens anser störst andel av dem, 40,6 %, att medarbetarna 

har lägre kompetens än de själva. Också chefer över 55 år värderar i relation till åldersgrupperna i 

motten medarbetarnas kompetens som lägre än deras egen. Samma mönster kring värdering av 

kompetens finns kring påståendet om att medarbetarna i huvudsak har mer expertkunskap än chefer 

där chefer under 35 år och chefer över 55 år skattar detta signifikant lägre än åldersgrupperna på 
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mitten. De yngsta cheferna verkar i sin skattning inte koppla kompetensen till antal år de har varit 

verksamma. Att cheferna under 35 år trots sin förmodade kortare yrkeserfarenhet ändå värderar sin 

kompetens högre ligger i linje med beskrivningen av unga från generation Y. I dessa beskrivningar 

framkommer, som vi har sett, att de unga ser sig som mycket kompetenta med en tro på sin egen 

förmåga och sin kompetens. Att de äldsta cheferna skattar sin kompetens högt kan analyseras utifrån 

deras mångåriga experterfarenhet och ligger i linje med att de i lägre grad ser sig som generalister.  

3.2.2.4 Chefsnivå 

Beträffande chefsnivå skattar samtliga chefer sig främst som en kombination av gott ledarskap med 

goda kunskaper liksom övriga kategorier. I jämförelse mellan chefsnivåer instämmer högre chefer i 

högre grad att de är både kunniga och bra på ledarskap. Goodall är kritisk till trenden att chefer på 

toppen framför allt är en generalist. I min undersökning framkommer inga signifikanta skillnader 

mellan chefsnivåer och påståendet om att se sig som en generalist.  Yukl menar att chefer på lägre 

nivåer i högre grad bör vara kunniga inom den tekniska kompetensen som avser specialistskunksapen 

kopplat till verksamhetsområden. Yukls matris föreslår en gradvis mindre relevans av expertkunskap 

kopplat till lägre hierarkisk roll i organisationen.  Högre chefer, enligt Yukl, behöver i lägre grad ha 

expertkunskap och snarare vara generalister. Svaren från enkäten i min studie tyder inte på att 

cheferna själva ser sig som mer eller mindre specialist eller generalist kopplat till chefsnivå. Trots 

detta skattar de högre cheferna medarbetarnas kompetens som högre än sin egen i jämförelse med 

andra chefsnivåer. Högre chefer ser sig alltså som kompetenta inom sitt verksamhetsområde som de 

leder men anser trots detta att medarbetarna har högre kompetens. Utifrån Goodalls sätt att se det 

är dessa högre chefer inte expertledare med så djup expertkunskap som Goodall hypotetiskt 

definierar i sin modell.  

 3.3 Vilka är chefernas främsta drivkraft i yrkesrollen?  
Uppsatsens tredje fråga är: Vilka är chefernas främsta drivkraft i yrkesrollen? Enkätfrågorna som 

relateras till uppsatsens frågeställning är enkätfråga 10, 11, 12 och 13. Först redovisas resultat från 

alla informanter följt av resultat från kategorierna. Slutligen analyseras presenterat resultat.  

3.3.1 Resultat på enkätfrågorna  

Fråga tio på enkäten frågar om vad anledningen till det senaste chefsjobbytet. Det är 931 st. som har 

svarat på frågan och 418 st. som inte har svarat. Bortfallet torde kunna förklaras av att alla inte har 

bytt jobb vilket delvis framkommer i de öppna svaren. Andra skäl till bortfallet kan vara att 

informanterna upplever att inget av nedan svarsalternativ passar. Detta framkommer i de öppna 

svaren då det anges skäl som att de svarande inte själva har valt att söka ett nytt jobb utan snarare 

blir drabbade av en omständighet utanför dem själva såsom omorganisation, flytt eller arbetslöshet. 

Eftersom uppsatsens frågeställning är att undersöka chefernas drivkraft har enkäten fokuserat frågan 

kring chefens upplevelse kring sin egen vilja och driv kring chefsjobbet. Därav lämnas analysen av de 

öppna svaren här.  
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Tabell 3.13 visar att byte av expertområde/ verksamhetsområde är det som lockar mest vid bytet 

följt av möjligheten till en karriärförändring med en högre chefstjänst. Att få arbeta i en annan 

bransch värderas av 25,3 procent av informanterna medan högre lön uppges vara skälet för 12.3 

procent.  

På frågan om vad skälet var till att byta chefsjobb uppger både män (34, 6 %) och kvinnor (34 %) att 

det är önskan om att få leda ett mer intressant expertområde/verksamhetsområde som är det 

vitigaste skälet, inga större skillnader finns.  Därefter anser kvinnorna, 22 procent, att byte av 

bransch är viktigast följt av en högre chefstjänst där 27,4 procent. Av männen är det 24,0 procent 

som anger högre chefstjänst som skäl följt av branschbyte där 18,5 procent av männen uppger detta 

skäl. Högre lön vid chefsbytet värderas av 10, 9 procent av männen och 7,3 procent av kvinnorna. 

Chi-tvåtestet visar att signifikans finns i att män i högre grad värderar lön. Dock finns inga signifikanta 

skillnader i övriga frågor. 

Tabell 3.14      

10 Vad var anledningen till att du bytte chefsjobb 
senast?   

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Högre lön vid byte  Antal  31 85 3,93 1 ,047* 

Andel  7,3 % 10,9% 

Tabell 3.14 visar att det finns signifikanta skillnader avseende kön kring lön där män i högre grad än 

kvinnor värderar värdet av lön vid jobbytet (p=, 047).  

Vad finns det då för mönster kring frågan om anledningen till byte av jobb relaterat till ålder? De 

yngsta cheferna drivs i första hand av att få en högre chefstjänst. Det är 37,6 procent av cheferna 

under 35 år som värderar jobbytet med strävan uppåt. Detta kan jämföras med den äldsta 

åldersgruppen med chefer som är 55 år eller äldre där motsvarande siffra är 15,6 procent följt av de 

näst äldsta mellan 45-54 år där 21,1 procent vill få en högre chefstjänst. Att få leda ett expert- eller 

verksamhetsområde som intresserar mer värderas högst av alla grupper, utom den yngsta. Högre lön 

lockar främst de yngsta cheferna under 35 år där 14,1 procent uppger lönen som den viktigaste 

orsaken medan 11, 5 procent av cheferna 55 + och 6,5 procent av cheferna mellan 45-54 år.  Det är 

12, 9 procent av chefer under 35 år som lockas av att arbeta i en annan bransch medan motsvarande 

siffra hos chefer över 55 år är 27, 2 procent. Chi-tvåtestet visar att signifikanta skillnader i svaren 

mellan de yngsta och äldsta cheferna finns i frågan om lön och chefsnivå.  

Tabell 3.13 
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Tabell 3.15 visar att det finns signifikanta skillnader avseende ålder kring lön där chefer under 35 år i 

högre grad värderar lön (P=, 022). Signifikans finns också i att få en högre chefstjänst där chefer 

under 35 år i högre grad instämmer kring detta (P=, 000).  

I kategorin chefsnivå är anledningen till byte av chefsjobb hos alla tre chefsnivåerna önskan om att få 

leda ett annat expertisområde/verksamhetsområde som intressera dem mest. Starkast är tendensen 

hos första linjen där 37, 1 procent har bytt jobb utifrån expertområde/verksamhetsområde följt av 

mellanchefer (34,5 %) och slutligen högre chefer (33,8 %). Hos högre chefer finns också en stor 

representation kring viljan att bli just högre chef (30,7 %) jämfört med mellanchefer där 21, 8 procent 

uppger detta skäl följt av första linjen där 9,3 procent av cheferna instämmer kring detta.  Önskan om 

att få byta bransch värderas högst av förstalinjens chefer (22,7 %) följt av mellancheferna (19,6 %) 

och slutligen högre chefer (18,6 %) . Lönen är en låg drivkraft hos de högre cheferna (6,9 %) medan 

de lägre cheferna (10,8 %) och mellancheferna (11,8 %) drivs av löneuppväxlingen i högre grad. Chi-

tvåtestets utfall visar att det finns signifikanta skillnader avseende chefsnivå när det gäller lön och 

viljan att få en högre chefstjänst enligt nedan tabell.  

Tabell 3.16 visar att det finns signifikanta skillnader avseende chefsnivå där högre chefer i högre grad 

anger att en högre tjänst var skälet (P=, 000). Signifikans finns också kring lön där högre chefer anger 

i lägst grad att lön var skälet till jobbytet (P=, 032).   

I anslutning till uppsatsens frågeställning om drivkraft kommer jag att redovisa resultatet från 

enkätfrågan om vad informanterna önskar att de gör om tre år enligt fråga 11 från enkäten. Det är 

1280 st. som har svarat på frågan medan 85 st. inte har svarat. Av de öppna svaren framkommer att 

en trolig orsak till uteblivna svar kan vara att flera går i pension inom tre år varför nedan förvalda 

svar inte stämmer överens med den målgruppens behov.  

 

Tabell 3.15         

10 Vad var anledningen till att du 
bytte chefsjobb senast?   

- 35  36-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-

värde 

Få en högre chefstjänst  Antal 32 105 103 38 22,51 3 ,000*** 

Andel  37,6% 27,1% 21,1% 15,6% 

Högre lön vid byte  Antal 12 44 32 28 9,59 3 ,022* 

Andel 14,1% 11,3% 6,5 % 11,5% 

Tabell 3.16       

10 Vad var anledningen till att du bytte 
chefsjobb senast?   

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre 
chefer  

x
2 Df P-

värde 

Få en högre chefstjänst. Antal 18 117 142 36,35 2 ,000*** 

Andel  9,3 % 21,8% 30,7% 

Högre lön vid byte  Antal 21 63 32 6,90 2 ,032* 

Andel 10,8% 11,8% 6,9% 
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Tabell 3.17 visar att majoriteten, 49, 8 procent, av de svarande om tre år ser sig själv i en liknande roll 

som nu. Som andra alternativ kommer önskan om att ha en roll som högre chef följt av arbete inom 

en annan bransch, 15,9 procent. Minst intresse finns kring att ta en roll som expert där 12,3 procent 

kan tänka sig detta. 

Både män och kvinnor tror i första hand att de är kvar i en liknande roll. Männen tror detta i högre 

grad – 50,6 procent jämfört med kvinnorna där 41,5 procent ser sig i samma roll. Viljan att bli högre 

chef finns hos både män och kvinnor i ungefär samma utsträckning där 29,4 procent av kvinnorna 

och 31,9 procent av männen instämmer i att de kan se sig i en liknande roll. Att arbeta i annan 

bransch lockar kvinnor i högre utsträckning än män där 19,5 procent av kvinnorna ser sig i annan 

bransch jämfört med 12,7 procent av männen. Expertrollen lockar minst för både män (11,3 %) och 

kvinnor (12,3 %). Det uppdagade mönstret visar att kvinnor i högre grad önskar byta bransch. Chi-

tvåtestet visade att signifikans finns avseende kön när det gäller att vilja byta bransch samt att se sig 

själv i en liknande roll.  

Tabell 3.18      

11. Vad önskar du att du gör om tre år?  
 

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Jobbar i liknande roll som nu Antal  202 435 10,46 1 ,001*** 

Andel  41,5% 50,6% 

Jobbar som chef i en annan 
bransch 

Antal  95 109 11,23 1 ,001***  

Andel  19,5% 12,7% 

Tabell 3.18 visar att det finns signifikanta skillnader avseende kön där män i högre grad önskar jobba i 

en liknande roll som nu (P=, 001). Signifikans finns också i att kvinnor i högre grad önskar att jobba i 

en annan bransch (P=, 001). 

 Beträffande ålder önskar yngre chefer i högre grad än äldre att jobba som högre chef om tre år. Av 

cheferna under 35 år uppger 53,5 procent att de önskar jobba som högre chef. Motsvarande siffra i 

åldern 35-44 år är 37,7 procent och 15,7 procent för chefer över 55 år. Att om tre år jobba i en 

liknande roll som nu värderas högst av chefer över 55 år där 56,0 procent kan tänka sig detta jämfört 

med cheferna under 35 år där motsvarande siffra är 35, 6 %. De yngsta cheferna (under 35 år) ser i 

mindre grad att de jobbar som experter (8,9 %) medan motsvarande siffra för chefer över 55 år är 

15,7 procent. Vi kan alltså se att yngre i lägre grad än äldre kan tänka sig en expertroll.  Branschbyte 

Tabell 3.17  
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kan 26,7 procent av de yngre tänka sig medan endast 3,4 procent av de äldsta kan tänka sig detta. 

Chi-tvåtestet visare skillnader avseende ålder enligt nedan tabell.  

Tabell 3.19 visar att det finns signifikanta skillnader avseende ålder när det gäller önskan om att 

jobba som högre chef vilket i högst grad värderas av chefer under 35 år (P=, 000).  Signifikans finns 

också i önskan om att jobba i liknande roll som nu där chefer över 55 år i högst grad instämmer i 

detta (P= ,000). Slutligen finns också signifikans avseende ålder och önskan om branschbyte där 

chefer under 35 år i högre grad än de äldre kan tänka sig detta och chefer över 55 år i lägst grad 

instämmer (P=, 000).  

Oavsett chefsnivå tror de flesta cheferna att de inom tre år fortfarande kommer att ha en liknande 

roll som nu. Dock är det fler bland första linjen (34,2 %) och mellanchefer (33,9 %) än högre chefer 

(25,6 %) som naturligt nog kan tänka sig en högre chefsroll. Att jobba i en annan bransch kan de olika 

cheferna tänka sig i ungefär samma omfattning; första linjen (14,7 %), mellanchef (15,3 %) och högre 

chef (15,8 %). Att jobba som expert är det minst värderade alternativet för samtliga chefer - första 

linjen (13,0 %), mellanchef (11.1 %) och högre chef (11, 4 %). Chi-tvåtestet visar att det finns 

signifikanta skillnader avseende chefsnivå när det gäller önskan om högre chefstjänst och önskan om 

att vara kvar i liknande roll.  

Tabell 3.20        

11. Vad önskar du att du gör om tre 
år?  

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Jobbar som högre chef Antal 79 202 133 7,99 2 ,018* 

Andel  34,2 % 33,9 % 26,6 % 

Jobbar i liknande roll som 
nu 

Antal 98 264 265 10,77 2 ,005** 

Andel  42,4 % 44,4 % 53,0 % 

Tabell 3.20 visar att det finns signifikanta skillnader avseende chefsnivå där de lägre chefsnivåerna i 

högre grad kan se sig i en högre chefsroll om tre år (P= ,018). Signifikans finns också i önskan om att 

jobba i liknande roll som nu där högre chefer i större utsträckning instämmer i detta (P=, 005).  

Antalet svarande på enkätfråga 12 om identitet har besvarats av 1 328 st. och 37 st. har inte svarat 

på frågan.  

 

Tabell 3.19        

11. Vad önskar du att du gör om tre år?  
 

-35  36-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Jobbar som högre chef Antal 54 165 456 42 63,47 3 ,000*** 

Andel  53,5% 37,7% 28,9% 15,7% 

Jobbar i liknande roll som nu Antal 36 184 267 150 19,59 3 ,000*** 

Andel  35,6% 42,0% 49,5% 56,0% 

Jobbar som chef i en annan bransch Antal 27 84 84 9 45,12 3 ,000*** 

Andel 26,7% 19,2% 15,6% 3,4% 
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Tabell 3.21 visar att cheferna anser att kunna påvisa resultat för verksamheten är viktigast för 

identiteten som chef. Kunskap inom verksamhetsområdet och återkopplingen från medarbetarna 

anses vara ungefär lika viktigt när vi tittar på hela chefsgruppen. 

Såväl kvinnor som män värderar resultatförmågan högst.  Männen skattar därefter kunskapen om 

det verksamhetsområde som de leder (29,6 %) medan kvinnorna på andra plats lyfter fram 

återkopplingen från medarbetarna som det viktigaste för identiteten (28,8 %). Att få återkoppling 

från medarbetarna värderas av 28,4 procent av kvinnorna och 24,4 procent av männen. Högst 

värderat av både män och kvinnor är förmågan att skapa resultat – 46, 2 procent av männen och 47, 

8 % av kvinnorna värderar resultatets betydelse för identitet. Chi-tvåtestet visar att det finns 

signifikanta skillnader i att männen högre värderar kunskap om verksamhetsområdet.  

Tabell 3.22 visar att det finns signifikanta skillnader avseende kön där män i högre grad värderar 

kunskap inom verksamhetsområdet i sin identitet som chef (P=, 024).  

Samtliga åldersgrupper värderar resultatet högst för sin identitet utan några större skillnader mellan 

åldersgrupperna; 48 procent av cheferna under 35 och 41,2 procent av cheferna över 55 år värderar 

resultatet. Att vara väl insatt i kunskap om verksamhetsområdet är något viktigare för chefer som är 

under 35 år (32 %) samt cheferna över 55 år (31,5 %) i relation till åldersgrupperna på mitten (25,9 

%). Återkopplingen från medarbetarna värderas av 20 procent av cheferna under 35 år och 27,3 

procent av cheferna över 55 år. Vid Chi-tvåtestet visade sig inga signifikanta skillnader att finnas med 

avseende på ålder och identitet.  

Oavsett chefsnivå värderas förmågan att skapa resultat högst där detta värderas av 39,2 procent av 

första linjen, 43, 9 procent av mellancheferna och 54 procent av högre chefer. Att få återkoppling 

från medarbetarna är ungefär lika viktigt oavsett chefsnivå där detta värderas av 27,6 procent av 

förstalinjen, 26,9 procent av mellancheferna och 23,7 procent av de högsta cheferna. Att vara väl 

insatt i verksamhetsområdet är viktigast för chefer på första linjen (33,2 %) följt av mellanchefer 

(29,2 %) och slutligen högre chefer (22,3 %). Chi-tvåtestet visade att det finns signifikanta skillnader 

Tabell 3.22       

12. Vad är Tviktigast för din identitet som chef?   
 

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Att jag är väl insatt i kunskap om 
det verksamhetsområde som jag 
leder 

Antal  115 250 5,09 1 ,024* 

Andel  23,8% 29,6% 

Tabell 3.21 
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avseende chefsnivå och att kunna påvisa resultat som är viktigare för de högre cheferna. Signifikans 

finns också i att högre chefer i lägre grad värderar kunskapen för sin identitet.  

Tabell 3.23       

12. Vad är viktigast för din identitet 
som chef?   
 

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Att jag är väl insatt i 
kunskap om det 
verksamhetsområde som 
jag leder 

Antal 77 170 110 11,38 2 ,003**  

Andel  33,2% 29,2% 22,3% 

Att jag kan påvisa resultat 
för verksamheten 

Antal 91 256 267 17,72 2 ,000*** 

Andel  39,2% 43,9% 54,0% 

Tabell 3.23 visar att det finns signifikanta skillnader avseende chefsnivå där högre chefer i lägre grad 

värderar kunskapen för sin identitet (P=, 003). Signifikans finns också i att högre chefer i högre grad 

värderar att kunna påvisa resultat för verksamheten (P= , 000).  

En mer i nutid närliggande sida av drivkraften handlar om vad som driver cheferna i det dagliga 

arbetet. På enkätfråga 13 om vad som är den främsta drivkraften i jobbet har 1 377 st. svarat och 28 

st. har inte svarat.  

 

Tabell 3.24 visar att den dagliga drivkraften hos chefer handlar om att få vara med och påverka (36, 4 

%) följt av viljan att skapa resultat för organisationen (31,3 %). Att få utveckla andra människor är 

den viktigaste drivkraften för 26,5 procent medan fördjupning inom bransch/verksamhetsområde 

värderas av 5,8 procent.  

Såväl män (35,4 %) som kvinnor (38,3%) skattar påverkansfaktorn som den främsta drivkraften följt 

av drivet att skapa resultat där 29,9 procent av männen och 32,1 procent av kvinnorna anser att det 

är viktigast att få skapa resultat. Att få fördjupa sig inom branschen/verksamhetsområdet skattas 

något högre av män (6,7 % )jämfört med kvinnor (4,1 %). Av kvinnorna anser 27, 7 procent att den 

främsta drivkraften är att få utveckla människor medan 25,8 procent av männen anser detta. Vid Chi-

tvåtestet framträder en signifikant skillnad mellan könen då männen i högre grad drivs av att 

fördjupa sig inom bransch/ det verksamhetsområde som de leder.  

 

Tabell 3.24 
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Tabell 3.25      

13. Vad är din främsta drivkraft i ditt 
chefsjobb? 

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Att fördjupa mig inom 
bransch/ 
verksamhetsområdet som 
jag leder 

Antal  20 57 3,87 1 ,049* 

Andel 4,1 % 6,7 % 

Tabell 3.25 visar att det finns signifikanta skillnader avseende kön där män i högre grad än kvinnor 

drivs av att fördjupa sig inom bransch/verksamhetsområde som de leder (P = ,049).  

Att få vara med och påverka är den viktigaste drivkraften oavsett ålder följt av önskan om att skapa 

resultat för verksamheten. Att få fördjupa sig inom sin bransch eller verksamhetsområdet värderas 

högre av de yngsta cheferna, 14 procent jämfört med de äldsta där 6,7 procent värderar detta. Drivet 

att utveckla andra fördelar sig relativt lika mellan åldersgrupperna där 20 procent av de yngsta och 

24,7 procent av de äldsta värderar detta. Unga sticker ut i viljan att få fördjupa sig inom branschen 

eller verksamhetsområdet de leder, 14 procent tycker att detta är viktigast jämfört med de äldsta 

cheferna där endast 6,7 procent uppger detta som centralt. Chi-tvåtestets utfall visar att det endast 

finns signifikanta skillnader kring drivet att få fördjupa sig i det verksamhetsområde som de leder. 

Denna drivkraft visar sig vara högre bland unga.  

Tabell 3.26        

13. Vad är din främsta drivkraft i ditt 
chefsjobb? 

- 35  36-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Att fördjupa mig inom den 
bransch/verksamhetsområde som 
jag leder  
 

Antal 14 23 22 18 15,86 3 ,001*** 

Andel 14,0% 5,3 % 4,1 % 6,7 % 

Tabell 3.26 visar att det avseende ålder finns signifikanta skillnader där chefer under 35 år i högre 

grad drivs av att fördjupa sig inom den bransch/det verksamhetsområde som de leder (P= ,001).  

Att få vara med att påverka är den största drivkraften oavsett chefsnivå; första linjen 34,5 procent, 

mellanchef 37,1  procent och högre chefer 36, 7 procent.  Högre chefer uppger också i nästan lika 

hög grad, 34, 9 procent, att de drivs av att skapa resultat medan 29, 7 procent av första linjen och 

28,6 procent av mellancheferna instämmer i detta. Att få människor att utvecklas är ungefär lika 

viktigt för alla tre chefsnivåerna, första linjen 27,6 procent, mellanchef 28,1 procent och högre chefer 

24,9 procent. Önskan om att få fördjupa sig inom verksamhetsområdet/ branschen är högst bland 

fösta linjens chefer där 8,2 procent anger att detta är den viktigaste drivkraften jämfört med högre 

chefer där motsvarande siffra är 3,4 procent.  Chi-tvåtestet visar att signifikans finns i viljan att 

fördjupa sig inom verksamhetsområdet där förstalinjens chefer i högst grad värderar detta.  

Tabell 3.27        

13. Vad är din främsta drivkraft i ditt 
chefsjobb? 

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Att fördjupa mig inom 
bransch/ 
verksamhetsområdet som 
jag leder  

Antal 19 37 17 8,05 2 ,018* 

Andel  8,2 % 6,3 % 3,4 % 
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Tabell 3.27 visar att signifikanta skillnader finns avseende chefsnivå där högre chefer i lägre grad 

drivs av att fördjupa sig inom bransch/verksamhetområde som de leder (P =, 018 ).  

3.3.2 Analys chefernas viktigaste drivkraft  

Uppsatsens tredje frågeställning om chefers drivkraft kommer att analyseras utifrån resultatet från 

presenterade enkätfrågor sett i ljuset från lagd teoriram och diskutera de eventuella skillnader som 

kan finnas avseende kategori: kön, ålder och chefsnivå. Uppsatsens fjärde fråga diskuteras parallellt i 

analysen utifrån hur man kan analysera ovanstående resultat i ljuset av teorier och tidigare forskning 

kring chefsrollens komponenter.  

3.3.2.1  Hela respondentgruppen 

Frågeställningen i uppsatsen handlar om vad som driver cheferna i yrkesrollen. Det innebär såväl 

drivkraft i vardagen – där de är just nu – liksom drivkraften framåt, vart de önskar att de är i 

framtiden. Till drivkraften kopplas i detta sammanhang också identiteten alltså hur cheferna 

upplever sig vara. Identiteten ligger nära skattningen av kompetens som vi förut analyserade. I 

bakgrundskapitlet definierades kompetens som ett samspel mellan att ha relevanta kunskaper, att 

det finns en vilja att använda dem samt tillfälle att göra detta. Drivkraften berör vilja och tillfälle. När 

kompetenserna får användas i de tillfällen som cheferna önskar kan man säga att karriärutveckling 

sker utifrån chefernas önskan, en subjektiv karriärutveckling.   

Den dagliga drivkraften hos respondenterna handlar framför allt om att få vara med och påverka och 

att skapa resultat för verksamheten. Det som värderas som den lägsta dagliga drivkraften är att 

fördjupa sig inom branschen/verksamhetsområdet. Detta tyder på att cheferna tolkat utifrån 

karriärstilarna huvudsakligen inte drivs av en expertkarriärstil enligt Brosseaus definition. Att de drivs 

av att påverka och skapa resultat är snarare mer typiskt för den linjära stilen där status, makt och 

utmaningar är viktiga drivkrafter. Enligt Goodalls teori finns det ingen motsättning mellan drivkraften 

att skapa resultat och att fördjupa sig inom det verksamhetsområde som chefen leder på det sätt 

som Brousseas karriärstilar menar. Snarare menar Goodall att chefer som strävar efter en ständig 

kunskapsutveckling och fördjupning inom verksamhetsområdet på ett hängivet sätt kommer att 

bidra till att organisationen får ett gott rykte och därmed förbättrat resultat. Hennes resonemang om 

strävan efter expertis ligger i linje med teorierna om vilka beteenden som främjar en utveckling från 

medelmåttig till en expert där drivkraft, vilja och kontinuerlig fördjupning och träning är viktiga 

inslag. Att kunna påvisa resultat är den viktigaste komponenten för chefsidentiteten enligt min 

undersökning där 46,8 procent av cheferna värderar resultatet högst. Vi kan alltså se att chefernas 

dagliga drivkraft och uppskattning av sin identitet hänger ihop. Identiteten och drivet kring att skapa 

resultat är också kongruent med de uppgifter som finns inom ramen för chefsrollen såsom vi har sett.  

Det som driver cheferna att skapa förändring i sin karriär kommer fram i frågan kring vad 

anledningen var till att de bytte jobb.  Önskan om att få leda ett annat 

expertområde/verksamhetsområde är det som störst andel, 43, 9 procent av cheferna, uppger som 

skäl. Intresset för expertområdet upplevs alltså som en större drivkraft i chefskapet än att klättra 

högre i hierarkin. Det är 29,5 procent av cheferna som har bytt roll för att få en högre tjänst och 25, 3 

procent som uppger att branschbytet var det främsta skälet. Att få leda ett annat expertområde kan 

utifrån de teoretiska karriärstilarna ligga i linje med spiralkarriären där drivkraften är att ständigt 

utvecklas och låta det ena kompetensområdet leda till ett nytt på ett utvidgande sätt. Utifrån 

Goodalls teori kan önskan om att leda expertområde tolkas som en inre drivkraft snarare än en yttre. 
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Goodall (2012) menar att chefer som vill fördjupa sig inom sitt område drivs inifrån istället för att 

drivas utifrån. Drivet inifrån kännetecknas av egen nyfikenhet och motivation vilket ger helt andra 

belöningar än pengar.  

Vad driver då cheferna framåt – vad önskar de att de gör om tre år? Nästan hälften av cheferna (49, 8 

%) ser sig framförallt vara kvar i samma roll som nu.  Detta kan tolkas som att de utifrån en linjär och 

objektiv syn på karriären har nått uppsatta mål och inte längre behöver byta jobb. En annan tolkning 

är att de snarare drivs av trygghet och stabilitet utifrån en mer expertdriven karriärstil. Att jobba som 

högre chef är det alternativ som värderas näst mest av cheferna, 32,6 procent följt av att få arbeta i 

en annan bransch, 15,9 procent. 

Att själv jobba som expert lockar inte respondenterna i framtiden. Resultatet tyder på att cheferna i 

denna undersökning inte drivs av expertkarriärstilen i den traditionella bemärkelsen där drivkraften 

är fördjupning i ett ämne utan att vara chef.  Fastän resultatet i undersökningen visar ett litet utslag 

för att arbeta som expert utesluter det inte att cheferna fortfarande är intresserad av en 

kombination av chefskap och expertkunskap i linje med Goodalls teori.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den dagliga drivkraften för chefer liksom identiteten 

framförallt handlar om skapa resultat och kunna påvisa detta. Om cheferna byter jobb gör de detta 

snarare utifrån ett kunskapsdrivet initiativ än att drivas av att klättra uppåt i hierarkin. Framöver vill 

de helst vara kvar i samma roll eller få en högre roll. Vi kan se att den dagliga drivkraften i låg 

utsträckning handlar om att fördjupa sig i den dagliga verksamheten medan det är just kunskapen 

som är det största incitamentetet till det nya chefsjobbet. Den mest passande sammanfattande 

karriärstilen för detta blir en spiralkarriärstil kombinerat med en linjär stil där cheferna är nöjda med 

att vara chef men vill utvecklas inom verksamhetsområdet.  

3.3.2.2 Kön  

Det som signifikant skiljer män och kvinnor är den dagliga drivkraften där män i högre grad än 

kvinnor drivs av att få fördjupa sig inom bransch/verksamhetsområdet. Dock skattar också män detta 

i låg utsträckning (6,7 %) i relation till övriga drivkrafter. I drivkraften till att byta jobb värderar män i 

högre grad lönen som en motivator även om detta är den lägst skattade drivkraften även för män. 

Frågan om vad cheferna önskar att de gör om tre år sätter fingret på det Linghag kallar för 

förväntningar och förhoppningar kring karriären. Linghag menar att män och kvinnor har samma syn 

på vad en god karriär är men att män i högre grad förväntar sig att uppnå önskade mål med kvinnor 

snarare har förhoppningar om att lyckas. I min studie framträder inga skillnader mellan män och 

kvinnor kring önskan om att linjärt och objektivt klättra karriärmässigt genom en högre chefsposition. 

Resultaten ligger i linje med redan refererad studie från Asplund där det inte fanns några skillnader 

mellan män och kvinnor kring önskan om att avancera. I Asplunds undersökning ville var tredje 

kvinna och man bli högre chef vilket ligger nära resultateten i denna undersökning där 29,4 procent 

av kvinnorna och 31,9 procent av männen inom tre år vill jobba som högre chef.   

Skillnaden mellan män och kvinnor finns i önskan om branschbyte. Kvinnor önskar i högre grad än 

män att de arbetar i en annan bransch. Drivkraften till att byta bransch kan med modellen från 

karriärstilarna beskrivas som en transistkarriärstil där man byter inom vitt skilda yrkesområden, 

organisationer eller branscher. Här är det inte fördjupningen i expertkunskap som är det viktigaste. 

För chefer skulle detta kunna innebära att chefsrollen i sig är viktigare än själva expertämnen. Detta 

ligger också i linje med Goodalls teori där hon menar att expertgrundat ledarskap förutsätter en 



57 
 

förtrolighet inom samma bransch. Konsekvensen av Goodalls resonemang blir att chefer med en 

transistkarriär inte har förutsättningar att fördjupa och odla den expertis som är själva grunden i TEL-

modellen för chefsrollen.  

I drivkraften för männen kan vi se att de återkommande värderar kunskapen högre än kvinnorna vad 

gäller identitet och daglig drivkraft. Mäns högre skattning av kunskap ligger i linje med redan 

analyserade resultat anledningen till nuvarande chefsjobb samt värdering av sin egen kompetens.  

3.3.2.3 Ålder 

Den dagliga drivkraften kännetecknas för både yngre och äldre chefer av viljan att få vara med och 

påverka och att skapa resultat. Signifikanta skillnader finns i drivkraften som handlar om att fördjupa 

sig inom bransch/verksamhetsområde som de leder. Detta värderas högre av chefer under 35 år 

jämfört med chefer över 55 år där 6, 7 procent drivs av denna kunskapsfördjupning. Vi har i tidigare 

analyserat resultat sett att äldre chefer i förhållande till yngre värderar kunskapen som en viktig 

kompetens och som ett viktigt skäl till rekryteringen som chef. Men som drivkraft i chefsjobbet är det 

framför allt de yngre som skattar fördjupningen. Enligt lagd teori om generation Y finns 

föreställningen att unga drivs av att få lära sig nya saker och ständigt utvecklas vilket kan bekräftas 

genom mitt resultat. Att som chef nå en fördjupning inom verksamhetsområdet talar för en 

spiralkarriärstil där chefsrollen förenas med en fortlöpande och vidgande utveckling kring själva 

området som man är chef för.  

Att de unga cheferna vill utvecklas kan också förklara drivkraften som kommer fram i önskan om att 

om tre år bli högre chef vilket snarare ger uttryck för en linjär karriärstil. Att 53, 5 procent av de unga 

cheferna ser sig i en högre roll i framtiden ligger i linje med de resultat som tidigare har gjorts kring 

unga chefer och karriären. De äldsta cheferna ser sig i relation till de yngre vara kvar i en liknande 

roll.  

De yngsta cheferna visar sig alltså i relation till äldre högre värdera en daglig drivkraft kring 

fördjupning i verksamheten som de för närvarande står i samtidigt som majoriteten av de unga ser 

sig själv i en annan roll och i ett annat sammanhang om tre år. Analyserat utifrån teorin om 

generation Y kan vi se resultatet som ett utslag kring drivet att snabbt få utdelning av investerad 

insats och fort få nya utmaningar. Till skillnad från äldre generationer känner unga från generation Y 

mindre lojalitet till nuvarande roll och arbetsplats och värderar istället den egna utvecklingen. Vi har 

sett att Sverige har svårt att rekrytera unga chefer. Samtidigt kan vi i denna undersökning notera att 

unga verkar ha en drivkraft i att snabbt avancera när de väl är på plats. Att de yngre har 

karriärdrivkrafter som vill vidare visar sig också i att de i högre grad än de äldre cheferna ser sig i en 

annan bransch om tre år. Här är det snarare Transitkarriärstilen som kommer fram. Då de yngsta 

både kan tänka sig att byta roll och byta bransch bekräftas att de drivs vidare mot nya mål och inte är 

de trogna som är kvar.  

Chefernas värdering om vad som är viktigast för identiteten som chef visar inte på några signifikanta 

skillnader relaterat till ålder. Ett förväntat resultat hade varit att de yngre cheferna skulle värdera 

återkopplingen från medarbetare mer än de äldre cheferna. Detta mot bakgrunden av att de unga 

cheferna i analyserat resultat i större utsträckning har sett sig som generalister som är bra på 

ledarskap. Jag förväntade mig att yngre chefer skulle vara mer beroende av andras återkoppling i 

utformandet av sin identitet också på grund av att tidigare studier har bekräftat ett relationsdrivet 

ledarskap.  I denna studie värderar de yngsta cheferna, liksom övriga, förmågan att påvisa resultat 
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som det viktigaste för chefsidentiteten följt av att vara insatt i bransch-/verksamhetsområdet. Det 

finns inga signifikanta skillnader relaterat till ålder.   

Vid en jämförelse mellan de yngsta och äldsta cheferna framkommer att de yngsta i högre grad anger 

lön och högre chefstjänst som orsak till jobbytet. För de unga som uppger att de bytte roll för att få 

en högre chefstjänst visar inom denna grupp på en linjär karriärstil med en vilja att avancera. 

Kombinationen av att de yngsta i relation till de äldsta värderar både en högre chefsposition och lön 

vid byte av chefsjobb kan tolkas som att de yngre från början drivs framåt av en traditionell 

karriärutveckling, den objektiva karriären. Det kan emellertid vara förhastat att göra dessa slutaser 

då vi i tidigare teoridel har sett att typiskt för unga från generation Y är att de drivs av önskan om att 

utveckla sig själva. Utifrån en självförverkligande drivkraft vill de ha arbetsuppgifter som innebär 

större ansvarsområden med nya utmaningar som snabbt leder vidare till nya arbetsuppgifter. Teorin 

visade också att de unga skattar sin kompetens mycket högt och har en tro på sin egen förmåga. Med 

den tolkningsramen kring resultatet kanske den till synes objektivt linjära karriärstilen egentligen 

subjektivt består av andra drivkrafter som handlar om förverkligande av sin förmodade kompetens. 

Detta ligger också i linje med den utveckling av själva karriärbegreppet som Kullberg är inne på när 

hon, som jag tolkar det, menar att en objektiv karriärutveckling i framtiden kommer att handla om 

hur väl man lyckas med att utveckla det man själv subjektivt vill.  

3.3.2.4 Chefsnivå  

Den dagliga drivkraften oavsett chefsnivå kännetecknas framför allt av att få vara med och påverka 

och att skapa resultat. Dock finns det skillnader i drivkraften i att få fördjupa sig inom bransch och 

verksamhetsområde som i lägre grad värderas av högre chefer i relation till cheferna på lägre nivåer. 

Högre chefer drivs mer än lägre chefer av avanceringen i hierarkin då de senaste bytte jobb. Detta 

tolkat utifrån karriärstilarna talar för en linjär karriärstil med drivkraften att klättra veritkalt genom 

en högre chefsposition. Typiskt för denna stil är att den drivs av att få mer inflytande. Drivkraften att 

få en högre tjänst värderas av de svarande cheferna som högre än att få en högre lön. Det betyder 

inte att lönen inte har varit viktig vid jobbytet för de högre cheferna. Men eftersom de endast fick 

välja ett alternativ på frågan framkommer att själva positionen i sig är viktigare än den monomentära 

utdelningen. Att påvisa resultat för verksamheten är viktigast för alla chefsnivåer. Dock är denna 

drivkraft signifikant högre hos de högsta cheferna.  

Högre chefer värderar kunskapsområdet lägre för sin identitet som chef. För första linjen och 

mellanchefer är kunskapen viktigare än för högre chefer. Detta skulle kunna tolkas som att högre 

chefer har större identitet i rollen som chef medan lägre chefer i större grad förenar chefsrollen med 

att själv vara kunnig. Detta bekräftar den bild som Goodall har kring hur trenden av kompetensen 

och identiteten hos högre chefer i dag ser ut där mönstret är att man blir mer av en generalist på 

toppen. Att det i högre grad är chefer på första linjen som drivs av att kunskapsmässigt få fördjupa 

sig inom sitt område ligger i linje med Yukls indelning av chefsnivå och användning av färdigheter. 

Yukls resonemang innebär att det är mer relevant för förstalinjens chefer att fördjupa sig inom 

verksamhetsnära expertkunskap och utveckla tekniska färdigheter eftersom rollen är mer operativ 

och har fokus på genomförande.  Att jobba i samma roll som nu värderars högre av de högra 

cheferna medan chefer på första linjen och mellanchefer i högre grad instämmer i att de om tre år 

ser sig i en roll som högre chef.  
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3.4 Slutsatser  
Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer själva värderar sin kompetens och drivkrafter 

utifrån ledarskap och kunskap inom det verksamhetsområde/expertområde som de leder. 

Ambitionen har varit att uppsatsen ska bidra med en bred beskrivande kunskap kring flera chefers 

skattning och upplevelse av fenomenet. För att ta vid frågan i relation till tidigare forskning har jag 

fokuserat på chefers skattning av ledarskap och expertkunskap utifrån kompetens och drivkraft samt 

valt en urvalsgrupp där cheferna är representerade från vitt olika branscher och från olika 

chefspositioner. I linje med uppsatsens ambition genomfördes en kvantitativ studie i form av en 

enkätundersökning där 1 365 chefer har svarat. Enkäterna har analyserats genom en lagd 

analysmodell där uppsatsens frågor har relaterats till relevanta enkätfrågor. Utvalt material har 

sedan beskrivande undersökts för hela respondentgruppen följt av ett Chi-tvåtest för att bekräfta 

eller avisa signifikanta samband utifrån kategorierna: kön, ålder och chefsnivå. Dessa eventuella 

skillnader har beskrivits i resultatet och analyserats utifrån uppsatsens lagda bakgrund och teoriram 

kring karriärstilar, ålder, kön och expertledarskap.  

Uppsatsens första frågställning handlar om vad chefer upplever vara viktigast när de själva 

rekryterades utifrån ledarskapsförmåga och kunskap inom verksamhetsområdet/expertområdet. 

Resultatet visar att informanterna upplever att de fick både det första och det nuvarande 

chefsjobbet i första hand på grund av sin kunskap inom det verksamhetsområde som de leder. Vid 

första chefstillsättningen värderar de yngre cheferna ledarskapet högre i jämförelse med cheferna 

över 55 år. Denna skillnad finns inte vid tillsättningen av nuvarande chefsjobb. Mellanchefer värderar 

kunskapen i högre grad än övriga chefsnivåer som anledning till nuvarande jobb. Män värderar 

kunskapen mer än kvinnor vid bytet av chefsjobb. De som i lägst grad har bytt jobb är kvinnor i 

relation till män, yngre i relation till äldre och chefer på första linjen i relation till högre chefer. I 

analysdelen redogör jag för möjliga tolkningar av att kvinnor inte har bytt jobb och relaterar till 

Holgerssons teori om möjliga inlåsningar för de chefer som inte anammar eller ges möjlighet att 

göras kompetenta enligt den rådande normen. Att värderingen av ledarskapet inte signifikant skiljer 

de unga och äldre vid nuvarande chefstillsättning utan bara vid första skulle kunna tolkas som att de 

yngre har förstått att ledarskapet inte värderas lika högt som de från början trodde. En annan möjlig 

tolkning är att de genom chefserfarenheten har fått möjlighet att utveckla andra delar såsom att 

skapa resultat och fördjupa kunskapen inom verksamhetsområdet.  

Uppsatsens andra frågeställning handlar om hur chefer skattar sin egen kompetens utifrån ledarskap 

och kunskap om verksamhetsområd/expertområde. Majoriteten av cheferna definierar sig i sin 

chefsroll som en kombination av att vara goda ledare med en kunnighet inom det 

verksamhetsområde som de leder. Detta talar för att de har sin professionella identitet i chefsrollen i 

sig snarare än i expertrollen utifrån presenterat dilemma om chefers yrkesidentitet. Högre chefer ser 

sig i högre grad än lägre chefer kunna kombinera rollen som både chef och kunnig inom 

verksamhetsområdet. Männen värderar i relation till kvinnor kunskapen i sin roll högre. Högre chefer 

ser sig inte mer som generalister utan skattar sig snarare mer än de lägre cheferna som en 

kombination av både kunnighet och gott ledarskap. Samtidigt värderar de högre cheferna 

medarbetarnas kompetens som högre än deras egen vilket paradoxalt nog talar för att de är mer av 

genarlister.  Yngre ser sig mer som generalister som är bra på ledarskap. Detta ligger i linje med 

resultat från tidigare undersökningar och ger signaler om att yngre har sin största professionella 

tillhörighet i chefsyrket snarare än i expertområdet. Män värderar i högre grad än kvinnor de delar av 

chefsrollen som dras mot expertkunskapen. Majoriteten av cheferna menar att medarbetarna har 
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högre kompetens än de själva. Detta är särskilt utmärkande för högre chefer. De yngsta och de äldsta 

cheferna värderar istället sin egen kompetens som högre än medarbetarnas. Att ha en stor tilltro till 

sin egen kompetens ligger i linje med beskrivningen teorierna om generation Y. Att de äldsta 

värderar sin kompetens högt skulle kunna bero på flerårig erfarenhet i experttradition. Avseende kön 

finns inga signifikanta skillnader kopplat till skattningen av sin kompetens i relation till 

medarbetarnas.  

Uppsatsens tredje frågeställning handlar om vilka chefernas främsta drivkrafter är. Den dagliga 

drivkraften som chef präglas framför allt av viljan att få påverka och skapa resultat vilket ligger i linje 

med det som är själva huvuduppgiften i chefsrollen. De delar av drivkraften som handlar om 

kunskapsfördjupning föredras i högre grad av män i jämförelse med kvinnor, av lägre chefer i relation 

till högre chefer och av yngre i relation till äldre chefer. Detta visar sig i också i frågan om identiteten 

där män i högre grad värderar sin identitet mot sin förmåga att vara väl insatt i verksamhetsområdet. 

Majoriteten av cheferna lägger sin identitet i chefsrollen i att kunna påvisa resultat för verksamheten 

vilket rimmar med den dagliga drivkraften. Särskilt intressant är det att just de yngre cheferna i högre 

grad än de äldre dagligen drivs av en fördjupning inom verksamheten samtidigt som deras karriärstil 

ger sitt största utslag mot en linjär eller transitskarriärstil. Detta kan antingen bero på, tolkat utifrån 

satt teoriram, att yngre har ett otraditionellt sätt att navigera i karriären vilket vänder upp och ner på 

analysredskapets möjlighet att tolka dem. Generation Y visar sig i högre grad drivas av 

självförverkligande där utveckling kan gå både horisontellt och vertikalt. En annan tolkning är att de 

yngre har förstått vilken typ av kompetens som lönar sig för att ta sig fram i karriären vilket gör att de 

dagligen drivs av att utveckla de kunskaper som normativt leder vidare till de nya jobb de vill ha.  

Analyserat resultat visar att drivkraften till jobbytet i första hand är önskan om att få leda ett annat 

verksamhetsområde. Detta gäller samtliga kategorier utom de yngsta cheferna som istället i första 

hand drivs av att få en högre chefstjänst direkt följt av önskan om att få leda ett annat 

expert/verksamhetsområde. Detta ligger i linje med den yngre generationens strävan att snabbt gå 

vidare mot nya utmaningar enligt presenterad teori om generation Y. Att det är viljan att leda ett 

annat kunskapsområde som dominerar chefernas drivkraft kopplar jag samman med Goodalls teori 

om att vara inifrånstyrd i strävan att kunna mer istället för att lockas av belöningar utifrån. 

Incitamentetet till chefsjobbsbytet skiljer sig inte åt mellan män och kvinnor. I karriärutvecklingen 

framåt ser sig majoriteten av cheferna i en liknande roll vilket särskilt gäller högre chefer i relation till 

lägre, män i relation till kvinnor och äldre chefer i relation till yngre chefer. Drivkraften kring detta 

kan tolkas som att dessa chefer är nöjda och linjärt har nått sitt mål utifrån den linjära karriärstilen. 

Jag finner det utifrån inledningens problembild kring chefsförsörjning och jämställdhet viktigt att det 

inte finns några signifikanta skillnader i mäns och kvinnors vilja att bli högre chef. Resultatet visar 

också att mer än hälften av de yngre cheferna inom tre år ser sig i en högre chefstjänst. I 

undersökningen visar de yngsta cheferna samt kvinnorna vara mer benägna till en transistkarriärstil 

som möjliggör branschbyten. Genom detta menar jag att dessa grupper i högre grad ser chefsyrket 

som ett yrke i sig som är möjligt att genomföra i andra kontexter och inte lika bundet till bransch eller 

expertisområde. Män och äldre är i lägre grad inriktade på denna karriärstil enligt slutsatser från 

mina resultat. Cheferna är överlag inte intresserade av rollen att arbeta som expert varför en 

expertdriven karriärstil i dess ursprungliga bemärkelse inte verkar vara den stil som utmärker den 

undersökta gruppen. Snarare är det kombinationen av kunskap och chefskap som lockar vilket talar 

för en spiralkarriärstil.  
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5. Diskussion  
Frågan kring vikten av expertkunskap eller bara ledarskap för chefer har i detta sammanhang ställts i 

ett problemområde kring framtida chefsförsörjning. Givet att det finns ett chefsförsörjningsproblem 

är det relevant att närmare undersöka chefers syn på sin kompetens, drivkraft och vad som upplevs 

ha premierats vid chefstillsättningar vilket tillika är uppsatsens syfte. Kopplat till framtidens 

chefsförsörjning har jag berört utmaningen med kommande chefspensioner relaterat till minskat 

intresse hos den yngre generationen att vilja bli chef. Ett annat problem inom chefsförsörjningen är 

att det råder obalans mellan män och kvinnor där män fortfarande är överrepresenterade i 

förhållande till kvinnor, särskilt på de högre posterna. I detta avsnitt vill jag diskutera mina 

analyserade resultat mot bakgrund av satt problembild och teoriram.  

5.1 Vilka nya resultat bidrar min studie med?  

Kompetens har i denna uppsats definierats som en kombination av kunskap, vilja och tillfälle. För att 

chefer över tid ska vilja bli och vara kvar i chefsyrket tror jag att alla dessa bitar behöver finnas på 

plats. Uppsatsen har utforskat vilken typ av kunskap utifrån ledarskap och expertkunskap som är 

mest relevant för chefer när de tillsätts till första och nuvarande chefstjänst. Viljan handlar om 

drivkraften i det dagliga arbetet och karriären och tillfälle handlar om att få använda de kunskaper 

som man drivs av.  

Tidigare forskning har främst undersökt frågan om expertkunskapens betydelse för chefsrollen i 

specifika och avgränsade yrkesområden med en stark professionell yrkesidentitet vilket framkommer 

i min tidigare forskningsöversikt. Framför allt har branscher som medicin, akademi och 

naturvetenskapliga chefsyrken undersökts. Chefer inom omnämnda branscher har visat sig använda 

sin expertiskunskap när de ska motivera personal, värdera idéer eller för att skapa rätt 

förutsättningar för medarbetarna. Vissa studier har lyft fram den reella eller potentiella konflikt som 

kan finnas inom chefen i val av prioritering kring dagliga uppgifter mellan ledarskap och 

expertkunskap men också i själva yrkesidentiteten. 

Analyserat resultat i min undersökning visar på att kunskap inom verksamhets- och expertområde 

fortfarande är centralt både för chefers möjlighet till karriär rent objektivt och i deras personliga 

drivkraft liksom i deras yrkesidentitet. Det min studie i relation till tidigare forskning tillför är en 

bredd på frågan då urvalsgruppen till skillnad från refererad forskning återhämtas från en mångfald 

av chefsyrkets olika branscher, chefsnivåer, åldrar och kön. Detta möjliggör en mängd olika 

analysmöjligheter på ett mycket stort material där min analys har avgränsats till variablerna kön, 

chefsnivå och ålder. Någonting annat som tillförs i min studie är att det är chefernas egen skattning 

som är vägledande kring frågan om kompetens och drivkraft. Goodalls teori kring expertledarskap, 

TEL, bygger på hennes egen analys av framgångsrika chefer kopplat till verksamhetens resultat men 

ger ingen bild av hur cheferna själva uppfattar sin ledarroll och vilka delar som driver dem dagligen 

och framåt. Jag anser att det är centralt att bedömningen av kompetens och drivkraft är gjorda av 

cheferna själva för att komma närmare själva fenomenet chefen och vad som präglar dem.  

5.1.1 Karriär och chefsförsörjning  

I genomgången teori har jag presenterat att det pågår en förändring kring innebörden av vad en 

objektiv karriär är. Om vi förut såg en framgångsrik karriär för chefer, rent objektivt, som en linjär 

utveckling med befordran, makt och status kan vi se tendenser att karriär för chefer i framtiden är 

mer komplext där en chefstjänst per definition inte behöver betyda en lyckad karriär. Detta har visat 
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sig i Kullbergs studie av socionomers karriär där framför allt unga män väljer bort chefsyrket för att 

istället få ägna sig åt specialistkunskaper med möjlighet till fördjupning. Chefyrket har tillfört många 

administrativa uppgifter som inte, utifrån en vilja till självförverkligande, känns lockande. Att 

karriärbegreppet i sig är under förändring kan också bero på att den yngre generationen, generation 

Y, fyller karriärinnehållet med andra innebörder där självförverkligande är viktigare än status. 

Resultatet från min studie bekräftar att de yngre cheferna har ett driv i att snabbt utvecklas i nya 

chefsroller. Över hälften vill redan om tre år ha en högre chefstjänst. De yngsta vill i jämförelse med 

de äldre i högre grad också byta chefsjobb till en annan bransch. Resultaten visar också att de yngre 

cheferna skattar sin egen kompetens högt i relation till sina medarbetare. Sett utifrån 

kompetensbegreppet med kunskap, vilja och tillfälle, anser de unga cheferna själva att de har hög 

kunskap och att de vill nå snabb utveckling. Mot denna bakgrund kan man befara att den kritiska 

punkten för att få behålla de yngre cheferna är tillfälle då de kontinuerligt upplever att de utvecklas 

och får ökat ansvar. För att få behålla den yngre generationen som nyligen har påbörjat sin 

chefskarriär verkar det viktigt att möta dem i deras behov av utveckling i chefsrollen. Regelbundna 

utvecklingssamtal med sin egen chef, påbyggnad av nya ansvarsområden, liksom utvecklingsprogram 

som ger de yngre cheferna en snabb utdelning av sina insatser skulle kunna vara åtgärder som ger 

dem just tillfälle att använda sin vilja att utvecklas.  

Samtidigt som cheferna under 35 år i högre grad än äldre vill byta bransch och byta roll drivs de 

yngsta i relation till de äldre i högre grad av att få utveckla sig inom sin bransch och sitt område. 

Detta verkar vid en första anblick motsägelsefullt. Med Holmbergs strukturella perspektiv som en 

tolkningsram kan man analysera detta resultat som att de yngre cheferna har förstått att det är 

kunnigheten om verksamheten som kommer att belönas och leda till en önskad position. Eller så 

finns det en vilja i allting samtidigt – en vilja till fördjupning i kunskap och en vilja framåt. Kanske de 

yngre chefernas karriärstil är motsägelsefull för att den skiljer sig från vårt klassiska sätt att förhålla 

oss till karriär. Jag anser att min studie här kommer fram med en intressant paradox kring de ungas 

drivkraft och kompetens som vore intressant att undersöka närmare. Är det så att de yngre cheferna 

snabbt anammar de normer som finns kring vad som är viktigt i chefsrollen för att få nya tjänster 

eller handlar deras till synes motsägelsefulla stil om att de förhåller sig annorlunda i sitt sätt att göra 

karriär? Karriärstilarna från Brousseu kring den linjära-, spiral , expert- eller transistkarriärstilarna 

kanske inte håller i analysen av de ungas rörelsemönster i arbetslivet och i vardagen. Att synen på 

den objektiva karriären är på väg att förändras är något som också Kullberg pekar på i sin studie kring 

socionomers karriär.  

Ur ett samhällsperspektiv kopplat till chefsförsörjningsfrågan visar studien på möjligheter att 

attrahera och behålla yngre talanger till chefsrollen förutsatt att arbetsgivare kan tillvarata den yngre 

generationens drivkrafter. Om nuvarande och potentiella yngre kan se en snabb utväxling av insatsen 

som chef torde det vara lättare att locka in yngre generationen i chefsyrke. Det som kommer att vara 

viktigt vid kommande chefsrekrytering är att tydligt definiera chefsrollens uppdrag och uppgift och 

vilken kompetens som kommer att behövas. En annan utmaning är att synliggöra vad som belönas 

internt och utmana de normer som finns idag eftersom det fortfarande finns ett glapp kring vilja och 

tillfälle att använda kompetensen där man önskar. Detta relaterat till de ungas drivkraft och att 

kvinnor och chefer på första linjen vill ha högre chefsjobb men har i lägre grad bytt jobb.   

Chefsförsörjningsproblemet relaterat till kön visar i denna studie att kvinnor vill ha högre 

chefstjänster. Detta fynd är visserligen inte nytt i förhållande till tidigare forskning men resultatet ger 
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en viktig nulägesbild utifrån satt problembild kring obalansen mellan könens fördelning på högre 

chefsposter. Att kvinnorna idag i lägre grad finns på de höga posterna verkar alltså inte vara relaterat 

till deras drivkraft. De vill i lika hög grad som männen inom tre år ha en högre chefsbefattning. 

Kvinnorna har enligt bakgrundsinformationen i genomsnitt högre utbildningsnivå än männen. Inte 

heller skattar kvinnorna sin upplevda kompetens annorlunda än männen varför det borde finnas 

förutsättningar att kliva på högre chefsuppdrag utifrån de kvinnliga chefernas perspektiv. Vidare visar 

kvinnorna att de, liksom de yngre cheferna, vill byta bransch. Trots detta har kvinnorna i lägre grad 

bytt jobb. Detta skulle kunna tyda på en strukturell inlåsning där det finns ett glapp mellan kvinnors 

vilja och deras möjlighet att få byta chefsjobb.  

Att männen i högre grad ser sig vara kvar i samma roll som nu i jämförelse med kvinnorna kan betyda 

att de är nöjda och är i mål utifrån en linjär stil. Enligt bakgrundsinformationen framgår att männen i 

relation till kvinnorna i genomsnitt har mer chefserfarenhet än kvinnorna. Det skulle kunna innebära 

att de har haft längre tid på sig att hitta rätt och nå fram till den post där de över tid vill vara. En 

annan tolkning är att viljan till stabilitet ger uttryck för en annan drivkraft att de som snarare handlar 

om att fördjupa sig där de är.  

Genomgående värderar männen i relation till kvinnorna i högre grad kunskap som drivkraft.  

Samtidigt har männen i relation till kvinnorna bytt jobb oftare. Här hade det varit intressant att 

närmare fördjupa sambandet mellan antalet gånger cheferna har bytt jobb och hur de värderar 

kunskapens betydelse vid chefstillsättningar. Än möjlig hypotes är att chefer värdesätter kunskapen 

högst i början av sin chefskarriär för att få en högre chefstjänst men att kunskapen som drivkraft och 

kompetens blir lägre när karriärmålet är uppnått. Resultaten från undersökningen kan inte helt 

bekräfta detta samband men det finns upptäckta mönster som går åt detta håll. Dock visar 

resultateten ingenting om att själva identiteten som chef skulle vara annorlunda för högre chefer. De 

ser sig inte mer som generalister än chefer på andra nivåer. Samtidigt värderar de medarbetarnas 

kompetens som högre än sin egen vilket ger indikationer om att de framför allt är ledare och inte 

expertledare utifrån Goodalls definition.  

5.1.2 Chefsrollen och ledarskapet  

I uppsatsens bakgrundskapitel fördes resonemang om chefsrollen är under förändring kopplat till 

frågan om vilken kompetens som chefer kommer att behöva mest av i framtiden. Det råder olika 

meningar om hur viktig kunskapen om verksamheten och expertkunskapen är relaterat till chefers 

uppgift och vilken nivå de befinner sig på.  Den historiska trenden i chefsrollen kan sammanfattas 

med att det från början var experten som blev chef till att chefskap, management och ledarskap har 

fått större betydelse i diskursen om vad som utmärker framgångsrikt ledarskap. Amanda Goodalls 

modell, TEL, kan antingen ses som en tillbakagång till den gamla synen där experter var ledare. Ett 

annat sätt att se på modellen är att den är nydanande i en modern kontext där beslut måste fattas på 

verksamhetsnära sätt där ledare inte kan abstrahera sig från den pågående verksamheten där 

tempot blir allt högre. Yukl förespråkar en tydlig indelning av kompetens som är hieratisk där högre 

chefer skilt från sin kunnighet om verksamheten förväntas göra strategier medan de lägre cheferna 

med expertkunskap ska utföra dem.  

I min studie har vi sett att cheferna övervägande drivs av att få påverka och skapa resultat. Men de 

drivs samtidigt av att få leda ett verksamhetsområde som de har kunskap om vilket visar sig bland 

annat i frågan kring varför de bytte jobb. Viljan finns alltså i att få använda sin kunskap för att skapa 
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resultat. Detta blir, som vi redan sett, tydligast i de ungas drivkraft där de parallellt vill fördjupa sig 

inom sitt verksamhetsområde samtidigt som flertalet vill ha en högre chefstjänst. De unga är på väg 

framåt, uppåt, utåt – samtidigt – med en kunskapsdriven ledarstil.  

Utifrån resultaten i min undersökning skattar cheferna inte värdet av ledarskapet särskilt högt kring 

frågorna som handlar om identitet och drivkraft. Detta tyder på att cheferna upplever att chefsrollen 

just nu har ett fokus på att förena verksamhetsområdet med ledarskapet. Det är fortfarande centralt 

att stå med fötterna i den egna verksamheten, att bottna kunskapsmässigt i de ämnen som man 

leder parallellt med att vara en god ledare. Identiteten ligger i chefsrollen snarare än i expertrollen. 

Det finns ingenting i min studie som säger att kvinnorna värderar ledarskapet mer än män. Däremot 

finns det resultat i studien som visar att männen värderar kunskap mer än kvinnor. Detta gäller i 

drivkraft, i synen på vad det var som gjorde att man fick nuvarande chefsjobb. Till skillnad från 

Goodalls resonemang gör mina studier inte anspråk på att värdera vilket chefskap som skapar bäst 

resultat för verksamheten. Mitt perspektiv på frågan handlar om hur cheferna ser på sig själva utifrån 

kunskap och ledarskap.  

Ett olöst problem inom ramen för uppsatsen är vad som egentligen är ledarskap och vad som är 

expertkunskap. När går dessa samma i en helhet som påminner om Goodalls integrerade chefsroll 

och när står expertkunskapen i vägen för ledarskapet. Goodall resonerar utförligt kring de delar i sin 

modell som berör komponenterna kring expertkunskap men är tämligen kortfattat kring de bitar som 

berör ledarskapet. På detta sätt riskerar hon att tappa flera dimensioner av ledarskapet på liknande 

sätt som hon menar att ledarskapsforskningen har tappat expertkunskapens relevans. Hon menar att 

expertkunskapen har betydelse för att motivera personal, att fatta beslut och ta fram strategier. Men 

är inte detta en annan sida av ledarskap? Goodall pratar om ledarskapsförmågor i generella termer 

som om det vore något redan definierat och självklart och är ganska okritiskt inställd kring vad 

ledarskap egentligen är. Här ser jag att Goodalls teoretiska modell borde utvecklas. Hon visar inte 

heller på hur karriärgången har sett ut för de ledare som är framgångsrika utan ser endast på den 

nuvarande kompetensen som expert och finner alltså samband mellan expertkunskap och 

framgångsrika verksamheter. I de öppna svaren i min studie framkommer att frågan om 

expertkunskap och ledarskap naturligtvis är mer komplex än vad den kan bli när man genom en 

enkät med förvalda svar ska ta ställning om vad som är mest centralt. Det finns tendenser i de öppna 

svaren som problematiserar hur ledarskap, resultat och kunskap om verksamheten hänger ihop och 

har ett ömsesidigt samband. Verksamheten utvecklas med hjälp av medarbetarna. Men för att 

utveckla både verksamheten och medarbetare till en riktning krävs kunnighet om området är 

resonemang som förs i de öppna svaren.  

5. 2 Resultat i förhållande till metoden  
Resultaten i detta sammanhang måste ses som en begränsning utifrån de förvalda alternativ som 

gavs i enkäten. Framför allt kan man tänka att det hos respondenterna kan finnas flera tolkningar av 

begreppen expertkunskap eller kunskap om verksamhetsområdet. Min ambition i enkäten var att 

använda ord som skulle vara relevanta för så många chefer som möjligt oavsett bransch. Jag valde 

också att använda ord som ligger nära Goodalls begreppsvärd för att kunna anlysera resultatet i 

relation till TEL-modellen. Genom att utföra intervjuer hade resultaten blivit mer nyanserade och 

fyllda med konkreta exempel. Här hade cheferna haft möjlighet att ge sin egen definition av 

expertkunskap kontra ledarskap. Men då en av frågeställningarna för uppsatsen var att utforska 

eventuella skillnader avseende kategorier hade intervjuera räckt till för att få ett statistiskt material 
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utifrån de tidsramar som uppsatsarbetet har. Jag finner det relevant att ha ett stort material utifrån 

att frågan skrevs fram i problemområdet kring framtidens chefsförsörjning.  Min metod har bidragit 

till ett brett resultat om att kunskapen är central för så många olika chefsbefattningar och 

verksamhetsområden; inte bara de tydligt starka professionerna såsom medicin och 

naturvetenskapliga kontexter.  

Analysen av materialet utifrån kategorier har gett viktig information om exempelvis likheter och 

skillnader mellan män och kvinnor. Dock hade det varit mycket värdefullt att titta närmare på 

bransch för att kunna se om de skillnader som är bekräftade kring kön också har med bransch att 

göra. Exempelvis kanske mäns högre skattning av kunskap också kan bekräftas i kategorin bransch. 

Utifrån urvalsgruppens sammansättning kan vi se att exempelvis branscherna byggindustri och 

tillverkningsindustrin i högre grad representeras av män. Det skulle kunna innebära att dessa yrken i 

högre grad håller fast vid kunskapsdomänet och i högre grad kombinerar chefsyrket med en 

expertkunskap. För att fullt ut kunna fastslå att de skillnader som finns kring preferensen om kunskap 

skulle man behöva undersöka branschfrågan relaterat till kön. Detta är ett eget tema för fortsatta 

studier.  

Om undersökningen hade gjorts i andra branscher hade resultaten eventuellt varit annorlunda. 

Urvalsgruppen har en låg representation från vård och omsorg, offentlig förvaltning och utbildning i 

relation till Sveriges uppsättning av chefer. I min undersökning har kunskap visat sig vara viktig för de 

chefer som leder verksamheter där utbildningsnivån inte är så hög exempelvis för chefer från 

Transportsektorn. Detta kunde jag se i min tidiga bearbetning av materialet då bransch fortfarande 

fanns med som en kategori för min studie. Om jag hade haft möjlighet att borra djupare i frågan om 

bransch hade resultatet kunna bli mer kompletta och intressanta. Med branschkategorin hade mina 

resultat också i ännu högre grad kompletterat tidigare forskning som framförallt har undersökt 

chefer inom yrken som kräver en akademisk utbildning.  

När det gäller generaliserbarhet är det viktigt att se denna studie inom ramen för svensk kontext 

utan att överföra resultaten på chefer utanför Sverige. Den svenska kontexten för chefer är unik på 

många sätt vad gäller arbetsplatskultur, ledarskap och värderingar.  Vad kan man då säga om 

studiens generaliserbarhet för chefer inom Sverige? Huruvida resultatet kan sägas gälla för chefer 

överlag i Sverige utöver den undersökande gruppen är relaterat till hur urvalsgruppen förhåller sig till 

populationen chefer. Urvalet gjordes genom att använda chefer som är medlemmar i Ledarna. Då 

Ledarna organiserar chefer över alla branscher, nivåer och med olika erfarenheter i en 

medlemsstruktur som ligger i linje med Sveriges chefsstruktur borde användningen av medlemmar i 

sig inte vara ett hinder för att säga något om relevansen för fler chefer. Vidare har vi sett att 

urvalsgruppen representeras från alla branscher men att fördelningen i urvalsgruppen inte 

proportionerligt helt stämmer med uppsättningen av chefsstrukturen i Sverige. Att vissa branscher är 

över- eller underrepresenterade i förhållande till populationen påverkar möjligheten att direkt 

applicera studiens resultat som gällande för samtliga chefer i Sverige.  Om jag inom ramen för 

studien hade kunnat undersöka branschernas resultat som undergrupper och kommit fram till att 

mycket i huvudsak var lika hade jag med större säkerhet kunna uttala mig om studiens 

generaliserbarhet till helheten. 
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6. Konklusion  
Syfte med uppsatsen var att undersöka hur chefer själva värderar sin kompetens och sina drivkrafter 

utifrån ledarskap och kunskap om det verksamhetsområde/expertområde som de leder. Uppsatsens 

frågeställningar tog sin avstamp i ett problemområde kring framtida chefsförsörjning med 

kommande pensionsavgångar med en ung generation som i lägre grad vill bli chef samt utmaningen 

med den ojämna könsfördelningen på särskilt högre chefsposter. Slutsatens från min studie kan 

sammanfattas med att cheferna i undersökningen upplever att kunskapen värderas högre än 

ledarskapsförmågan när de rekryterades som chefer. Kunskapen utifrån viljan att leda ett mer 

intressant verksamhetsområde är också det viktigaste incitamentet för chefer när de byter jobb. 

Däremot kännetecknas den dagliga drivkraften mer av att få vara med och påverka och skapa 

resultat än att fördjupa sig inom det verksamhetsområde som man leder. Detta ligger i linje med 

själva kärnuppdraget för chefsrollen enligt bakgrundskapitlet vilket gör att cheferna i studien kan ses 

ha sin yrkesidentitet mer som chef än som expert. Detta visar sig också i att cheferna framförallt 

definierar sig som en chef som kombinerar goda kunskaper om verksamheten med goda 

ledaregenskaper. De äldsta cheferna ser sig i lägre grad som generalister. Högre chefer ser sig inte 

mer som generalister än övriga chefsnivåer. Samtidigt värderar högre chefer expertkunskapens 

betydelse lägre samt i jämförelse med andra chefsnivåer skattar de sin kompetens som lägre än 

medarbetarnas. Chefer från lägre chefsnivåer drivs i högre grad av att få fördjupa sig i 

verksamhetsområdet. Slutsatsen av detta blir att kunskap om verksamhetsområde/expertområde är 

mindre relevant för högre chefer än för lägre chefsnivåer.  

De yngsta cheferna har en stor tilltro till sin egen kompetens och en tydlig drivkraft i att vilja vidare i 

chefsrollen. Här kan jag se en utmaning i att behålla den yngre generationen och möta upp dem i sitt 

behov av utveckling och utmaningar. En annan utmaning för chefsförsörjningen handlar om att 

tillvarata kvinnors drivkraft till karriärutveckling som visar sig i önskan om att avancera till högre 

chefstjänster eller att byta bransch. I linje med resultat från tidigare forskning visar denna studie att 

det inte finns några skillnader mellan mäns och kvinnors önskan om att bli högre chefer. Tidigare 

forskning har sett att informella arenor på ett positivt sätt gynnar män vid rekrytering av chefsposter. 

På samma sätt visar tidigare teorier att det finns normer för vilket typ av chefskap som skapar 

möjlighet att avancera eller få nya utmaningar.  I uppsatsen diskuterar jag möjligheten att de yngsta 

cheferna tidigt anammar normer som handlar om att kunskapskompetensen premieras. Detta utifrån 

resultaten att de yngsta cheferna dagligen drivs av en kunskapsmässig fördjupning fastän de 

samtidigt vill ha en högre chefstjänst eller byta bransch. Det vore intressant att titta närmare på om 

de yngre cheferna anpassar sig efter rådande norm kring kunskapens betydelse i chefsrollen. En 

framtida studie skulle närmare kunna undersöka hur unga chefer navigerar som ny chef i 

organisationer utifrån drivkraften att vilja bli högre chef eller byta bransch. En annan fråga för vidare 

forskning handlar om att närmare undersöka relevansen av expertkunskap relaterat till olika 

branscher.  Frågeställningen om chefers kompetens och drivkraft har i denna studie ställs utifrån 

utmaningen att ersätta de chefer som framöver går i pension. De chefer som kommer att rekrytera 

nya chefer är samma chefer som upplever att de själva fick jobbet främst för sin kunskap framför 

ledarskapet. Det skulle kunna innebära att kunskap om verksamhetsområdet fortsättningsvis 

kommer att vara den viktigaste kompetensen när chefer tillsätts.  
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Bilaga 1.  Enkäten i sin helhet  
Enkäten i sin helhet kan hämtas på följande adress 

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=931478&Pwd=37918628&TESTMODE=tr-  

Enkäten, såsom den skickade återfinns också här nedan.   

 

  

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=931478&Pwd=37918628&TESTMODE=tr-
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Bilaga 2 Sammanställning av resultat från Chi-tvåtestet  
 

6. Vad var huvudskälet till att du fick 
ditt första chefsjobb?  
 

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Goda kunskaper inom det 
område som jag blev chef 
för 

Antal 121 292 240 ,774 2 ,679 

Andel  52,4 % 50,2% 48,9% 

Goda ledaregenskaper  
 

Antal 65 184 142 1,377 

 
2 

 
,502 

 Andel  28,1% 31, 6 %  28,9 %  

Min förmåga att skapa 
resultat i verksamheten 
 

Antal 44 103 109 3,482 

 
2 
 

 

,175 

 Andel  19,0 % 17,7 % 22,2 %  

 

6. Vad var huvudskälet till att just du fick 
ditt första chefsjobb?  

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Goda ledaregenskaper  Antal  146 250 ,12 1 ,733 

Andel  30,5 % 29,6%  

Min förmåga att skapa resultat i 
verksamheten.  

Antal  100 160 
 

,73 1 ,393 

Andel  20,9% 18,9% 

Goda kunskaper inom det 
område jag blev chef för.  

Antal  232 432 ,89 1 ,347 

Andel  48,4% 51,1% 

 

 

6. Vad var huvudskälet till att just du fick 
ditt första chefsjobb? 

-35  36-44 45-54 55+ x
2 Df P-

värde 

Goda kunskaper inom det 
område jag blev chef för  

Antal 45 202 259 158 14,92 3 ,002** 

Andel  45,9 % 46,2% 49,1% 60,5% 

Goda ledaregenskaper  Antal 35 138 166 57 10,85 3 ,013* 

Andel  35,7% 31,6% 31,4% 21,8% 

Min förmåga att skapa resultat.  Antal 18 96 101 45 2,64 3 ,450 

Andel 18,4% 22,0% 19,1% 17,2% 
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7.  Vad var skälet till att du fick det 
chefsjobb du har nu?  
 

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Jag har inte bytt roll sedan 
mitt första chefsjobb 

Antal  101 116 12,26 1 ,000*** 

Andel  21,1% 13,7% 

Goda kunskaper inom det 
område som jag blev chef 
för  

Antal  128 277 5,12 1 ,024* 

Andel  26,8% 32,7% 

Goda ledaregenskaper  
 

Antal  139 217 1,83 1 ,176 

Andel  29,1% 25,7% 

Min förmåga att skapa 
resultat  
 

Antal  110 236 3,77 1 ,052 

Andel  23,0% 27,9% 

7. Vad var huvudskälet till att du 
fick det chefsjobb du har nu?  
 

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Goda kunskaper inom det 
område som jag blev chef 
för  

Antal 61 203 136 8,17 2 ,017 * 

Andel  26,5% 34,6% 27,8% 

Goda ledaregenskaper  
 

Antal 63 156 136 ,18 2 ,914 

Andel  27,4% 26,6% 27,8% 

Min förmåga att skapa 
resultat  
 

Antal 50 126 163 21,80 2 ,000*** 

Andel  21,7% 21,5% 33,3% 

Jag har inte bytt roll sedan 
mitt första chefsjobb  

Antal 56 101 55 20,61 2 ,000*** 

Andel  24,3% 17,2% 11,2% 

7.  Vad var skälet till att du fick det 
chefsjobb du har nu?  
 

-35  36-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Jag har inte bytt roll sedan 
mitt första chefsjobb 

Antal 26 80 75 36 11,36 3 ,010* 

Andel  26,3% 18,3% 14,1% 14,1% 

Goda kunskaper inom det 
område som jag blev chef 
för 

Antal 23 122 158 102 14,48 3 ,002** 

Andel  23,2% 28,0% 29,6% 39,8% 

Goda ledaregenskaper  Antal 23 122 153 58 4,12 3 ,244 

Andel 23,2% 28,0% 28,7% 22,7% 

Min förmåga att skapa 
resultat.  

Antal 27 112 147 60 1,65 3 ,647 

Andel 27,3% 25,7% 27,6% 23,4% 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Vad var anledningen till att du bytte 
chefsjobb senast?   

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre 
chefer  

x
2 Df P-

värde 

Få en högre chefstjänst. Antal 18 117 142 36,35 2 ,000*** 

Andel  9,3% 21,8% 30,7% 

Få leda ett 
expertområde/verksamhetsområde 
som intresserar mig mer 

Antal 72 185 156 ,68 2 ,710 

Andel  37,1% 34,5% 33,8% 

Få arbeta i en annan bransch 
 

Antal 44 105 86 1,44 2 ,488 

Andel  22,7% 19,6% 18,6% 

Högre lön vid byte  Antal 21 63 32 6,90 2 ,032* 

Andel 10,8% 11,8% 6,9% 

10 Vad var anledningen till att du bytte chefsjobb 
senast?   

Kvinnor Män x
2 Df P-

värde 
Få en högre chefstjänst. Antal  90 188 1,16 1 ,282 

Andel  21,3% 24,0% 

Få leda ett 
expertområde/verksamhetsområde 
som intresserar mig mer 

Antal  144 271 ,04 1 ,843 

Andel  34,0% 34,6% 

Få arbeta i en annan bransch 
 

Antal  93 145 2,08 1 ,149 

Andel  22,0% 18,5% 

Högre lön vid byte  Antal  31 85 3,93 1 ,047* 

Andel  7,3% 10,9% 

10 Vad var anledningen till att du bytte 
chefsjobb senast?   

-35  35-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Få en högre chefstjänst  Antal 32 105 103 38 22,51 3 ,000*** 

Andel  37,6% 27,1% 21,1% 15,6% 

Få leda ett 
expertområde/verksamhetsområde 
som intresserar mig mer 

Antal 31 122 173 89 2,34 3 ,505 

Andel  36,5% 31,4% 35,4% 36,5% 

Få arbeta i en annan bransch 
 

Antal 11 76 99 52 2,94 3 ,400 

Andel 12,9% 19,6% 20,2% 21,3% 

Högre lön vid byte  Antal 12 44 32 28 9,59 3 ,022* 

Andel 14,1% 11,3% 6,5% 11,5% 
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11. Vad önskar du att du gör om tre år?  
 

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Jobbar som högre chef Antal  143 274 ,93 1 ,334 

Andel  29,4% 31,9% 

Jobbar i liknande roll som nu Antal  202 435 10,46 1 ,001*** 

Andel  41,5% 50,6% 

Jobbar som chef i en annan 
bransch 

Antal  95 109 11,23 1 ,001*** 

Andel  19,5% 12,7% 

Arbetar som expert Antal 60 97 ,319 1 ,572 

Andel 12,3 % 11,3 % 

 

 

 

11. Vad önskar du att du gör om tre 
år?  

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Jobbar som högre chef Antal 79 202 133 7,99 2 ,018* 

Andel  34,2 % 33,9 % 26,6 % 

Jobbar i liknande roll som 
nu 

Antal 98 264 265 10,77 2 ,005** 

Andel  42,4 % 44,4 % 53,0 % 

Jobbar som chef i en annan 
bransch 

Antal 34 91 79 ,15 2 ,0928 

Andel  14,7% 15,3% 15,8% 

Arbetar som expert Antal 30 66 57 ,60 2 ,741 

Andel 13,0% 11,1% 11,4% 

11. Vad önskar du att du gör om tre år?  
 

-35  35-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Jobbar som högre chef Antal 54 165 456 42 63,47 3 ,000*** 

Andel  53,5% 37,7% 28,9% 15,7% 

Jobbar i liknande roll som nu Antal 36 184 267 150 19,59 3 ,000*** 

Andel  35,6% 42,0% 49,5% 56,0% 

Jobbar som chef i en annan bransch Antal 27 84 84 9 45,12 3 ,000*** 

Andel 26,7% 19,2% 15,6% 3,4% 

Arbetar som expert Antal 9 46 60 42 5,64 3 ,130 

Andel 8,9% 10,5% 11,1% 15,7%  
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12. Vad är viktigast för din identitet 
som chef?   
 

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Att jag är väl insatt i 
kunskap om det 
verksamhetsområde som 
jag leder 

Antal 77 170 110 11,38 2 ,003*** 

Andel  33,2% 29,2% 22,3% 

Att jag kan påvisa resultat 
för verksamheten 

Antal 91 256 267 17,72 2 ,000*** 

Andel  39,2% 43,9% 54,0% 

Att jag får återkoppling från 
mina medarbetare att jag 
har ett gott ledarskap  

Antal 64 157 117 1,93 2 ,381 

Andel  27,6% 26,9% 23,7% 

 

 

 

 

 

 

12. Vad är viktigast för din identitet som chef?   
 

Kvinnor Män x
2 Df P-

värde 
Att jag är väl insatt i kunskap om 
det verksamhetsområde som jag 
leder 

Antal  115 250 5,09 1 ,024* 

Andel  23,8% 29,6% 

Att jag kan påvisa resultat för 
verksamheten 

Antal  231 391 0,32 1 ,572 

Andel  47,8% 46,2% 

Att jag får återkoppling från mina 
medarbetare att jag har ett gott 
ledarskap  

Antal  137 205 2,75 1 ,097 

Andel  28,4% 24,2% 

12. Vad är viktigast för din identitet som 
chef?   
 

-35  36-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Att jag är väl insatt i kunskap 
om det verksamhetsområde 
som jag leder 

Antal 32 112 137 84 4,38 3 ,223 

Andel  32,0% 25,9% 25,9% 31,5% 

Att jag kan påvisa resultat för 
verksamheten 

Antal 48 203 261 110 4,80 3 ,188 

Andel  48,0% 46,9% 49,3% 41,2% 

Att jag får återkoppling från 
mina medarbetare att jag har 
ett gott ledarskap  

Antal 20 118 131 73 2,86 3 ,413 

Andel 20,0% 27,3% 24,8% 27,3% 
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13. Vad är din främsta drivkraft i ditt 
chefsjobb? 

Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Att få utveckla andra 
människor. 

Antal 64 165 124 1,47 2 ,480 

Andel  27,6% 28,1% 24,9% 

Att få vara med och påverka Antal 80 218 183 ,50 2 ,777 

Andel  34,5% 37,1% 36,7% 

Att fördjupa mig inom 
bransch/ 
verksamhetsområdet som 
jag leder  

Antal 19 37 17 8,05 2 ,018* 

Andel  8,2% 6,3% 3,4% 

Att skapa resultat för min 
organisation.  

Antal 69 168 174 5,37 2 ,068 

Andel  29,7% 28,6% 34,9% 

 

13. Vad är din främsta drivkraft i ditt 
chefsjobb? 

Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Att få utveckla andra 
människor. 

Antal  135 219 ,57 1 ,448 

Andel  27,7% 25,8% 

Att få vara med och påverka Antal  187 301 1,13 1 ,287 

Andel  38,3% 35,4% 

Att fördjupa mig inom 
bransch/ 
verksamhetsområdet som 
jag leder 

Antal  20 57 3,87 1 ,049* 

Andel 4,1% 6,7% 

Att skapa resultat för min 
organisation.  

Antal  146 273 ,69 1 ,404 

Andel 29,9% 32,1% 

 

13. Vad är din främsta drivkraft i ditt 
chefsjobb? 

-35  35-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Att få utveckla andra människor. Antal 20 112 156 66 4,70 3 ,195 

Andel  20,0% 25,7% 29,2% 24,7% 

Att få vara med och påverka Antal 36 166 189 97 ,80 3 ,850 

Andel  36,0% 38,1% 35,3% 36,3% 

Att fördjupa mig inom den 
bransch/verksamhetsområde som 
jag leder  
 

Antal 14 23 22 18 15,86 3 ,001*** 

Andel 14,0% 5,3% 4,1% 6,7% 

Att skapa resultat för min 
organisation  
 

Antal 30 135 168 86 ,21 3 ,976 

Andel 30,0% 31,0% 31,4% 32,2% 
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14. Hur skulle du definiera dig själv i din 
chefsroll?  

Första 
linjen  

Mellanchefe
r  

Högre 
chefer  

x
2 Df P-värde 

En chef som framför allt är bra 
på det verksamhetsområde som 
jag leder. 

Antal 33 74 45 5,38 2 ,068 

Andel  14,3 % 12,5 % 9,0 % 

Framför allt en expert som 
dessutom har en 
chefsbefattning. 

Antal 20 42 25 3,89 2 ,143 

Andel  8,7% 7,1 % 5,0 % 

En generalist som framför allt är 
bra på ledarskap. 

Antal 49 122 102 ,06 2 ,972 

Andel  21,2 % 20,6 % 20.4 % 

En chef med goda kunskaper 
inom det verksamhetsområde 
som jag leder samt goda 
ledaregenskaper.  

Antal 139 395 369 14,99 2 ,001**
* 

Andel 60,2 % 66,8%  73,9% 

 

14. Hur skulle du definiera dig själv i din chefsroll?  Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

En chef som framför allt är bra på 
det verksamhetsområde som jag 
leder. 

Antal  45 110 3,91 1 ,048* 

Andel  9,3 % 12,9% 

Framför allt en expert som 
dessutom har en chefsbefattning. 

Antal  23 70 5,70 1 ,017* 

Andel  4,7 % 8,2 

En generalist som framför allt är 
bra på ledarskap. 

Antal  102 177 ,018 1 ,893 

Andel  21,0% 20,7% 

En chef med goda kunskaper inom 
det verksamhetsområde som jag 
leder samt goda ledaregenskaper.  

Antal 332 577 ,12 1 ,733 

Andel 68,3 % 67,4 % 

 

 

 

 

14. Hur skulle du definiera dig själv i din 
chefsroll? 

-35  36-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

En chef som framför allt är bra på 
det verksamhetsområde som jag 
leder. 

Antal 18 50 57 30 4,35 3 ,226 

Andel  17,8% 11,4% 10,7% 11,2% 

Framför allt en expert som 
dessutom har en chefsbefattning. 

Antal 10 28 36 19 1,62 3 ,654 

Andel  9,9% 6,4% 6,7% 7,1% 

En generalist som framför allt är bra 
på ledarskap. 

Antal 24 100 123 32 15,97 3 ,001*** 

Andel 23,8 22,8 23,0% 11,9% 

En chef med goda kunskaper inom 
det verksamhetsområde som jag 
leder samt goda ledaregenskaper.  

Antal 72 281 363 193 5,40 3 ,145 

Andel 71,3% 64,2% 67,9% 72,0% 
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15. Vad stämmer bäst på dig?  Första 
linjen  

Mellanchefer  Högre chefer  x
2 Df P-

värde 

Jag har likvärdig 
expertkunskap inom vår 
verksamhet som mina 
medarbetare  

Antal  57 160 105 5,11 2 ,078 

Andel  24,5% 27,0% 21,1% 

Mina medarbetare har i 
huvudsak mer 
expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag 
leder.  

Antal 96 233 257 17,82 2 ,000*** 

Andel  41,2% 39,4% 51,7% 

Mina medarbetare har lägre 
expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag 
leder.  

Antal 68 181 130 2,61 2 ,271 

Andel  29,2% 30,6% 26,2% 

Jag har inga medarbetare 
som jag leder .  

Antal 12 18 5 11,21 2 ,004*** 

 Andel  5,2% 3,0% 1,0% 

15. Vad stämmer bäst på dig?  Kvinnor Män x
2 Df P-värde 

Jag har likvärdig expertkunskap inom vår 
verksamhet som mina medarbetare  

Antal 132 195 3,15 1 ,076 

Andel 27,1% 22,8% 

Mina medarbetare har i huvudsak mer 
expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag leder.  

Antal  205 384 0,96 1 ,326 

Andel  42,1% 44,9% 

Mina medarbetare har lägre expertkunskap 
än jag inom verksamhetsområdet jag leder.  

Antal  139 248 ,030 1 ,867 

Andel  28,5% 29,0% 

Jag har inga medarbetare som jag leder.  Antal  11 29 1,37 1 ,242 

Andel 2,3% 3,4% 

15. Vad stämmer bäst på dig?  -35  36-
44 

45-
54 

55+ x
2 Df P-värde 

Jag har likvärdig expertkunskap 
inom vår verksamhet som mina 
medarbetare  

Antal 19 103 135 70 2,47 3 ,482 

Andel  18,8% 23,6% 25,1% 26,1% 

Mina medarbetare har i huvudsak 
mer expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag leder.  

Antal 37 204 250 98 10,93 3 ,012* 

Andel  36,6% 46,7% 46,6% 36,6% 

Mina medarbetare har lägre 
expertkunskap än jag inom 
verksamhetsområdet jag leder.  

Antal 41 118 143 85 9,88 3 ,020* 

Andel 40,6% 27,0% 26,6% 31,7% 

Jag har inga medarbetare som jag 
leder.  

Antal 4 12 9 15 9,93 3 ,019* 

Andel 4,0% 2,7% 1,7% 5,6% 
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