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Abstrakt 

I takt med den ökande globaliseringen blir det allt viktigare för organisationer att aktivt arbeta 

för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Det råder en brist på färdiga chefer och 

organisationer behöver därför se över sin interna chefsförsörjning. Med anledning av detta har 

vi, med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer, genomfört en fallstudie av Skellefteå 

kommuns interna chefsaspirantprogram med fokus på deltagarnas upplevelser av programmet 

och hur programmet fungerat som strategiskt verktyg i syfte att skapa färdiga chefer. Studien 

utgår ifrån en hermeneutisk ansats och har en kvalitativ design i form av semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. Resultaten visar att vilja är nyckeln för att medarbetare ska kunna axla 

rollen som chef. Medarbetaren måste vilja arbeta som chef och organisationen måste vilja tro 

på medarbetarens förmåga. För att chefsaspirantprogram ska kunna användas som ett 

chefsförsörjarprogram och skapa färdiga chefer behöver den målsättningen kommuniceras ut 

till hela organisationen och tydligt framgå i programmets syfte. Det är även viktigt att 

organisationen tydliggör programmets meritvärde för att medarbetarna ska kunna veta vilka 

förväntningar de kan ha på programmet och vad ett deltagande kan leda till.   

 

Nyckelord: Chefsaspirantutbildning, internutbildning, ledarskap, chefskap, 

kompetensförsörjning, ledarship development, developing leaders, managing development, 

management succession planning 

  



 

 
 

Innehållsförteckning  
Inledning ................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 2 

Fallet Skellefteå kommun ........................................................................................................ 2 

Bakgrunden till studien ........................................................................................................... 2 

Presentation av Skellefteå kommuns chefsaspirantprogram .................................................. 3 

Tidigare forskning .................................................................................................................... 4 

Chefskap och ledarskap .......................................................................................................... 4 

Från medarbetare till chef ....................................................................................................... 5 

Chefsaspirantprogram som strategiskt verktyg ...................................................................... 6 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Val av metod ........................................................................................................................... 7 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 8 

Urval ....................................................................................................................................... 8 

Intervjuer ............................................................................................................................. 9 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 10 

Bortfall .............................................................................................................................. 11 

Frågeschema ..................................................................................................................... 11 

Databearbetning och analys .................................................................................................. 12 

Reliabilitet och validitet ........................................................................................................ 12 

Etiska ställningstaganden ..................................................................................................... 13 

Forskningsetiska riktlinjer .................................................................................................... 14 

Informationskravet ............................................................................................................ 14 

Samtyckeskravet ............................................................................................................... 14 

Konfidentialitetskravet ...................................................................................................... 14 

Nyttjandekravet ................................................................................................................. 14 

Resultat .................................................................................................................................... 14 

Från medarbetare till chef ..................................................................................................... 15 

Respondenternas bakgrund ............................................................................................... 15 

Chefskap och ledarskap .................................................................................................... 15 

Mentorskap ....................................................................................................................... 15 

Att bli chef ........................................................................................................................ 16 

Utmaningar som nybliven chef ......................................................................................... 17 



 

 
 

Chefsaspirantprogram som strategiskt verktyg .................................................................... 18 

Programmets syfte ............................................................................................................ 18 

Programmet som merit ...................................................................................................... 18 

Programmets upplägg ....................................................................................................... 19 

Programmets innehåll ....................................................................................................... 20 

Respondenternas uppfattningar om programmet .............................................................. 21 

Analys ...................................................................................................................................... 21 

Från medarbetare till chef ..................................................................................................... 21 

Chefsaspirantprogram som strategiskt verktyg .................................................................... 22 

Sammanfattning .................................................................................................................... 24 

Diskussion ............................................................................................................................... 24 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 25 

Slutsatser ................................................................................................................................. 27 

Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 27 

Referenser ............................................................................................................................... 29 

Bilaga 1: Skellefteå kommuns kompetensförsörjningsstrategi .......................................... 31 

Bilaga 2: Inbjudan till intervju ............................................................................................. 37 

Bilaga 3: Frågeschema ........................................................................................................... 38 

 



 

1 
 

Inledning  

Den ständigt ökande globaliseringen (Blomquist & Röding, 2010) gör det allt viktigare för 

organisationer att se över sin befintliga kompetens och kompetensutveckling. Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist & Davidson (2011) menar att kompetensförsörjningsfrågor är viktiga eftersom 

organisationer både i Sverige och internationellt rapporterar problem med att tillfredsställa sitt 

behov av kompetent personal. Sverigebaserade företag är internationellt kända för gott 

ledarskap och chefsutveckling är den process som ytterst kommer att avgöra om vi i framtiden 

har konkurrenskraftiga bolag (Hamilton, 2007). I Sverige kommer det att bildas en brist på 

arbetskraft inom flera yrken och det innebär att det kommer att saknas personer i jämförelse 

med det faktiska behovet av medarbetare (Nilsson et al., 2011). Det råder brist på chefer 

(Hamilton, 2007) och Röding & Blomqvist (2010) menar att behovet av chefer inte kommer att 

minska oavsett styrning eller ekonomi. Detta resulterar i vad, Hamilton (2007), beskriver som 

en jakt på redan färdiga chefer.  

 

Människors kompetens blir i allt högre grad av avgörande betydelse för verksamheten 

(Rubenowitz, 2004) och att hitta lösningar på bristen av kompetent personal är varken enkelt 

eller oomtvistat (Nilsson et al., 2011). I Sverige förs exempelvis diskussioner om höjd 

pensionsålder och arbetskraftsinvandring, som ett av flera möjliga tillvägagångssätt för att 

komma till rätta med denna problematik (Storey & Sisson, 1993). I Sverige råder det enighet 

om att utbildning är en nödvändig investering för framtiden (Rubenowitz, 2004) och ett 

alternativ till höjd pensionsålder och arbetskraftsinvandring är därför att organisationer på egen 

hand utbildar kompetent personal. Genom att satsa på utveckling av nuvarande medarbetare så 

att de därigenom blir självförsörjande i syfte att möta framtidens krav på kompetens (Nilsson 

et al., 2011). För att komma tillrätta med bristen på chefer kan arbetsgivare därför satsa på 

interna chefaspirantutbildningar som ett verktyg i syfte att säkerställa den interna 

chefsförsörjningen.  

 

Ledarskap handlar inte bara om vad vi gör utan också om vem vi är (Blomquist & Röding, 

2010). Att gå från medarbetare till chef innebär därmed en identitetsutveckling. De flesta 

definitioner av begreppet identitet bygger på kontinuerlig integration av individens alla 

erfarenheter och mycket förändringsarbete innebär att förkasta det förflutna (Thylefors, 2007). 

Att gå från medarbetare till chef innebär alltså en påfrestning för det professionella 

självförtroendet. 
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Skellefteå kommun har valt att satsa på ett eget chefsaspirantprogram som strategi för sin 

chefsförsörjning. Chefsaspirantprogrammet riktar sig till befintliga medarbetare som själva har 

ett intresse av chefskap och som av sin närmsta chef anses ha potential att utvecklas som chefer. 

Förhoppningen är att kunna bidra med ökad kunskap beträffande övergången från medarbetare 

till chef i allmänhet och chefaspiratsprogram som ett kompetensförsörjningsverktyg i 

synnerhet, vilket är gynnsamt både för Skellefteå kommun och andra verksamheter som 

planerar ett liknande program samt även vi själva i vår framtida roll som personalvetare. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie av Skellefteå 

kommuns interna chefaspirantprogram, beskriva och bilda kunskap om övergången från 

medarbetare till chef. Fokus ligger på deltagares upplevelser av huruvida ett sådant program 

ger de förutsättningar som krävs för ett kommande arbete som chef och huruvida det därmed 

kan fungera som ett strategiskt verktyg i syfte att säkerställa verksamhetens 

chefskompetensförsörjning. 

Vi har i denna studie valt att koncentrera oss på deltagares upplevelser och har därigenom valt 

att inte beakta övriga aktörers syn på utbildningen. Följande frågeställningar kommer att 

undersökas;  

 Vad upplever medarbetare att de behöver för att utvecklas till chefer?  

 Hur används och fungerar chefsaspirantprogram som strategiskt verktyg i syfte att 

skapa färdiga chefer för att säkerställa verksamhetens kompetensförsörjning?  

Fallet Skellefteå kommun 

Kapitlet presenterar bakgrunden till studien följt av en beskrivning av Skellefteå kommuns 

interna chefsaspirantprogram. 

Bakgrunden till studien 

2006 och 2008 genomförde Skellefteå kommun ett program riktat till personer med 

chefsambitioner inom organisationen. Programmet gavs namnet Vilja, Våga, Kunna, hädanefter 

förkortat till Vilja-programmet, vilket är kommunens egen förkortning. Under 2009 sågs Vilja-

programmet över och en utvärdering visade bland annat behovet av att se över programmets 

innehåll utifrån olika pedagogiskt vetenskapliga perspektiv i syfte att säkerställa att alla ges lika 
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förutsättningar att ta till sig innehållet i programmet. Det framkom också att målet/målen med 

en insats liknande Vilja bör vara mer specifika och tydligt mätbara samt att flexibiliteten för 

programmets utformning bör ses över då Vilja antog deltagare vartannat år och denna grupp 

sedan följdes tillsammans genom hela programmet. Utifrån detta underlag utvecklades, under 

hösten 2012, Vilja-konceptet till chefaspirantprogrammet och i januari 2013 genomfördes 

programmets första aktivitet. Innehållet i chefaspirantprogrammets utbildningsmoduler har 

stora likheter med hur det såg ut i Vilja. De största skillnaderna utgörs av kontinuerlig 

antagning, mentorprogram kopplat till chefsaspirant och fördjupningsarbete. För att testa 

upplägg och innehåll beslöts det att chefsaspirantprogrammet ska granskas under 2014 för att 

kunna genomföra eventuella nya revideringar inför 2015. Beslutet om granskning utgör 

utgångspunkten för denna studie. 

 

Presentation av Skellefteå kommuns chefsaspirantprogram 

Chefsaspirantprogrammet är en del i Skellefteå kommuns kompetensförsörjningsstrategi 

(bilaga 1). Syftet med programmet är att skapa karriärmöjligheter för lämpliga medarbetare som 

har lust och vilja att bli chef inom Skellefteå kommun, men deltagande i programmet garanterar 

inte en kommande anställning som chef. Målet är att öka deltagarnas insikter och kunskaper 

om ledarskapet och dess förutsättningar inom kommunorganisationen. Programmet, som idag 

är fullsatt, har sammanlagt 44 deltagare och intaget sker löpande efter rekommendation från 

närmsta chef och det är också denne som skapar utrymme för att handleda deltagaren under 

utbildningstiden. Närmaste chef har även till uppgift att plocka fram ett lämpligt 

verksamhetsanknutet projekt till medarbetaren samt skapa tid och utrymme för medarbetaren 

att kunna genomföra detta. Chefens roll är också att under programmets gång träffa sin 

medarbetare för uppföljning av var i programmet medarbetaren befinner sig och fånga upp 

reflektioner. Utöver närmaste chef ska deltagarna också ha en mentor vars ledarskap aspiranten 

är nyfiken på och vill lära sig mer om. Det behöver inte vara en person som arbetar i kommunen 

och flera av aspiranterna har mentorer från näringslivet. Kravet är dock att mentorn ska arbeta 

som chef och kunna vara ett bollplank beträffande olika ledarskapsfrågor. 

Programmet består av fem utbildningsdelar som är fristående från varandra och dessa är mellan 

en halv dag till tre dagar långa samt en veckas auskultation (praktik) och minst fyra dagar 

verksamhetsanknutet projektarbete. Deltagarna anpassar själva sin medverkan efter just sina 

unika förutsättningar. Detta innebär att deltagarna själva avgör i vilken takt de genomför 

programmet. Som minst tar det ett år att genomgå alla delar. Programmet omfattar totalt 16 
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dagar som innefattar träning i samtalsmetodik, rollspel, föreläsningar, dialoger samt 

auskultation hos verksam chef, där chefsaspiranten under en vecka följer verksam chef i 

hans/hennes vardagliga arbete. I den egna verksamheten genomför deltagarna också ett 

projektarbete som har anknytning till den verksamhet de arbetar i. Detta projektarbete omfattar 

minst fyra dagar och det viktiga med detta projekt är att det leds av deltagaren från start till mål.  

Under utbildningen ges deltagarna även möjlighet att delta i frukostmöten. Där kan de diskutera 

aktuella frågor med varandra och få information om nuläget i kommunen av dess personalchef. 

Under programmet får deltagarna möjlighet att löpande reflektera och diskutera tillsammans 

med utbildare och övriga chefsaspiranter. Efter avslutad utbildning har alla deltagare ett 

avslutningssamtal. Under samtalet formuleras ett individuellt målkort med fokus på deltagarens 

fortsatta karriärutveckling mot en chefsposition inom Skellefteå kommun. Utöver detta sker 

även personlig utvärdering och uppföljning 6, 12 respektive 18 månader efter avslutad 

utbildning. 

Anledningen till att Skellefteå kommun gett sin internutbildning namnet chefaspirantprogram 

är för att utbildningen syftar till att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna anställas 

utifrån befattningen chef.  Skellefteå ser ledarskapsutövning som en del av en chefs 

arbetsuppgifter och därför har vi i vår studie valt att använda oss av teorier beträffande både 

ledarskap och chefskap.  

Tidigare forskning 

Kapitlet inleds med att redogöra för studiens centrala begrepp. Därefter redovisas uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter i två avsnitt uppdelade efter studiens forskningsfrågor. Förutom 

forskning refereras även till annan litteratur som är av relevans för studiens syfte. 

Chefskap och ledarskap  

Thylefors (2007) beskriver skillnaderna mellan chefskap och ledarskap som att chef är en 

formell befattning där denne har organisatoriskt underställd personal medan ledarskap handlar 

om att vara den person som utövar mest socialt inflytande i ett visst sammanhang. Vidare 

tydliggör hon att det är meningsfullt att betrakta någon som ledare först när dennes inflytande 

sträcker sig över tid och sker i riktning för att uppnå gemensamma mål. Thylefors (2007) 

definitioner av dessa begrepp är på de sätt vi kommer att tillämpa och använda oss av dem i 

denna uppsats.  
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Ledarskap definieras enligt Hogan, Kaiser & Craig (2008) som ett utövande som samordnar 

och visar vägen för en grupp till att arbeta och försöka uppnå de satta målen. Eftersom den 

viktigaste resursen i ett företag är de anställda, är det betydelsefullt att de anställda presterar 

bra, så att företaget därmed kan åstadkomma lönsamhet. Ansvaret; att åstadkomma 

högpresterande anställda - ligger på företagets chefer. Chefernas medel i detta är ledarskapet. 

Forskning inom området har visat att ledarskapet har effekt på företagets prestation (Kaiser et 

al., 2008). 

Det råder en titelförvirring i dagens arbetsliv, som bidrar till och gör det svårare att förstå vad 

ledarskap är (Nilsson et al., 2011). Förr gjordes en bestämd distinktion mellan chef och ledare 

som om de vore helt skilda personlighetstyper (Zaleznik, 1977), men på grund av dagens behov 

av attraktiva titlar, är denna uppdelning något besvärligare att göra. Nilsson et al. (2011) menar 

vidare att en chef i allmänhet har en hierarkisk placering, samt att denne har detaljerade 

arbetsuppgifter och förpliktelser till skillnad mot en ledare, som kan vara någon som i kraft av 

sin person, sin kunnighet eller liknande kan få inflytande över andra kollegor. 

Från medarbetare till chef 

I Fellboms (2013) avhandlingsstudie beskrivs övergången från att vara medarbetare till att bli 

chef. Studien fokuserar på internrekryterade förstagångschefers arbete och hur de utvecklas till 

chefer. Med förstagångschef menas personer som tillträtt sin första chefstjänst. Genom en 

longitudinell studie har Fellbom följt processen med utgångspunkt i återkommande intervjuer 

under ett år. Avhandlingen illustrerar hur deltagarna tänker, känner och handlar och hur deras 

syn på chefskap och den egna självbilden förändras under det första året som chef. Studiens 

resultat visar att förstagångschefer växer in i sitt chefskap genom identitetsarbete. Detta sker 

över tid och främst genom att identifiera sig som chef, vilket innebär att omkonstruera 

självbilder så att de stämmer med vad de föreställer sig att chefskap är. En ytterligare utmaning 

med att legitimera ett chefskap är att identifiera sig med detta i relation till sina medarbetare. 

Identiteten är därmed inte fixerad eller statisk (Haake, 2004) utan i ständig förändring. 

Identitetsskapande är därmed en process menar Haake (2004). Hon skriver i sin avhandling att 

det verkar förekomma olika sätt för chefer inom samma organisation att bedriva sitt ledarskap. 

I en longitudinell studie har hon följt ett antal chefer, och även intervjuat personalgrupper, och 

där sett att ledarskapet kan skilja sig mycket åt. Därmed visar studien på en organisation med 

en icke enhetlig ledarkultur. 

 

Snickare (2012) analyserar i sin avhandling chefers berättelser och samtal om sitt 
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yrkeskunnande, med syftet att utveckla kunskapen om chefers arbete. Enligt honom bör 

ledarutveckling ske i en nära samverkan med verksamheten, där chefens yrkeskunnande består 

av en bred bild av den verksamhet som denne leder. Studiens slutsats visar att ledarutveckling 

bör ske genom reflektion över exempel. Dessa exempel kan både hämtas ur deltagarnas egna 

erfarenheter men också bestå av andras berättelser eller beskrivningar i böcker.  

 

Chefsaspirantprogram som strategiskt verktyg 

Att se utbildning som ett strategiskt verktyg i syfte att säkra sin kompetensförsörjning stödjs av 

Nilssons (2005) studie av olika organisationers ledarutvecklingsinsatser. Gemensamt för 

samtliga respondenter i Nilssons studie var att de i sina resonemang utgick ifrån föreställningen 

om att; “leaders are made”, alltså att ledarskap är något som en kan lära sig och inte något som 

en föds med eller utan. Utifrån denna utgångspunkt använder sig många företag och 

organisationer idag av utbildningsåtgärder för att förkovra och utveckla sina ledare (Day, 2001). 

Att ledarskap är något som görs och skapas, menar också Haake (2004). Ledare är inte något 

man är, utan ledarskapande som hon kallar det, är något som formas diskursivt. 

 

I samband med ledarskapsutveckling menar Yukl (2006) att det bör finnas med ett flertal 

empiriska exempel för att teorin ska bli så verklig som möjlig för deltagarna. För att 

utbildningsinsatser inte ska riskera att bli ineffektiva finner Yukl (2006) att det finns fler saker 

att ta hänsyn till vid ledarskapsutbildningar. Deltagarna bör vara medvetna om målet med 

utbildningen samt vilken betydelse den har för dem själva. Vidare menar Yukl (2006) att 

innehållet bör vara distinkt och meningsfullt, att ordningen i innehållet bör vara logisk med en 

början på förkunskaper och att sedan innehållet fördjupas. För att optimera deltagarnas 

utveckling är även feedback en viktig del, samt att återkoppling sker inom en snar framtid. För 

att kunskaperna ska kunna användas efter avslutad utbildning menar Kupritz (2002) att 

arbetsgivaren bör planera så det finns tid och utrymme i det dagliga arbetet att använda sig av 

sina utbildningserfarenheter. Samt att det därmed finns stöttning och chans för deltagarna att 

förmedla sina kunskaper till kollegor (Kupritz, 2002). 

Ledarskap ses som ett kompetensområde som alla kan bli bättre på att behärska genom att delta 

i utbildningar, vilket är en förutsättning för ett chefsaspirantprograms existens. Problematiken 

med att skapa denna typ av utbildning är dessvärre att det är svårt att förutsäga framtidens 

ledarskap (Thylefors, 2007) och därigenom veta vilken kunskap deltagarna behöver för att 

kunna möta de krav som ställs på dem i deras eventuellt framtida chefsbefattning. 
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Metod 

Kapitlet inleds med reflektion kring vår förförståelse, valet av ansats, källkritik och 

avgränsningar. Därefter beskriver vi urval och hur de empiriska undersökningarna gått till. Vi 

behandlar även de etiska ställningstaganden som vi arbetat i enighet med samt redogör för 

databearbetning, bortfall samt reliabilitet och validitet. 

Val av metod 

Vi valde en kvalitativ hermeneutisk ansats för denna fallstudie eftersom studien syftar till att 

studera respondenternas egna upplevelser av chefsaspirantprogrammet. Hermeneutiken, som 

ger respondenterna utrymme att själva berätta om sina upplevelser, handlar om att tolka, förstå 

och förmedla det respondenterna berättar (Fejes & Thornberg, 2009). I studien baseras den 

hermeneutiska ansatsen på semistrukturerade fokusgruppsintervjuer i syfte att beskriva och 

tolka deltagarnas upplevelser av chefsaspirantprogrammet och därmed besvara studiens 

frågeställningar. Vårt val av hermeneutisk ansats var lämplig då den är inriktad på tolkning och 

inkännande, vid sökande efter djupare förståelse (Fejes & Thornberg, 2009). Den är därför 

lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till deltagarnas egna upplevelser 

eftersom den ger respondenterna möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt och i den ordning 

som känns naturlig för dem. 

Forskarens förförståelse är en central del av hermeneutiken eftersom denna metod baseras på 

forskarens tolkningar av materialet. Fejes & Thornberg (2009) menar att förförståelsen kan vara 

både en tillgång och en nackdel. En tillgång på så sätt att forskaren är insatt i ämnet och därmed 

har lättare att förstå det respondenterna pratar om. Nackdelen är att det kan innebära att 

forskaren har förutfattade meningar som det gäller att förhålla sig till, och därför det viktigt att 

forskaren redogör för sin förförståelse (Fejes & Thornberg, 2009) för att höja studiens validitet. 

I denna studie består vår förförståelse av den litteratur som lästs in inom området samt den 

kunskap vi bär med oss från de snart tre åren vi studerat till personalvetare vilket innebär att vi 

har teoretisk kunskap beträffande olika ledarskapsteorier. Denna förförståelse har underlättat 

för oss att tolka respondenterna men bör sannolikt inte påverka studien i någon större 

utsträckning eftersom chefsaspirantprogram inte varit en central del av utbildningen. Att vi inte 

har några erfarenheter av liknande program gör också att vi inte har med oss några personliga 

uppfattningar beträffande denna typ av program in i studien. 

De källor som vi i synnerhet använt oss av är; avhandlingar, artiklar och litteratur. I första hand 

har vi använt oss av databasen ERIC, eftersom att den är inriktad på pedagogik, men utöver 
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denna har vi även använt oss av databaserna; SWEPUB, Ebsco, Academic search elite och 

business source premier. Nyckelorden som vi använt i våra sökningar är; 

Chefsaspirantutbildning, internutbildning, ledarskap, chefskap, kompetensförsörjning, 

ledarship development, developing leaders, managing development, management succession 

planning. 

 

Thurén (2011) definierar ordet ”källa” som ursprunget till vår kunskap och brev, böcker, 

protokoll och tidningar är alla exempel på olika typer av källor. Dagligen matas vi med olika 

typer av information men för att kunna bedöma vilken information som är korrekt så måste vi 

kontrollera informationen. Källkritik handlar om faktakontroll och dess uppgift är att värdera 

källan och bedöma dess trovärdighet (Thurén, 2011).  

Källkritik används inom vetenskapen som en metod för att säkerställa att de slutsatser som dras 

bygger på tillförlitlig fakta. Vi har i vår studie arbetat utifrån Thuréns (2011) fyra källkritiska 

kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. För att främja studiens äkthet har 

vi eftersträvat att använda oss av primära källor som är formella. En källa anses mer pålitlig om 

den är samtida (Thurén, 2011) och därför har vi av hänsyn till tidsambandet använt oss av så 

aktuella källor som möjligt. Kriteriet oberoende har vi beaktat genom att använda oss av 

opartiska källor och tendensfrihet uppnår vi genom vi granskat våra källor för att säkerställa att 

de inte har för avsikt att förvränga verklighetsbilden på grund av olika intressen. 

Avgränsningar 
Vi har i denna studie valt att koncentrera oss på deltagarnas upplevelser av Skellefteå kommuns 

chefaspirantprogram och har därigenom inte sett till övriga aktörers syns på utbildningen. Den 

främsta anledningen till denna avgränsning är studiens syfte som utgår ifrån att undersöka 

deltagarnas perspektiv och deras upplevelse av att gå från medarbetare till chef. Nackdelen med 

denna avgränsning är att studien inte ger en helhetsbild beträffande chefaspirantprogram som 

ett kompetensförsörjningsverktyg. 

Urval 

Då vi gavs möjlighet att studera en redan existerande grupp innebar det att urvalsgruppen på 

förhand var given. Att studiens uppdragsgivare Skellefteå kommun hade som önskemål att 

samtliga deltagare skulle bjudas in för att delta i studien innebar att vi inte heller gjort något 

urval av respondenter inom urvalsgruppen. Nackdelen med att intervjua en redan existerande 
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grupp är att gruppmedlemmarna redan kan vara medvetna om varandras åsikter och därför 

tendera att förbise ämnen (Wibeck, 2010). 

Intervjuer 

I ett inledande skede diskuterades om vi skulle genomföra semistrukturerade djupintervjuer. 

Men eftersom uppdragsgivaren önskade att samtliga deltagare skulle delta i studien och vi hade 

en begränsad tidsram att förhålla oss till så föll valet på semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer eftersom det möjliggör för samtliga deltagare att föra fram sina 

synpunkter. Fokusgrupper kan sägas vara en typ av gruppintervju, däremot är alla 

gruppintervjuer inte fokusgrupper (Wibeck, 2010). Morgan (1996, s. 130) definierar 

fokusgrupper som; 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 

ämne som bestäms av forskaren. 

Denna definition särskiljer fokusgrupper från andra grupper som inte har forskning som sitt 

huvudsyfte. Fokusgrupper handlar om att, inom ett ämne som forskaren bestämt, samla in data 

genom gruppinteraktion. Detta skiljer en fokusgrupp från datainsamlingsmetoder där 

gruppdiskussioner uppträder spontant och ingen fungerar som samtalsledare (Wibeck, 2010). 

Fokusgruppintervju innebär att deltagarna i grupp får diskutera specifika frågeställningar eller 

teman som rör ett förhållandevis avgränsat område (Bryman, 2011). Fördelen med denna metod 

är att den öppnar upp till diskussion mellan deltagarna i egenskap av gruppmedlemmar och 

detta samspel med tillhörande argumentation möjliggör för forskaren att skapa en djupare 

förståelse om varför deltagarna tycker och tänker som de gör än vad som är möjligt vid enskilda 

intervjuer (Bryman, 2011). Denna gruppdynamik används därför ofta som ett argument för att 

använda sig av gruppintervjuer istället individuella intervjuer (Wibeck, 2010). En annan fördel 

med fokusgrupper är att deltagarna själva lyfter fram de frågeställningar som de anser viktiga 

för ett visst område och därigenom synliggör de uppfattningar som förekommer inom gruppen 

(Bryman, 2011), vilket svarar bra mot vår hermeneutiska ansats. Genom att hålla intervjuerna 

semistrukturerade kvarstår också möjligheten att följa upp respondenternas svar med 

uppföljnings- och sonderingsfrågor (Bryman, 2011). Detta gör att intervjuaren kan kontrollera 

informationen med följdfrågor och därigenom höja validiteten och därmed mäta det man avser 

att mäta.  Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det kan vara svårare att förbereda 

sig inför. Som intervjuledare tvingas man anpassa sig efter respondenternas takt och 

samtalsordning vilket innebär att intervjun kan ta en annan riktning än planerat. Som 
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samtalsledare är det därför viktigt att hela tiden tänka på intervjuns syfte och mål och styra 

intervjun så att detta står i fokus. Samtalsledaren bör också vara uppmärksam på att 

gruppolarisering kan utvecklas vid gruppintervjuer, vilket kan beskrivas som ett grupptänkande 

där det är lättare för deltagarna att hålla med övriga respondenter i en diskussion än att uttrycka 

en motsatt åsikt. 

För att kunna dokumentera fokusgruppsintervjuerna övervägde vi både användandet av 

diktafon och videokamera. Efter samråd med vår kontaktperson på kommunen där hon ansåg 

att det fanns en risk för att respondenterna kunde bli obekväma vid videoinspelning valde vi det 

förstnämnda alternativet. Att enbart använda sig av ljudinspelning menar Wibeck (2010) är en 

fördel eftersom de flesta respondenterna tänker bort diktafonen och talar som om den inte fanns 

där. En nackdel vid dokumentation med enbart ljudinspelning är att det inte går att se vem som 

talar vilket gör att det kan bli svårt att hålla isär röster när samtalet ska transkriberas (Wibeck, 

2010). För att förhindra detta eventuella problem valde vi att föra anteckningar under 

intervjuerna för att underlätta det fortsatta transkriberingsarbetet. 

Tillvägagångssätt 

Undersökningens fokus var att utforska deltagarnas upplevelser av Skellefteå kommuns 

chefsaspirantprogram med utgångspunkt i semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Vi delade 

in samtliga deltagare i tre grupper beroende på hur många av programmets utbildningsmoment 

som de genomgått. Totalt har programmet 7 utbildningsmoment; fem utbildningsdelar som är 

fristående från varandra, en veckas auskultation samt minst fyra dagar verksamhetsanknutet 

projektarbete. De som genomgått 0-2 av dessa moment utgjorde grupp 1, de som genomgått 3-

5 moment utgjorde grupp 2 och de som genomgått 6-7 moment utgjorde grupp 3. Grupp 1 

innefattade 20 personer och grupp 2 och 3 innefattade 12 personer vardera. Att bjuda in så stora 

grupper var ett aktivt val från vår sida eftersom det enligt Morgan (1998) främjar många åsikter. 

Det faktum att deltagarna i varierande utsträckningen redan kände till varandra har både sina 

för- och nackdelar. Fördelen är att det kan vara ett sätt att få samtalet att löpa naturligt 

(Kitzinger, 1994), men nackdelen är att existerande samspelsmönster och statusskillnader kan 

inverka på diskussionen (Bryman, 2011).   

Vår uppdragsgivares assistent på kommunen hjälpte oss att bjuda in deltagarna till deras 

respektive intervju genom att skicka en inbjudan till dem via verksamhetens interna kalender 

som är sammankopplad med deras interna mail. I inbjudan (bilaga 2) informerades de, förutom 

tid och plats, också om intervjuns syfte samt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
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2014) vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. För en utförlig beskrivning av dessa, läs under rubriken ”forskningsetiska 

riktlinjer” nedan. Av praktiska skäl genomförde en av oss samtliga intervjuer då en av oss bor 

i Skellefteå och den andra bor i Umeå. Detta tror vi dock inte har inverkat på resultatet eller 

påverkat förståelsen för den av oss som bor i Umeå negativt eftersom denne noggrant har 

lyssnat igenom samtliga intervjuer samt transkriberat två av dem. 

Bortfall 

Avsikten var att intervjua samtliga deltagare i Skellefteå kommuns chefsaspirantprogram. Dock 

var vi inställda på ett visst bortfall eftersom att vi bjöd in mellan 12-20 personer till varje 

intervju och sannolikheten att samtliga av dessa ska kunna delta vid den satta tidpunkten är 

liten. Tjugo personer uppfyllde villkoren för grupp 1, samtliga av dess inbjöds till intervjun och 

sju av dessa accepterade inbjudan varav av dessa fem slutligen deltog. Grupp 2 innefattade 12 

personer, fyra av dessa accepterade inbjudan och dessa medverkade också vid intervjutillfället.  

Grupp 3 innefattade också 12 personer som alla bjöds in till intervjun, 7 tackade ja till inbjudan 

och samtliga av dessa deltog också vid intervjun.     

Frågeschema 

Genom att hålla intervjuerna semistrukturerade utgår vi som forskare utifrån en uppsättning 

frågor, ett så kallat frågeschema (Bryman, 2011). Frågeschemat (bilaga 3) har skapats med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar och innefattar intervjufrågor av både tematisk 

och dynamisk natur. De tematiska frågorna syftar till att bidrar med information beträffande 

studiens syfte och frågeställningar, medan de dynamiska frågorna syftar till att forskaren ska få 

en god interaktion med respondenterna så att denne vill dela med sig av sina upplevelser (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Detta frågeschema utformades efter vad Repstad, Fløistad, Kjeldstadli, 

& O'Gorman (2007) beskriver som ”trattprincipen”, det vill säga att intervjufrågorna i ett 

inledande skede är av mer generell karaktär för att sedan bli mer specifika och fokusera på 

studiens kärnområde. Att inleda frågeschemat med bakgrundsfakta menar Bryman (2011) är 

viktigt för att kunna sätta in de svar som respondenterna ger i ett sammanhang. Eftersom vi har 

samma syfte och mål med samtliga intervjuer, det vill säga att undersöka deltagarnas 

upplevelser av utbildningen, har vi valt att utgå ifrån samma frågeschema vid samtliga 

intervjuer. 
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Databearbetning och analys 

Vid analysen av materialet har vi använt oss av den hermeneutiska spiralen, som är ett uttryck 

för sökandet efter en djup kvalitativ kunskap (Fejes & Thornberg, 2009). Vid en hermeneutisk 

tolkning så ansvarar forskaren för att möta det empiriska materialet med lyhördhet och fantasi. 

Det innebär att vi i analysarbetet har pendlat mellan det empiriska materialet, litteraturen och 

vår förförståelse, med avsikten att få en så djup och bred kunskap som möjligt. Pendlingen 

mellan delen och helheten har pågått under hela skrivprocessen, och på så vis har vi arbetat 

fram mer kunskap utefter studiens gång genom den hermeneutiska spiralen Vi började med att 

transkribera intervjuerna från tal till skriven text. Därefter kodade vi materialet och delade upp 

det i teman för att därefter söka efter mönster och trender. Vår avsikt har varit att skapa en så 

systematisk process som möjligt eftersom det bidrar till att resultatet blir mer tillförlitligt 

(Wibeck, 2010). 

Reliabilitet och validitet  

För att resultaten i vår kvalitativa intervjustudie ska kunna användas så måste de vara 

tillförlitliga (reliabla) och giltiga (valida) (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta uppnås genom att 

löpnade validera vår studie vilket innebär att vi ifrågasätter, kontrollera och kritiskt granska vårt 

arbete (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi säkerställer helt enkelt att vi mäter rätt sak (validitet) 

och gör det på rätt sätt (reliabilitet). Då mätning inte är den kvalitativa forskarens främsta 

intresse föreslår vissa forskare att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån andra 

kriterier än validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). Lincoln & Guba (1985) och Guba & 

Lincoln (1994) föreslår att dessa kriterier är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet innefattar 

fyra delkriterier; trovärdighet (giltigheten inom en gjord studie, huruvida de slutsatser som man 

dragit i är trovärdiga eller inte), överförbarhet (i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras 

till andra grupper eller situationer), pålitlighet (tillförlitligheten hos en mätning), samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera (att studien är objektiv och fri från forskarens personliga 

värderingar). Äkthet innefattar fem delkriterier; rättvis bild (att undersökningen speglar de olika 

åsikter och uppfattningar som finns i den grupp man studerat), ontologisk autenticitet (att 

undersökningen bidrar till att deltagarna får en bättre förståelse för sin sociala situation och dess 

miljö), pedagogisk autenticitet (att undersökningen bidrar till att deltagarna får en tydligare bild 

av andra personers upplevelser som verkar i sociala miljö), katalytisk autenticitet (att 

undersökningen medverkar till att deltagarna kan förändra sin situation) samt taktisk autenticitet 

(att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de åtgärden som krävs).  
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I vår studie har vi valt att utgå ifrån kriterierna reliabilitet och validitet. Intern validitet 

motsvarar dock Lincoln & Gubas (1985) och Guba & Lincolns (1994) delkriterium trovärdighet 

i begreppet tillförlitlighet och extern validitet svarar mot Lincoln & Gubas (1985) och Guba & 

Lincolns (1994) delkriterium överförbarhet i begreppet tillförlitlighet. Utöver extern och intern 

validitet har vi i vår studie också arbetat efter intern och extern reliabilitet. Extern reliabilitet 

mäter i vilken utsträckning studien går att upprepa och intern reliabilitet innebär att 

överrensstämmelsen mellan studiens observationer och dess teoretiska idéer som den resulterar 

i (Bryman, 2011).  

Felkällorna i studien har reviderats genom att vi själva både genomfört intervjuerna samt senare 

transkriberat dem (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan vi påbörjade analysen av materialet så 

diskuterade vi gemensamt fram på vilka grunder denna bedömning skulle ske för att därigenom 

höja internbedömarreliabiliteten. Men eftersom olika individer har olika förförståelse (Thurén, 

2011) så påverkar det självklart tillförlitligheten då ingen tolkning är identisk med en annan 

persons. Förförståelsen är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Därför är det av stor vikt 

att redogöra för den, vilket görs under metodavsnittets underrubrik ”val av metod”. Ytterligare 

ett sätt att höja validiteten är att utföra gruppintervjuerna i en känd miljö som deltagarna är vana 

vid (Wibeck, 2010). Därför valde vi att genomföra gruppintervjuerna i kommunens lokaler, 

med en förhoppning om att atmosfären bland deltagarna skulle vara avslappnad och öppen med 

ett tillåtande klimat. 

Etiska ställningstaganden 

Då Skellefteå kommun är studiens uppdragsgivare så är det av vikt att ta upp problematiken 

med intressestyrd forskning. Det fanns ett intresse hos oss som forskare och en vetskap om att 

detta chefsaspirantprogram fanns. Av den anledningen sändes en förfrågan till kommunen som 

gav oss positiv respons och såg fram emot ett samarbete eftersom de ansåg studien som 

värdefull. Vi är av den uppfattningen att Skellefteå kommun inte på något sätt försökt styra 

studiens utfall, genom att dölja eller på annat sätt påverka undersökningen. Utan tvärt om har 

de varit väldigt måna om att studien ska spegla verklighetens både positiva och negativa sidor. 

Möjligheten att det finns andra underliggande faktorer och intressen som visar sig i studiens 

resultat i form av exempelvis respondenters uttalanden går dock inte frångå, men det är 

ingenting som vi har någon insikt i. Vi erhöll inte heller någon ekonomisk ersättning för 

uppdraget.  
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Forskningsetiska riktlinjer 

Som grund för studiens etiska ställningstaganden ligger dokumentet ”Forskningsetiska 

principer” som tagits fram av Vetenskapsrådet (2014) och fastställts inom det humanistiska 

och samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Dessa innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

Informationskravet 

Respondenterna har vid två tillfällen informerats om studiens syfte och den avsikt som vi som 

forskare och uppdragsgivarna har med den; att utifrån ett deltagarperspektiv undersöka 

upplevelsen av Skellefteå kommuns interna chefsaspirantprogram. Dels när de bjöds in till att 

delta i intervjun, men även just innan intervjutillfället.  I samband med att intervjun 

genomfördes informerades respondenterna även om att intervjuns ljud skulle spelas in vilket 

samtliga respondenter vid samtliga tre intervjuer gav sitt samtyckte till. 

Samtyckeskravet 

Vi har både i inbjudan till intervjun samt just innan intervjun informerat respondenterna om att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta för att minska risken att respondenterna 

skulle känna sig tvingande att delta. 

Konfidentialitetskravet 

Respondenterna informerades om att alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt i inbjudan till 

intervjun samt just innan intervjun. Vi har i största möjliga mån försökt att avidentifiera 

respondenterna vilket har underlättats av det stora deltagarantalet och avsaknaden av frågor om 

namn, kön och ålder i frågeschemat. 

Nyttjandekravet 

I samband med inbjudan till intervjun samt just innan intervjutillfället informerade vi 

respondenterna om att materialet enbart skulle användas i ovanstående beskrivet syfte. För att 

skydda materialet så förvaras det på ett USB-minne inlåst i ett bankfack och är därmed helt 

borttaget från våra datorer.  

Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från studien i två avsnitt baserade på studiens 

forskningsfrågor. För att skydda intervjudeltagarna i största möjliga utsträckning benämns 

dessa enbart som respondenter. 
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Från medarbetare till chef  

Respondenternas bakgrund 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de inte är nyanställda hos Skellefteå kommun, utan 

har arbetat inom organisationen mellan 6 och 20 år. Ingen av respondenterna hade tidigare gått 

en chefsaspirantutbildning, men majoriteten hade erfarenhet av att delta i andra 

ledarutbildningar genom exempelvis; högskola, lumpen och interna arbetsgivarutbildningar. 

Några enstaka av respondenterna har tidigare arbetat som chef inom en annan organisation och 

i stort sett alla har på ett eller annat sätt haft arbetsuppgifter som tangerar chefskap. En tredjedel 

av respondenterna arbetar idag som chef inom Skellefteå kommun, antingen som 

tillsvidareanställd eller som vikarie. Majoriteten av de som idag arbetar som chef befinner sig i 

grupp 2 och 3, vilket innebär att de befinner sig i mitten av utbildningen eller dess slutskede.  

Chefskap och ledarskap 

Respondenterna uttrycker en homogen syn på skillnaden mellan begreppen chefskap och 

ledarskap, de ser chefskap som en formell titel som ledarskapsutövning är en del av. Vidare 

beskriver de ledarskap som den som har mest socialt inflytande i en grupp, vilket gör att det går 

att utöva även utan att vara chef. 

Jag tänker att det är vad man gör av sitt ledarskap, vad man vill med sin ledarskapsroll. 

[…] man är ju inte en chef, det är ju en titel, det är ju vad man gör av den, så tänker jag.  

Mentorskap 

Respondenterna var positivt inställda till mentorskap, men de poängterade vikten av att mentorn 

både vill och har tid för att vara just mentor. Dessutom diskuterades det huruvida 

chefsaspirantprogrammet var rätt forum för ett mentorskap. De som fått chansen att arbeta som 

chef parallellt med programmet uppfattade det som otroligt gynnsamt. Dessa upplevde också 

mentorskapet mycket mer givande eftersom de kunde bolla aktuella frågeställningar och 

problem som de upplevde i sin vardag medan majoriteten av de som inte arbetade som chef 

kunde uppleva det svårt att veta vad de skulle prata om med sin mentor när det sågs, att det 

hade svårt för att tillgodogöra sig mentorskapet. En respondent uttrycker denna problematik 

som; 

Det blir så svårt att, att vad ska man utgå ifrån; ska jag hitta på? Låtsas att jag är chef, 

hur skulle jag gjort i den här situationen? Jag har till och med försökt fråga min mentor 

om den har några problem som den vill prata om. 
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Med utgångspunkt i ovanstående diskuterades det om mentorskapet istället för att ligga inom 

chefsaspirantprogrammet skulle bli något som alla nyblivna chefer inom Skellefteå kommun 

skulle erbjudas. Det är när respondenterna tar steget från medarbetare till chef som de upplever 

att behovet av mentor är som störst.  

Att bli chef 

Andra nyckelfaktorer som respondenterna nämner för att kunna gå från medarbetare till chef är 

arbetslivserfarenhet och praktisk kunskap. Med praktisk kunskap avser de främst kunskap i 

relevanta dataprogram samt arbetssätt. Den sista nyckelfaktorn för att kunna gå från 

medarbetare till chef benämner respondenterna som de mjuka värdena. I det begreppet 

inbegriper de förståelse för andra människor, prestigelöshet, förmåga att fatta obekväma beslut 

samt förmåga att skifta mellan ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv.  

Respondenterna var överens om att man aldrig blir en färdig chef. Men om de definierar 

begreppet ”färdig chef” som en medarbetare som tidigare inte arbetat som chef men som nu är 

redo att axla den rollen så finns det vissa egenskaper som nämns mer frekvent. Personen ska ha 

uppnått en personlig mognad och vara trygg i sig själv, ha god förmåga att överblicka, att kunna 

se saker objektivt och utifrån det kunna prioritera. Den ska vara ansvarstagande och flexibel, 

intresserad av människor samt kunna hålla många bollar i luften. Personen ska vara orädd på så 

sätt att den vågar säga vad den tycker och stå för och försvara sin och/eller någon annans åsikt 

vilket också kräver en lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Den ska ha empati och kunna 

föreställa sig vad andra människor säger, ha förmåga att lyssna på och känna in sin grupp samt 

kunna hantera människor efter deras behov, eftersom olika personer behöver olika ledarskap. 

Vidare beskriver respondenterna att det gäller att lära känna sina medarbetare och förstå deras 

språk och samtidigt vara målmedveten genom att veta åt vilket håll man vill, och kunna 

förmedla det till sina medarbetare. Chefen ska vara ödmjuk inför uppgiften och ha förståelse 

för den, men samtidigt vara en god förebild och inte göra övertidsarbete till en norm. 

En person som är redo ska inte vara en person som spottar i nävarna och tänker att nu 

ska jag jobba 80 timmar i veckan, utan istället tänka att man ska jag ge så bra 

förutsättningar som möjligt till dem som är under en att göra ett så bra jobb som möjligt. 

Det handlar inte om att jag ska ge 100% mer utan det handlar om att alla andra ska ge 

2-3% mer, då kommer vi att få swosch på verksamheten. Det är sådana egenskaper man 

vill se hos folk tror jag, då är man redo att hoppa upp som chef. Man måste vara ett gott 

föredöme, man ska inte sitta och jobba till kl.22 på kvällarna. 
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Trots alla dessa egenskaper är respondenterna eniga i att det inte finns någon mall, inget färdigt 

koncept i fråga om hur man är en god chef och det är just detta som fascinerar många av dem. 

Det beror på sammanhanget, vem man är och vilka man ska leda.  

Det handlar om att våga vara människa. Jag blir inte så lätt imponerad, och räknar inte 

med att folk skulle vara imponerad om jag skulle vara kommundirektör heller. För mig 

är det inte viktigt, utan det är vad personen gör av sitt ledarskap. Jag håller med om att 

det finns en massa egenskaper som är bra, men för mig handlar det om människan bakom 

den här titeln. Hur den förvaltar det här uppdraget. 

Utmaningar som nybliven chef 

Att vara nybliven chef innebär många utmaningar. En respondent beskriver det såhär;  

Allt är viktigt! Jag blir så less på det. Alla dom här policysarna, var finns dom? Allt är 

viktigt, det är den största utmaningen! Det gäller att sovra, och ta reda på var jag ska 

börja. 

Andra utmaningar som respondenterna beskriver att en nybliven chef har är att få verksamheten 

att rulla, att känna till arbetsrättens lagar och att kunna ta obekväma beslut. En annan respondent 

beskriver den största utmaningen som; 

[…] att släppa prestigen med att göra saker med kvalité för du måste hela tiden 

kompromissa med kvalité som chef. Förr har jag alltid varit stolt i mitt arbete man har 

gjort det man har velat leverera bra och så har man fokuserat på det, men nu så faller 

saker till botten och någonstans får man plocka upp dem igen. Man levererar 10% där 

och den där får 20% av mig. […] man måste lära sig att det är det största utmaningen så 

att säga, att kompromissa med kvalité och känna att även när du går hem på fredag så 

ska du inte känna att gud vad dålig jag har varit i veckan utan att jag har gjort ett 

kanonbra jobb alltså, jag har levererat massor. 

Trots detta lockas samtliga respondenter av tanken på att axla ett chefskap, både inom Skellefteå 

kommun organisation och utanför, en tanke som för vissa har förstärkts under programmets 

gång. Det som driver respondenterna att vilja göra detta är möjligheten att skapa strategier och 

ta egna initiativ, bestämma och påverka, att ha personalansvar, få andra att prestera, se 

människor och verksamheter växa samt att få anta en utmaning som innebär personlig 

utveckling.  
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Chefsaspirantprogram som strategiskt verktyg  

Programmets syfte 

Syftet med programmet upplever många respondenter som oklart. Visserligen är programmet 

en del i kommunens kompetensförsörjningsplan men huruvida programmet är till för att säkra 

den interna kompetensförsörjningen av chefer eller för att medarbetare ska få en inblick i arbetet 

som chef råder det delade meningar om.  

Mina förväntningar är att det ska vara ett program som förbereder mig i rollen som chef. 

Så att när jag har gått klart det här så ska jag kunna axla en chefsroll. 

Jag håller med delvis. Men jag tänker att man mer ”skrapar på ytan” för sen finns det 

ju, om man tar steget ut och blir chef, interna chefsprogram där man tittar djupare på 

arbetsregler, det är jättemycket lagar och sånt som man inte har koll på. 

Programmet som merit 

Majoriteten av respondenterna har dock förhoppningen om att utbildningen ska vara 

meriterande och öka deras chanser till att få axla en chefsroll. Att programmet ska fungera som 

en pool, dit kommunen vänder sig för att söka kandidater när de behöver tillsätta 

chefspositioner. Hur meriterande Chefsprogrammet är råder det både frustration och delade 

meningar om. Vissa respondenter upplever att det inte räknas alls och vissa upplever att det 

varit en väg till ett chefsjobb för dem, sammantaget verkar respondenterna uppleva att 

kommunens förvaltningar har olika syn på programmets meritvärde och hur det i så fall bedöms.  

Om det finns en cheftjänst ute så vill dom ju att man ska ha erfarenhet av att varit chef 

och det kan man ju ha, men just den här utbildningen i sig känner jag inte har någon 

status i sig, det är ju knappt någon som vet vad chefsaspirantprogrammet är. Och skulle 

det vara någon form av plantskola så måste det ju sprida sig att här är det på något sätt 

chefsämnen […] som är driva att vara chefer och som kan det. 

Det diskuteras också om upplägget på utbildningen svarar mot den merit som majoriteten av 

respondenterna önskar att chefsaspirantprogrammet ska vara. Idag är det ansvarig chef som får 

rekommendera medarbetaren till chefsaspirantprogrammet, deltagarna får alltså inte anmäla sig 

själv.  

Jag tycker att det kan vara en risk med att ha en chef som anmäler, som det är idag. Jag 

tycker att man ska kunna anmäla sig själv. Och sen då få göra ett lämplighetstest och en 
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bedömning på om du är lämplig att bli antagen. Annars finns det en risk, att du har en 

chef som tycker du är jätteduktig, men han vill inte släppa iväg dig. 

Det är säkert många som inte får chansen fast de vill, det beror ju på var i organisationen 

man är, hur mycket kontakt man har min sin chef. Jag tänker inom vården tillexempel, 

där finns det säkert många som är intresserade, men exempelvis 

personligassistentcheferna har nog svårt att se att hon som är ute på det där stället skulle 

vara en lämplig kandidat. Där tycker jag kanske att man också skulle få anmäla eget 

intresse. 

Utöver rekommendationen från ansvarig chef bedöms inte deltagarnas lämplighet på något 

ytterligare vis. Programmet kräver att deltagaren deltar i samtliga moment, men det finns inga 

tester som avgör om deltagaren tagit till sig av programmets innehåll. Åsikterna huruvida detta 

bör testas eller inte är splittrade. Vissa respondenter tycker att det inte går att mäta denna typ 

av kunskap medan några andra ser inlämningsuppgifter och personlighetstester som brukbara 

mätinstrument.  

Jag tänker att går man det här programmet så har man ju ett eget intresse att ta till sig 

kunskaperna. Jag går ju inte och hänger två dagar på några föreläsningar och dagar 

som jag inte är intresserad av, och inte vill ta in informationen och lära mig något av 

som jag sen kan ha nytta av. Jag vill ju att det ska ge något, det är ju viktigt för mig att 

jag kommer ihåg det här, så mycket som bara möjligt. Så jag vet inte, det är klart ska det 

väga tyngre än någonting när man söker ett jobb så kanske man vill ha någon form av 

betyg på det också; men är det då giltigt bara inom kommunen eller inte? 

Programmets upplägg 

Upplägget med att programmet är uppdelat i fristående moment är en omtvistad fråga bland 

respondenterna. Ungefär hälften av respondenterna tycker att det är bra eftersom det möjliggör 

även för dem som har svårt att komma bort från sin ordinarie verksamhet att delta i programmet. 

Den andra hälften tycker att det är dåligt eftersom det gör att programmet dras ut i fall platserna 

tar slut på det moment man vill gå på, vilket gör att många upplever momenten som fristående 

kurser istället för ett sammanhållet program. En annan aspekt som lyftes fram med att inte följas 

åt i en sammanhållen grupp genom hela programmet var denna; 

Ett moment handlade om vad vi har för svagheter och hur vi är som personer, om vi vill 

leda och varför och hur. Det skulle grävas in, grottas runt och pratas om och då tycker, 

jag tycker att om vi nu öppnar oss så för varandra, och vi känner nu inte alls varandra, 
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så det är ganska stort att vi gör det bland främmande människor, för då får man ju genast 

som ett litet band, det blir lite såhär att nu har vi tagit ett steg närmare varandra allihopa 

och så ska det komma in fyra nya helt plötsligt. Jag vet inte, näe jag tycker att ska vi fläka 

ut oss så kan vi få hålla ihop i våran grupp. 

Ingen respondent uppgav att de upplevde något negativt med att momenten inte hade en 

bestämd ordningsföljd. 

Programmets innehåll 

Nätverket som chefsaspirantprogrammet bidrar med anser många av respondenterna vara det 

mest värdefulla med programmet. Detta påverkas givetvis av det faktum att modulerna är 

fristående och att man inte följer med samma grupp igenom hela programmet. Åsikterna 

huruvida detta upplägg har en positivt eller negativt inverkan på nätverkandet är dock ganska 

jämt fördelade. Vissa anser att det är positivt eftersom mängden människor som de ges tillfälle 

att nätverka med ökar, medan andra anser att det är negativt eftersom de ser kontinuitet som en 

förutsättning för sitt nätverkande. Ytterligare åsikter som framkommit beträffande 

programmets innehåll är obalansen mellan de olika momenten. Det finns en upplevelse bland 

respondenterna att vissa går väldigt djupt medan andra bara skrapar på ytan. Respondenternas 

olika förkunskaper påverkar också hur värdefulla de upplever de respektive momenten. Med 

utgångspunkt i detta framkom det en idé om att se på varje deltagares tidigare erfarenhet och 

därigenom besluta om vilka moment som kan vara relevanta för just denne att delta i. Denna 

idé såg dock inte alla respondenter ett behov av eftersom det fanns vissa som tyckte att det var 

bra att få fräscha upp sina kunskaper även om det var sådant som de redan kände till. 

Auskultationen var det moment som respondenterna ser som mest positivt.  

För mig var auskultationen jättevärdefull, jag fick mig en ögonöppnare. Jag var med en 

förvaltningschef och det var en helt annan värld, eller en ny värld. Det var möten och 

inläsning av dem, så det var superspännande. 

Innehållsmässigt saknade många av de respondenter som såg chefsaspirantprogrammet som ett 

chefsförsörjningsprogram den praktiska kopplingen. De hade gärna introducerats i de olika 

dataprogrammen som man behöver kunna som chef hos Skellefteå kommun och fått mer 

information beträffande arbetsrätt, lönesättning, facket, budget, ekonomi, 

verksamhetsplanering och arbetsmiljö för att kunna vara förberedd att axla rollen som chef 

direkt efter programmet. Detta var däremot inget som efterfrågades av de respondenter som såg 

chefaspirantprogrammet som en möjlighet att få känna efter om chefskap var något för dem.  
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Respondenternas uppfattningar om programmet 

Respondenterna har svårt att peka ut några specifika kunskaper och erfarenheter som de tar med 

sig från programmet. Framförallt är det nätverket som de anser sig har glädje av. En respondent 

uppger att denne tar med sig insikten om sina styrkor och svagheter från programmet och en 

annan berättar att denne kommer att använda kurslitteraturen som uppslagsverk. Ingen 

respondent uppger att de ångrar att de påbörjade programmet, men åsikterna om huruvida 

programmet gjort att respondenterna känner sig mer redo att axla rollen som chef, både i och 

utanför Skellefteå kommun, är kluvna. Många respondenter upplever en otydlighet beträffande 

vad de kunde förvänta sig av programmet, vilket gjorde att deras förväntningar inte infriades. 

En respondent uppger sig ha fått en tydligare bild av vad chefsrollen innebär och några andra 

respondenter beskriver innehållet som intressant men allmänt. För vissa respondenter har 

programmet dock haft en avgörande formell betydelse genom att det öppnat dörrar som gett 

dem möjligheten att testa på arbetet som chef. De flesta respondenterna uppger att de skulle 

rekommendera andra att gå programmet, men orsakerna till detta är spridda. Några vet att de 

vill bli chefer, andra vill arbeta med sin personliga utveckling och kompetensutveckling. 

Ytterligare några vill öka sina formella chanser till att bli chefer.  Det finns även personer som 

är fundersamma på om de vill bli chef och därmed är osäkra på sin ledarstil. 

Analys 

I analysen diskuteras resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter i två avsnitt 

baserade på studiens forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens 

huvudresultat. 

Från medarbetare till chef  

Respondenternas redogörelser beträffande begreppen chefskap och ledarskap visar likheter med 

Thylefors (2007) definition av dem. De talar om chefskap som en formell befattning och 

ledarskap i termer av den person som har mest inflytande i en grupp, vilket inte enbart behöver 

vara förknippat med att vara chef. Respondenterna ser, i likhet med Nilsson et al. (2011) 

chefskap som en hierarkisk placering som innefattar detaljerade arbetsuppgifter och 

förpliktelser som en ledare inte har. 

 

Respondenterna ser i likhet med Kaiser et al. (2008) ledarskap som ett medel som chefer kan 

använda för att leda en grupp mot uppsatta mål. En respondent, som idag arbetar som chef, 

uttrycker det i termer av att det inte handlar om att denne ska prestera dubbelt så mycket för att 
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den går från medarbetare till chef utan att denne ska få varje medarbetare att prestera några 

procent mer för att gruppen tillsammans ska prestera dubbelt så bra. Detta ligger i linje med 

Kaiser et al. (2008) tankar om att medarbetarna är den viktigaste resursen i en organisation och 

att det därför är betydelsefullt att de anställda presterar bra så att organisationen kan 

åstadkomma lönsamhet. Respondenternas utsagor ger därmed inte uttryck för att den distinktion 

mellan chef och ledare som Zaleznik (1977) beskriver som två helt skilda personlighetstyper. 

Utan respondenterna betonar att chefen även måste kunna vara ledare och förvalta sitt ledarskap 

på ett bra sätt för att kunna skapa högpresterande anställda. 

Det går att urskilja likheter mellan flera av respondenterna som idag arbetar som chef och de 

utmaningar med att identifiera sig själv som chef som Fellbom (2013) belyser i övergången från 

medarbetare till chef. Respondenten beskriver utmaningen med att arbeta som ny chef som; att 

kunna ta obekväma beslut, prioritera rätt bland arbetsuppgifter och kunna känna sig nöjd fast 

man inte levererat 100%. Dessa skiftande utmaningar som respondenterna ställs inför, och på 

vilket sätt de verkställer sina arbetsuppgifter, gör att det går att dra paralleller till Haakes (2004) 

studie om att det kan förekomma olika sätt för chefer inom samma organisation, i detta fall 

Skellefteå Kommun, att bedriva sitt ledarskap. Precis som Fellboms (2013) studie visar så 

uttrycker de respondenter som idag arbetar som chef att de växer in i rollen genom 

identitetsarbete över tid. Genom att omstrukturera sin självbild så att den överensstämmer med 

vad chefskap är samt identifiera sig som chef både i relation till sig själv och sina medarbetare. 

I likhet med Haakes (2004) mening om att identitetsarbete är en process. 

En viktig byggsten som många av respondenterna belyser i övergången från medarbetare till 

chef är möjligheten att kunna reflektera över exempel, i synnerhet självupplevda, vilket 

Snickares (2012) avhandling också visar. I Skellefteå kommuns chefaspirantprogram så är 

tanken att mentorskapet ska fylla denna funktion. Mentorskapet upplevs som något positivt men 

de som fått möjlighet att arbeta som chef parallellt med programmet upplever mentorskapet 

som mest värdefullt.  Dessa använder mentorskapet till att reflektera över löpande exempel från 

sin egen vardag vilket ytterligare förstärker Snickares (2012) resultat som visar att 

ledarutveckling bör ske i nära samverkan med verksamheten.  

Chefsaspirantprogram som strategiskt verktyg  

I sina resonemang utgick respondenterna, i likhet med de i Nilssons (2005) studie, i sina 

resonemang från att ledarskap är något som man kan lära sig och något som formas, vilket även 

uttrycks i Haakes (2004) avhandling. Ledarskap är därmed ingenting som man föds med eller 
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utan. Respondenterna menar även att man aldrig blir en färdig chef utan att man alltid kan lära 

sig nya saker och utvecklas i rollen.  

 

Att ha skickliga och kompetenta ledare i sin organisation är åtråvärt och Skellefteå kommun är 

därför bara en av många arbetsgivare som idag använder sig av åtgärder för att utveckla sina 

ledare (Day, 2001). En nyckelfaktor för att kunna skapa effektiva utbildningar i syfte att 

utveckla medarbetare till chefer menar Yukl (2006) är att deltagarna är medvetna om målet med 

utbildningen samt vilken betydelse den har för dem själva. Detta är något som respondenterna 

diskuterat under sina intervjuer och många respondenter upplever utbildningens syfte som 

oklart vilket gjorde att deras förväntningar på programmet skiljer sig åt. Huruvida deltagandet 

i programmet räknas som en merit eller inte, och hur meriterande det i så fall är, bidrar till att 

respondenterna upplever programmet som otydligt.  

Vidare skriver Yukl (2006) att innehållet bör vara distinkt och meningsfullt samt att ordningen 

i innehållet bör vara logiskt, med en början på förkunskaper och att sedan innehållet fördjupas. 

Studien visar på en upplevd obalans mellan de olika momenten där vissa moment gick väldigt 

djup medan andra skrapade mer på ytan. Som helhet uppgavs det nätverk som programmet 

resulterat i vara den största behållningen. Beträffande den logiska ordningen upplevde 

respondenterna det inte som något negativt att utbildningens moment inte hade en förutbestämd 

ordning. I stället framhålls individuella förkunskapers påverkan på möjligheten att tillgodogöra 

sig de olika momenten snarare än momentens ordningsföljd. För att kunskaperna ska kunna 

användas efter avslutad utbildning menar Kupritz (2002) att arbetsgivaren bör planera så det 

finns tid och utrymme i det dagliga arbetet att använda sig av sina utbildningserfarenheter. De 

deltagare som fått möjlighet att arbeta som chef parallellt med utbildningen upplevde detta 

mycket gynnsamt, vilket indikerar att deltagarnas användande av sina utbildningserfarenheter 

inte nödvändigtvis behöver vänta till efter avslutad uttydning för att kunskapen ska kunna 

tillgodogöras. 

Thylefors (2007) skriver att problematiken med denna typ av utbildning är att det är svårt att 

förutsäga vilken kunskap som framtidens chefer behöver. Innehållsmässigt saknade många av 

respondenterna, som såg chefsaspirantprogrammet som ett chefsförsörjningsprogram, den 

praktiska kopplingen. De hade gärna introducerats i de olika dataprogram som man behöver 

kunna hantera som chef hos Skellefteå kommun och efterfrågade även mer information 

beträffande arbetsrätt, lönesättning, facket, budget, ekonomi, verksamhetsplanering och 

arbetsmiljö.  
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Sammanfattning 

Analysen visar att en ny chef växer in i rollen genom de dagliga utmaningar som denne ställs 

inför då dessa bidrar till ett identitetsarbete som sker över tid. Att kunna reflektera över egna 

upplevda exempel tillsammans med en mentor ses som en stor tillgång i övergången från 

medarbetare till chef. För att kunna skapa ett effektivt chefsaspirantprogram är det viktigt för 

det individuella lärandet att programmets syfte och målsättning är tydligt. Respondenterna vill 

veta vad som krävs av dem och vad de kan förvänta sig av att delta i programmet. Är syftet att 

programmet ska vara chefsförsörjande efterfrågar respondenterna också i hög grad praktiska 

inslag som möjliggör axlandet av en chefsroll direkt efter avslutat program. Nätverket benämns 

av respondenterna som det överlägset värdefullaste som de tar med sig från programmet och 

erfarenhetsutbytet kan därför ses som en viktig del av ett chefsaspirantprogram. 

Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi våra resultat för att på en övergripande nivå jämföra dem med 

tidigare studier inom området. Med utgångspunkt i detta diskuterar vi sedan vårt metodval och 

tillvägagångsätt.  

Att gå från medarbetare till chef innebär en identitetsutveckling (Fellbom, 2013). De flesta 

definitioner av begreppet identitet bygger på kontinuerlig integration av individens alla 

erfarenheter och mycket förändringsarbete innebär att förkasta det förflutna (Thylefors, 2007). 

Med den påfrestning för det professionella självförtroendet som detta innebär, visar vår studie 

att arbetslivserfarenhet och praktisk kunskap (att kunna relevanta dataprogram samt arbetssätt) 

och vad respondenterna beskriver som de mjuka värdena underlättar. Med mjuka värden åsyftar 

respondenterna att ha förståelse för andra människor, att vara prestigelös, att ha förmågan att 

fatta obekväma beslut samt att kunna skifta mellan ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. 

Klena och vaga identiteter klamrar sig fast vid det bestående för att känna trygghet (Thylefors, 

2007) och dessa tre nyckelfaktorer (arbetslivserfarenhet, praktisk kunskap samt de mjuka 

värdena) kan därför vara ett sätt att skapa en trygghet hos medarbetaren i övergången till att bli 

chef och därmed motverka detta agerande. 

För att utveckla medarbetare till chefer krävs det att det finns medarbetare som vill arbeta som 

chef och att organisationen vill tillvara ta dessa. Man behöver inte från centralt ledningshåll ha 

kontroll på alla medarbetare och deras eventuella potential (Hamilton, 2007) utan 

chefsutveckling äger rum när ledningen vågar ge medarbetaren initiativet. Vår studie visar att 
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reflektionen över egna exempel underlättar tillgodogörandet av kunskap, vilket indikerar vikten 

av att som chefaspirant få praktisk erfarenhet som chef. Olika chefsaspiranter har olika 

förutsättningar och en effektiv chefsaspirantutbildning behöver utgå ifrån varje individs 

förkunskaper för att därefter kunna ge denne de verktyg som behövs. Vår studie visar att 

möjligheten att ventilera tankar och problem främjar den individuella chefsutvecklingen, vilket 

stärker behovet av att alla nya chefer får tillgång till mentorskap. Studien visar även att 

respondenternas behov av att utbyta erfarenheter är stort och att möjliggöra för nya chefer att 

nätverka är därför att rekommendera. Day (2001) framhåller också de lärande fördelarna som 

nätverkande innebär i form av att utbyta idéer och erhålla stöd. 

Resultatet av denna studie visar att chefsaspirantprogram behöver ha ett tydligt uttalat syfte som 

chefsförsörjningsprogram för att fullt ut kunna användas och fungera som ett 

kompetenförsörjningsverktyg. Hela organisationen behöver känna till programmet samt ha en 

samsyn i fråga om dess meritvärde. Ett sätt att förtydliga utbildningens syfte och att säkra dess 

kunskapsanvändning kan, i enlighet med Yukl (2010), vara att i utbildningens slutskede 

utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med deltagarna. Det kan vara detaljerade utvecklingsmål 

eller framtidsplaner för deltagarnas arbetsliv (Yukl, 2010). Det räcker därmed inte att 

programmet är en del av organisationens kompetensförsörjningsplan. Vårt resultat visar att 

programmets framgång inte är beroende av vilken ordning momenten genomförs, men för att 

det ska upplevas som ett sammanhållet program och inte lösa kurser är det viktigt att 

programmet inte drar ut på tiden mer än nödvändigt. 

Metoddiskussion 

Då studiens omfattning begränsas utifrån en tidsram är det naturligt att vissa avgränsningar 

måste göras. Tidigt i studien konstaterades det att fokusgruppintervjuer skulle vara den bästa 

metoden för att nå ut till flest respondenter men samtidigt behålla undersökningens kvalitativa 

karaktär, vilket inte är möjligt med en enkät.  

Då vi studerade en redan existerande grupp och studiens uppdragsgivare hade som önskemål 

att samtliga deltagare skulle bjudas in till intervju så gjorde vi inget urval. Nackdelen med detta 

kan dock vara att gruppmedlemmarna redan kan vara medvetna om varandras åsikter och därför 

tendera att förbise ämnen (Wibeck, 2010). Detta är dock inget som vi har upplevt i denna studie 

och en möjlig anledning till det kan vara att programmet är uppbyggt så att konstellationen av 

deltagare förändras i utbildningen samtliga moment. Deltagarna delades in i tre fokusgrupper 

beroende på hur långt i utbildningen som de kommit och totalt bjöds 44 personer in till de tre 
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intervjuerna med en veckas framförhållning. De största bortfallet skedde i grupp 1, alltså de 

som deltagit i 0-2 moment. Där hade tjugo personer hade bjudits in, varav sju accepterade 

inbjudan och fem slutligen deltog. En möjlig anledning till detta bortfall kan ha varit att vi i 

inbjudan inte hade tydliggjort att vi var intresserade av alla deltagares syn på programmet 

oavsett hur långt de kommit i den. En av respondenterna i grupp 1 nämnde att denne kände till 

några personer som blivit inbjudna till den intervjun men valt att tacka nej för att de inte tyckte 

att de gått programmet nog länge för att kunna uttala sig om det. Även om den enda skillnaden 

som vi funnit mellan de tre olika grupperna är i vilken utsträckning deltagarna idag arbetar som 

chef, upplever vi att uppdelningen fyller sin funktion eftersom det ger oss kunskapen om att 

aspekten tid inte påverkar deltagarnas åsikter beträffande programmet.  Enligt vår uppfattning 

har studiens bortfall inte inverkat på dess resultat eftersom det stora urvalet gjorde att vi ändå 

fick intervjua mellan fyra till sju personer i respektive grupp.  

En risk med gruppintervjuer är fenomenet polariseringseffekt (Wibeck, 2010) vilket innebär att 

det är lättare för deltagarna att hålla med övriga respondenter i en diskussion, än att utrycka en 

motsatt åsikt. Detta kallas gruppolarisering. Med tanke på de diskussioner som intervjuarna 

öppnade upp till bedömer vi dock inte att detta faktum påverkat vårt resultat. Eftersom vi var 

medvetna om gruppolariseringens effekter så var samtalsledaren extra uppmärksam på makt 

och dominansförhållanden i grupperna under intervjuerna för att säkerställa att ordet fördelades 

även till deltagare som hade svårare att komma till tals.  

Samma information har lämnats till samtliga respondenter och samma frågeschema har används 

vid alla intervjutillfällen, men eftersom alla intervjuer ter sig olika har följdfrågorna som ställts 

präglats av en viss typ av skillnad. Enligt vår uppfattning har det dock inte påverkat resultatet i 

någon större omfattning.  En annan risk med semistrukturerade intervjuer är intervjuarffekten, 

det vill säga att intervjuarens närvaro bidrar till en skevhet i de svar som respondenter lämnar 

(Bryman, 2011) och detta är svårt att påverka. För att minimera risken med detta har vi försökt 

undvika ledande frågor och inte lägga någon värdering i det respondenten sagt.  

Även om vårt frågeschema fick deltagarna att beröra de teman som vi önskade hade det varit 

önskvärt att göra en pilotstudie (Bryman, 2011) innan de riktiga intervjuerna påbörjades för att 

därigenom höja studiens kvalitet genom få möjlighet att prova frågorna och vid behov kunna 

revidera och förtydliga vissa frågor innan de riktiga intervjuerna påbörjades. På grund av bristen 

på kandidater som kan besvara dessa relativt specifika frågor valdes dock detta alternativ bort.  
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Vi upplever att det gått bra att arbeta utefter de krav som reliabilitet och validitet innebär och 

tycker att vår studie uppfyller dessa krav. Extern reliabilitet är det kriterium som vi upplevt det 

svårast att leva upp till, men Bryman (2011) menar att det i de flesta fall är svårt att uppfylla 

detta krav i kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att ”frysa” en social miljö. För att 

lyckas med att replikera vår studie skulle den nya forskaren behöva gå in i en liknande social 

roll som den som vi haft, annars kommer det som den nya forskaren hör och ser inte att kunna 

jämföras med det som framkommit i vår ursprungliga studie (Bryman, 2011). 

Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka vad som behövs för att gå från medarbetare till chef samt 

hur chefsaspirantprogram används och fungerar som strategiskt verktyg i syfte att skapa färdiga 

chefer för att säkerställa verksamhetens kompetensförsörjning. Det som framkommit är att 

viljan är nyckeln för att en medarbetare ska kunna bli chef. Det måste helt enkelt finnas en vilja 

från medarbetaren att bli chef och en vilja från organisationen att tro på medarbetaren och ge 

denne de verktyg som denne behöver. För att chefsaspirantprogram ska kunna fungera som ett 

chefsförsörjarprogram är det viktigt att det har ett tydligt uttalat syfte som kommunicerats ut 

till hela organisationen samt att det framgår om programmet ska vara meriterande och hur det i 

så fall bedöms. Medarbetarna behöver känna till vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

om de deltar i programmet samt vad det kan leda till.  

Vi anser att den teoretiska överförbarheten beträffande övergången från medarbetare till chef i 

denna fallstudie är stor eftersom den kunskap som vi bildat och beskrivit om Skellefteå 

kommuns chefaspirantprogram till stor del stärker den tidigare forskning som vi funnit inom 

området. 

Förslag till fortsatt forskning 

Med utgångspunkt i studiens resultat, vilket utgår ifrån deltagarnas perspektiv, ser vi ett behov 

av att undersöka chefaspirantprogram som ett kompetensförsörjningsverktyg utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv genom att utreda kontexten. Hur ser förutsättningarna för programmet 

ut? Vad är det som möjliggör och begränsar?  Det vore även intressant att göra en jämförande 

kvantitativ studie av fler organisationer och respondenter för att därigenom få en bredare syn 

på chefaspirantprogram i allmänhet genom att undersöka om de nyckelfaktorer - 

arbetslivserfarenhet, praktisk kunskap och de mjuka värdena - som vi i vår studie funnit 

underlättar övergången från medarbetare till chef går att generalisera till en vidare population. 
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Det finns många olika infallsvinklar för att studera organisationers arbete med att säkerställa 

behovet av chefer genom kompetensförsörjning. Vi finner det därför intressant med jämförelser 

av sektor, storlek och nationalitet. Använder organisationer sig av chefaspirantprogram och hur 

fungerar det? Eller arbetar de med några andra verktyg? Vilka verktyg använder de i så fall och 

hur fungerar det? Information som vi fick under intervjuerna, utöver den vi frågade efter, 

antydde att privata organisationer hade mer påkostade aktiviteter i sitt program än Skellefteå 

kommun. Ytterligare en intressant aspekt att undersöka skulle därför vara om, och i så fall i 

vilken utsträckning, programmets kostnad för organisationen påverkar dess kvalitét och 

resultat? 
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Bilaga 1: Skellefteå kommuns 

kompetensförsörjningsstrategi 

 
   

   

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 
 

Inledning 

Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det 

europeiska, nationella som det lokala. 

Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a. om. den ökande andelen äldre i befolkningen, förmåga att 

öka andelen medborgare, kommunens ekonomi och inte minst antalet pensionsavgångar de närmaste åren. 

Beredskap måste finnas att ta emot och integrera invandrare. Under de kommande 20 åren måste vi locka till 

oss kvalificerad arbetskraft utifrån för att tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Då måste man också arbeta 

aktivt med att främja mångfalden och bekämpa fördomar för att invandrarna bättre ska kunna integreras, både 

ekonomiskt och socialt. 

Sveriges kommuner och landsting har gjort en särskild rekryteringsprognos som visar att 400 000 medarbetare 

behöver rekryteras till 2020. Därför startar den landomfattande kampanjen ” Sveriges Viktigaste Jobb” som ska 

visa på vikten av jobb i offentlig sektor och attrahera till ett framtida yrkesval.    

 

Nuläge Skellefteå kommun 
 

Kompetensförsörjning i framtiden är en arbetsgivares stora utmaning då det finns färre personer att tillgå på 

arbetsmarknaden än det faktiska arbetskraftbehovet. Fram till 2018 kommer kommunen att genomföra ca 

2000 rekryteringar. 

Skellefteå kommun arbetar proaktivt och uttrycker en kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi som 

ska underlätta för kommunens olika verksamheter att säkerställa kompetensförsörjningen inom sitt område. 

Kompetensförsörjningsstrategin gäller per mandatperiod och utgår från kompetensförsörjningsplaner i 

förvaltning. 

Strategin ska vara ett medel så att Skellefteå kommun 

 har rätt kompetens för framtida utmaningar då förändringar i volym och personalrörlighet medför 

såväl ökat som minskat kompetensbehov liksom behov av nya kompetenser. 

 kan attrahera nya medarbetare  

 tillvaratar den kompetens som finns inom organisationen  

 kan styra medarbetarnas kompetensutveckling mot verksamhetens mål 

 säkerställer jämställdheten mellan och inom olika yrken 
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Skellefteå kommuns arbetsgivarpolitik genomsyras av en positiv människosyn där medskapande, respekt och 
uppskattning är mycket viktigt. Den gemensamma värdegrunden vägleder alla medarbetare i bemötande och 
förhållningssätt mot medborgare och kund. Policyn för likabehandling understryker vikten av att 
medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför verksamheterna nya idéer och nya perspektiv.  
Likabehandling betyder att alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 
väsentliga områden i arbetslivet. Rätt till heltid är ett politiskt mål för framtiden och att ha balans mellan arbete 
och fritid är av största vikt för långsiktighet, detta genom avtal som möjliggör flexibel arbetstidsförläggning. 
Medarbetare finns till för Skellefteå kommuns medborgare och kunder och utför ett professionellt arbete med 

stort engagemang. Detta synliggörs på olika sätt och kommunen finns representerad på flera olika arenor. 

 
Skellefteå kommuns medarbetare gör skillnad för medborgare och kund genom professionellt 
bemötande, utförande av uppdrag och förmåga att utveckla!  
 
Skellefteå kommun som arbetsgivare erbjuder: 
 
Arbete som gör skillnad för medborgare och kund där medborgaren/ kunden står i centrum och våra uppdrag 
gör nytta. 
 

God gemenskap och gott samarbete i en organisation med tydliga mål och stark värdegrund, där varje 

medarbetares bidrag är viktigt. 

Balans mellan arbete och övriga livet.  

Förutsättningar för utveckling och karriärväxling, utifrån eget ansvar och initiativ. 

Stolthet över att ha Sveriges viktigaste jobb i Skellefteå. 

 

”Rätt person på rätt plats” i Skellefteå kommun är ett strategiskt arbetsområde för alla verksamheter, både nu 
och i framtiden. Det är avgörande för kvaliteten i arbetet att verksamheterna har rätt kompetens för uppdraget.  
Efterfrågad kompetens till ledigt jobb är viktigt för verksamhetsutvecklingen och medborgare/kundnöjdhet.  
Rekryteringspolicy och Likabehandlingspolicy är grunden i rekryteringsarbetet. Jämställdhet är en del i 

mångfaldsarbetet som återfinns i policyn för rekrytering. För framgångsrik kompetensförsörjning kommande år 

så behövs tillgång till hela arbetskraften. Det ligger i vårt intresse att skapa förutsättningar för inkluderande 

rekrytering som innebär att vi kan attrahera alla människor oavsett kön, etnicitet och ev funktionshinder.  

• Rätt till heltid

• Strävan efter mångfald

• Balans mellan arbete och frtitd bla. genom möjlighet till årsarbetstid

• Möjlighet att växla semesterdagstillägg mot lediga dagar

• Hög delaktighet och möjlighet att påverka

Attraktionen som 
arbetsgivare

• "Rätt person på rätt plats"

• Rekrytering med kvalité

• Traineeprogram för akademiker

• Traineeprogram för ungdomar
Rekrytering

• Individuella utvecklings-och målkort

• Effektiv intern rörlighet och omställning

• Chefaspirantprogram

• Mentorprogram

• Studiestöd för kompetensförsörjning

Kompetens och 
karriärutveckling

• Möjlighet att byta karriär

• Omställningspaket

• Generationsväxling

• Alternativa pensionsmöjligheter

Karriärväxling och 
positiv pensionering

• Rätt till heltid

• Strävan efter mångfald

• Balans mellan arbete och frtitd bla. genom möjlighet till årsarbetstid

• Möjlighet att växla semesterdagstillägg mot lediga dagar

• Hög delaktighet och möjlighet att påverka

Attraktionen som 
arbetsgivare

•"Rätt person på rätt plats"

•Rekrytering med kvalité

•Traineeprogram för akademiker

•Traineeprogram för ungdomar
Rekrytering
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För att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och säkerställa rutinen hos samtliga förvaltningar har Skellefteå 
kommun en central rekryteringsenhet med specialister som ger förutsättningar att följa arbetsgivarens 
intentioner och arbeta med kontinuerlig metodutveckling inom området. 

 Sammanfattningsvis kan sägas: 
 

 Rekryteringsarbetet ska säkerställa att rätt kompetens anställs  
 

 Medarbetare som anställs erbjuds anställning på heltid. 
 

 Rekryteringsarbetet sker på ett välkomnande sätt och de som sökt arbete hos kommunen får 
återkoppling på resultatet av sin ansökan.  

 
 

Akademikertraineeprogram* 

 

Möjlighet att söka akademikertraineeplats under ett års tid. Samarbete sker mellan kommuner och inom 
kommunkoncernen. 
Programmet pågår under 12 månader och där 80% är arbete, specifikt uppdrag och resterande 20% utbildning 
med fokus på kommunkunskap. 
 
 

Studentdialog  

Kontakter med studenter på olika utbildningsnivåer genom prao, studiebesök, praktik och examensarbeten. 

 

Inflyttarservice – det ska vara lätt att flytta hit 

Målet för verksamheten är att med ett gott värdskap bidra till att inflyttare trivs i Skellefteå och vill bo kvar 

samt öka kännedomen om Skellefteå, skapa attraktivitet och därmed förmå människor att fatta beslutet att 

bosätta sig i Skellefteå. ”Välkommen-hit-aktiviteter” för nya invånare och andra speciella aktiviteter genomförs 

för att nå målen. 

*Under begränsad tid 

 

Ungdomstraineeplatser * 

Ungdomstraineeanställningen är en visstidsanställning på heltid under 6 månader med avtalsenlig heltidslön. 
Anställningen innebär en kombination mellan arbete och studier med en ungefärlig fördelning på 75 % arbete 
och 25 % studier. Syftet med anställningen är i första hand att förbättra de unga arbetslösas situation på 
arbetsmarknaden.  
En anställning och möjlighet till ingång i samhällets ekonomiska skyddsnät samt referenser från ett riktigt 
arbete är mycket värdefullt för en ungperson. En anställning tillför utan tvekan mer värde för den som är 
arbetslös än en praktik, inte bara i ekonomiska termer utan också i mått av ökade karriär- och livschanser.  
 

*Under begränsad tid 
 

Kommande rekryteringsbehov * 
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*Uppdateras per år 

Medarbetares kompetens är vår viktigaste tillgång och det förutsätter att vi erbjuder en miljö för lärande och 

utveckling. När våra medarbetare har deltagit på utbildning-och/eller andra kompetensutvecklingsinsatser skall 

det också finnas handlingsutrymme för att omsätta nya kunskaper i verksamheten. 
Inom organisationen finns många möjligheter till lärande när vi inte begränsar oss enbart till det formella 

lärandet, vi ser gärna icke formellt lärande och informellt lärande dvs vardagslärande i arbete genom 

upplevelse och reflektion. En viktig del för att säkerställa rätt kompetens för uppdraget är planerad 

kompetensöverföring vid exempelvis pensionsavgångar. 

 

Individuella utvecklings-och målkort 

För att säkerställa utvecklingsbehovet och konkretisera mål för varje medarbetares bidrag till 

samhällsnyttan används individuella utvecklings-och målkort i samband med medarbetarsamtal 

 

Effektiv intern rörlighet och omställning 

Det måste finnas en stark känsla av gemensamt ansvar mellan och inom alla verksamheter kring 

personalplanering och omställning samt system som underlättar kompetensförsörjningen. I en 

samordnad kommunorganisation finns ett gemensamt ekonomiskt utrymme för att hantera 

omställning och intern rörlighet.  

 

Chefaspirantprogram 

I Skellefteå kommun har vi ca 400 chefer på olika nivåer och som chef är man alltid en nyckelperson med fokus 

på den totala verksamheten. Att vara chef inom kommunen är ett mångfacetterat uppdrag med många 

utmaningar och möjligheter. En viktig uppgift är att bidra till en arbetsmiljö där både medarbetare och chefer 

känner arbetsglädje och arbetstillfredsställelse. 

Med tanke på framtida behov behöver också chefsleden fyllas på, chefer går i pension, får andra jobb eller 

väljer andra arbetslösningar. Precis som i andra företag och organisationer är det viktigt att vi ser den potential 

Bristyrken

•Brist främst på grund av ökande behov .

•Lärare (NO, SV som andra språk, MA, teknik, 
moderna språk, modersmålslärare)

•Yrkeslärare

•Speciallärare

•Specialpedagoger

•Förskollärare

•Fritidspedagoger

•Sjuksköterska

•Undersköterska 

•Boendehandledare

•IT yrken

•Processutvecklare/utredare?

Bristyrken

•Ingen ökning av volymen men stor brist på 
rätt kompetens.

•Ingenjörer inom kommunteknik och bygg

•Brandingenjörer

•Deltidsbrandpersonal

•Bygglovshandläggare 

•Fysisk samhällsplanerare

•Projektör

•Arkitekt

•Lantmätare

•Skolpsykolog

•Maskinbefäl

•Kapten

•Chefer

• Individuella utvecklings-och målkort

• Effektiv intern rörlighet och omställning

• Chefaspirantprogram

• Mentorprogram

• Studiestöd för kompetensförsörjning

Kompetens och 
karriärutveckling
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som finns inom kommunen och tar vara på de människor som är intresserade av att gå vidare i sin yrkesroll 

med ett formellt chefsuppdrag. 

Vårt program skall vara tillgängligt, flexibelt och skapa möjligheter för medarbetare med lust och vilja att bli 

chef i Skellefteå kommun. Våra framtida chefer skall få utbildning som ger rätt grund för framtida chefsuppdrag 

och som är skräddarsydd utifrån reella behov. 

 

Mentorprogram 

Varje chef som känner behov har möjlighet att få tillgång till en mentor under en tidsbestämd period. Mentor 

har till uppdrag att stötta, samtala och arbeta med coachande frågor för individens utveckling. 

Skellefteå kommun vill ha chefer som mår bra och känner arbetstillfredsställelse i sitt dagliga arbete. 

Trygga chefer med god kommunikationsförmåga ger också trygga medarbetare.  

Mentorprogrammet skall ge stöd, coachning och kompetensutveckling. 

 

Studiestöd för kompetensförsörjning 

För att Skellefteå kommun ska nå verksamhetsmålen och kunna möta framtida utmaningar, behöver vi ha rätt 

kompetens för uppdragen. Genom studiestödet skapas förutsättningar för kompetens-och karriärutveckling.   

Studiestödets syfte är att dels bidra till att trygga kompetensbehovet i kommunen, dels motivera medarbetare 

att utbilda sig inom kompetensområden som kommunen har särskilt behov av.   

 

  

Det finns ibland ett intresse från arbetsgivaren att anställda är kvar i anställning. Det kan bero på svårigheter 

att rekrytera, avsluta pågående arbeten, introducera ersättare, särskild kompetens etc. Chef har en viktig 

uppgift i en sådan dialog och en överenskommelse kan träffas mellan chef och medarbetare. 

 

Olika åtgärder kan bli aktuella och följande åtgärder kan vara en möjlighet:  

- byta/förändra befattning och/eller arbetsuppgifter 
- minska/upphöra med vissa arbetsuppgifter 
- schemaförändringar 
- möjligheter till partiell tjänstledighet  
- andra åtgärder  

 

Omställningspaket*: Fullmäktige har beslutat att erbjuda olika omställningsåtgärder för att begränsa 

övertalighet och undvika uppsägningar. Syftet är dessutom att bevara och utveckla den befintliga kompetensen 

samt öka rörligheten. 

De olika åtgärderna som kan användas är: 

- Särskild avtalspension enligt överenskommelse (SAP-ÖK) 
- Omställningsersättning 
- Partiell minskning av arbetstiden för de mellan 61 och 65 år 

 

Generationsväxling innebär att man kan minska sin arbetstid årligen med upptill 30 %. En förutsättning är 

att man är mellan 60 och 65 år. Minskningen påverkar inte tjänstepensionsavsättningen. 

 

Alternativa pensionsmöjligheter 

• Möjlighet att byta karriär

• Omställningspaket

• Generationsväxling

• Alternativa pensionsmöjligheter

Karriärväxling och 
positiv pensionering



 

36 
 

En medarbetare har idag rätt att arbeta t.o.m. den månad man fyller 67 år. Många väljer dock att sluta 
tidigare.  
För att kunna ha kvar en anställning längre ska det vara möjligt att kombinera en anställning med ett partiellt 
uttag av pensionen.  

Andra åtgärder kan vara desamma som beskrivs under ”möjlighet att byta karriär”. 
 
*Kan förändras över tid 
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Bilaga 2: Inbjudan till intervju 
Till dig som deltar/deltagit i Skellefteå kommuns Chefsaspirantprogram 

Hej! 

Vi heter Madelene Broberg och Anna Nordbrandt och läser sista terminen på 

Personalvetarprogrammet i Umeå. Vi skriver vi vår C-uppsats på uppdrag av Skellefteå 

kommun som bett oss att titta närmre på deras Chefsaspirantprogram. Syfte med denna studie 

är att utifrån ett deltagarperspektiv undersöka upplevelsen av Skellefteå kommuns interna 

Chefsaspirantprogram. Förhoppningen är att kunna bidra med ökad kunskap beträffande 

chefaspiratsprogram vilket är gynnsamt både för Skellefteå kommun men även andra 

verksamheter som planerar ett liknande program. 

Enligt våra uppgifter så deltar eller har du deltagit i Skellefteå kommuns Chefsaspirantprogram 

och vi skulle därför vara väldigt tacksam om du vill låta dig intervjuas i grupp tillsammans med 

andra deltagare från programmet. Deltagandet är frivillig alla uppgifter kommer hanteras 

konfidentiellt och uteslutande i ovanstående syfte.  

Om du har några funderingar, vänligen kontakta oss på madelenebroberg@telia.com eller 

anordbrandt@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Madelene Broberg & Anna Nordbrandt 
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Bilaga 3: Frågeschema 
Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har ni arbetat åt Skellefteå kommun? 

 Nuvarande arbetsroll? 

 Har ni tidigare erfarenhet av någon ledarutbildning? 

 Har ni erfarenhet av att arbeta som chef, process- eller projektledare?  

 

Utbildningsfrågor 

 Innan ni påbörjade kommunens Chefsaspirantprogram, vad hade ni för förväntningar 

på det? 

 Vad tycker ni om utbildningens upplägg? (Både som helhet och utbildningsmomenten 

var för sig) 

 Vad tycker ni om utbildningens innehåll? (Både som helhet och utbildningsmomenten 

var för sig) Finns det något ni hade velat se mer/mindre av? 

 Är det något moment som stuckit ut negativt? 

 Är det något moment som stuckit ut positivt? 

 Vilka kunskaper/erfarenheter tar ni med dig från utbildningen? 

 Hur upplevde ni det att ha en mentor? (Hur har du upplevt stödet/upplägget? Behövs 

denna funktion?) 

 Upplever ni att Chefsaspirantprogrammet ger/gett er de förutsättningar som krävs för 

att kunna arbeta som chef på Skellefteå kommun?  

 Upplever ni att Chefsaspirantprogrammet ger/gett er de förutsättningar som krävs för 

att kunna arbeta som chef utanför Skellefteå kommun?  

 Vad är ditt omdöme av utbildningen? (Både som helhet och utbildningsmomenten var 

för sig) 

 Känner ni er reda att anta en chefsroll? (Om inte, vad skulle behövas? Hur har 

utbildningen respektive delar påverkat upplevelsen av huruvida ni känner sig redo att 

anta rollen som chef?) 

 

Chefsfrågor 

 Vad upplever ni att behöver man för att kunna gå från medarbetare till chef? (kontext, 

kunskap, utbildning) 

 Vad är det som lockar er med att axla ett chefsansvar? 

 Vad tror/vet ni är den största utmaningen som nybliven chef? 

 Vad era framtidsplaner karriärmässigt? Har dessa förändrats från innan ni påbörjade 

Chefsaspirantprogrammet? 

 Vad är en ”färdig chef” enligt er?  

Övriga frågor 

 Övriga synpunkter? 


