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SAMMANFATTNING 

Studien som genomförts är en kvantitativ studie med syftet att undersöka hur chefer ser på 
sin kompetens och kompetensutveckling. I den tidigare forskningen presenteras forskning 
som berör de tre kompetenserna som är centrala i enkäten, social, ledarskaps- och 
inspirerande kompetens. Därefter följer de till studien valda teoretiska perspektiven, ELDs 
kompetenskategorier och Illeris lärande.  

I resultatet framkommer det att de chefer som deltagit i studien generellt sett skattar den 
egna kompetensen högt i nuläget inom samtliga tre områden. Övervägande del av cheferna 
skattar dessutom den egna kompetensen i dåtid högt. Detta resulterar i att övervägande del 
av cheferna har samma skattning av kompetenserna i då- och nutid. De som skattar sig själva 
annorlunda skattar övervägande nuläget högre. Intresset för utveckling av social kompetens, 
ledarskapskompetens och inspirerande kompetens är lågt. Istället framkommer egna förslag 
på kompetenser som deltagande chefer vill utveckla. Utifrån analyseringen av resultatet så 
framkommer det att mest önskvärt är kompetenser som har motsvarande kompetenser i 
ELDs kategori ledarskap/administration. 

Nyckelord: chef, kompetens, kompetensutveckling, social kompetens, ledarskapskompetens, 
inspirerande kompetens 
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1 INLEDNING 

I denna studien ligger fokuset på chefer och deras subjektiva syn på den egna kompetens och 
kompetensutvecklingen. 

När jag var liten fick jag som storasyster till två yngre syskon alltid ta allt ansvar, bråkade vi 
var det alltid jag som skulle vara stor, duktig och veta bättre. Ibland försökte min pappa 
trösta mig och sa att i och med att jag var äldst så fick jag ständig träning av mitt ledarskap. 
Frågan är dock hur mycket sanning det finns i min pappas tappra försök till tröst, d.v.s. att 
det läggs en grund för kompetenser tidigt i livet. Skattar chefer sina nuvarande kompetenser 
likadant som de skattar sina kompetenser under barndomen? 

Genom hela livet så utvecklas vi, vare sig vi vill eller inte. Det är oundvikligt. För att få ut så 
mycket som möjligt när det kommer till utveckling är det en fördel att sätta upp ett mål för 
sig själv. På arbetet skulle det kunna vara att nå positionen som chef. Längs med vägen 
kommer kraven på individens kompetens att öka vilket främjar fortsatt utveckling av 
kompetenser för den individ som har viljan att fortsätta lära. Frågan är vad som händer sen, 
när den efterlängtade chefspositionen är uppnådd. Vilken kompetensutveckling önskar sig 
individen när den blivit chef? Den informella kompetensutvecklingen lär åtminstone under 
en tid att fortsätta då en ny roll kräver anpassning och därmed fortsätter utvecklingen av de 
kompetenser som används i det dagliga arbetet. Detta kan ske både medvetet och omedvetet.  

För den chef som önskar fortsätta sin formella kompetensutveckling behövs en fundering på 
vilken typ av kompetenser som är nödvändiga för att kunna arbeta som chef. Med det som 
utgångspunkt kan en fördjupning av de kompetenser som framkommer i funderingarna 
stärka både individen som person men framförallt i sin roll som chef. Till exempel skulle 
ledarskapskompetens kunna vara en rimlig kompetens att fortsätta utveckla för den som 
arbetar som chef. Innefattar arbetet att kommunicera med andra människor är det också en 
kompetens som kan vara värd att fortsätta utveckla. Eller varför inte utveckla förmågan att 
inspirera andra att lyfta sig själva? 

1.1 Bakgrund 

Ett av huvudbegreppen som används i studien är kompetens. Ett komplext ord som lätt 
förväxlas med bland annat kunskap och kvalifikation. Ellström (1997) tar upp två synsätt att 
betrakta kompetens utifrån. Första synsättet är att se på kompetens som ett mänskligt 
kapital, en egenskap eller kunskap som kan leda till produktivitet. Det andra synsättet är att 
kompetens kan förklaras som något som bestäms utifrån de krav som ställs på individen. 
Huvudsakligen förknippas detta med arbetsuppgifter. Enligt nationalencyklopedin (hämtat 
2018) innebär kompetens kunnighet och skicklighet, att vara bra på något. Illeris (2015) 
anser att kompetens är ett helhetsbegrepp trots oklarheter kring dess definition. Istället 
väljer Illeris att sammanfatta begreppet kompetens som kvalificering i vidare mening. Det 
innebär att individen behöver ha grundläggande kunskap men även ha vetskap om hur det 
går att använda sig av den specifika kunskapen för att ta sig vidare, oberoende känd situation 
eller inte. I denna studie kommer kompetens stå för uppfattningen av det egna kunnandet.  

Till den föreliggande studien är följande kompetenser valda: social, inspirerande och 
ledarskapskompetens. Dessa tre valdes med utgångspunkt från Schönbecks (2009) 
stereotyper av äldst, yngst och mittemellan när syftet med studien fortfarande skulle handla 
om syskonplaceringens påverkan på individen och kompetensutvecklingen. Schönbeck 
beskriver det äldsta syskonet med ord som lojal, följer auktoriteters ord, ambitiös med behov 
av kontroll. Dessa egenskaper är de som blivit utgångspunkten för ledarskapskompetensen. 
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Den sociala kompetensens står för mellanbarnets styrkor som Schönbeck skriver är en 
individ som är flexibel, duktig på att medla, social och blir därmed lätt populär i sin 
omgivning. Stereotypen för yngsta barnet står för valet av inspirerande kompetens då det 
yngsta syskonet enligt Schönbeck är äventyrlig, kreativ, lättsam utan större behov av att 
kontrollera saker. 

Den forskning som är gjord inom syskonplaceringens påverkan tyder på samma sak som 
Schönbeck (2009) menar, det är stereotypiskt för det äldsta barnet är att ta ledarrollen. 
Intresset för födelseordningen och dess eventuella påverkan på prestationer var aktuellt 
redan i slutet av 1800-talet tack vare Galtons analys av brittiska forskare (McHale, Updegraff 
& Whitman, 2012). Galton kom fram till att förstfödda var överrepresenterade bland forskare 
och att det berodde på de rättigheter och skyldigheter som de fått genom förstfödslorätten. 
Andeweg och Van Den Berg (2003) däremot är skeptiska till hur stor påverkan placeringen i 
syskonskaran verkligen har. Samtidigt så konstaterar de att det äldsta barnet är 
överrepresenterat bland presidenter och premiärministrar runt om i världen. En ständig oro 
för det okända drabbar framför allt det förstfödda barnet men även höga förväntningar är 
vanligt. Dessa höga förväntningar skulle kunna vara en förklaring till äldsta barnets behov av 
maktpositioner senare i livet. Andeweg och Van Den Berg poängterar även att det äldsta 
barnet redan som liten tränar på att bestämma över yngre syskon. Eftersom yngre syskon är 
åtminstone något år yngre är de relativt chanslösa mot det äldre, något som också kan spela 
roll för det äldsta barnets ledarskapsträning. 

Det finns kompetenser, utöver ledarskapskompetens, som kan tränas upp under uppväxten. 
Bland annat finns det studier som tyder på att barndomen kan påverka den sociala 
kompetensen. Utifrån McHale et al. (2012) så har till exempel syskon en positiv påverkan på 
varandras utveckling, bland annat genom ständig social träning. Steelman och Powell (1985) 
kommer fram till att män påverkas i större utsträckning än kvinnor positivt av att vara född 
senare i syskonskaran sett utifrån den sociala kompetensen. 

Genom hela studien kommer begreppet chefer att användas. Detta trots att det i litteratur 
och dagligt tal förekommer flera olika varianter av ordet chef. Några exempel på detta är 
boss, förman, arbetsledare, överordnad, styresman, direktör, vd, föreståndare och 
arbetsgivare (Kompetens, hämtat 2018). De har samma betydelse men kan ha olika innebörd. 
Valet att använda chef bygger på citatet från Helge Brattgård (hämtat 2018): 
 
 ”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation".  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer ser på sin kompetens och 
kompetensutveckling. 

1.3 Forskningsfrågor 

i. Skattar chefer sina nuvarande kompetenser likadant som de skattar sina kompetenser 
under barndomen? 

ii. Vilken kompetensutveckling önskar sig chefer? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I följande del kommer tidigare forskning presenteras som är relevant utifrån syftet att 
undersöka hur chefer ser på sin kompetens och kompetensutveckling. Den forskning som 
redogörs för nedan handlar om de kompetenser som är centrala i studien, social, ledarskaps- 
och inspirerande kompetens. Tidens påverkan på individen och dess lärande tas också upp i 
detta avsnitt. 

En kompetens i studien är social kompetens. Carter, Halawah och Trinh (2018) har 
undersökt hur ungdomars sociala kompetens påverkas med hänsyn till olika faktorer. Deras 
resultat visar på att oberoende kön så påverkar mognaden den sociala kompetensen. De som 
utvecklats tidigt, fysiskt eller psykiskt, har generellt sätt en lägre grad av den sociala 
kompetensen.  Ungdomarna betraktades i olika situationer men oberoende situation så var 
de flickor och pojkar med låg social kompetens till större grad uteslutna än de med högre 
social kompetens. Generellt sätt blev den sociala kompetensen förbättrad för de pojkar som 
inledande hade låg social kompetens vid en ökning av interaktion med jämnåriga. Ökad 
delaktighet i samband med åldrande påverkade också den sociala kompetensen positivt. 

För den som vill utveckla sin sociala kompetens ges förslag på egenskaper och beteenden av 
Wimans (2015).  Förmågan att följa normer anses av författaren bland annat påverka den 
sociala kompetensen. Den som till exempel uppträder artigt och korrekt betraktas ha högre 
social kompetens än den som inte gör det. Konsten att lyssna aktivt eller förmågan att se på 
saken ur en annan människas perspektiv visar enligt Wiman också på social kompetens. 
Ytterligare förslag vad det gäller den sociala kompetensen är förmågan att kunna ge och ta, 
kunna ta ansvar och göra det som är bäst för gruppen, våga släppa in andra människor samt 
kan tacka eller be om ursäkt i situationer där dessa uttryck är passande. 

Kompetens kan betyda olika saker för olika personer. Bateman (2011) utvecklar 
managementkompetens som innebär karisma, karaktär och kompetens. Karisma anses vara 
beroende av hur individer förhåller sig till varandra och är inte ett personlighetsdrag. 
Däremot uttrycks ledarskapskompetens som något individer mer eller mindre föds med. 
Bateman skriver om ett ”sant ledarskap” vilket innebär att det är den individen som andra 
går till när frågor eller problem uppstår. Detta skulle med andra ord kunna beskrivas som 
informell ledare, vilket är den som enligt Bateman besitter verklig ledarskapskompetens, till 
skillnad från den som har tränat upp sin ledarskapskompetens. Författaren uppmärksammar 
behovet av inspiration för chefer. Dock anses inspiration vara en del inom 
ledarskapskompetens och ledarskapskompetensen är något som individer som tidigare 
nämnts föds med (Bateman, 2011). Detta är av intresse då studien undersöker i vilken mån 
som cheferna anser att det är skillnad mellan den kompetensen de hade när de var barn och 
den kompetens de anser att de har nu. 

På uppdrag av frivilligorganisationerna i Stockholm gjords en undersökning av Jansson 
(2004) om vilka ledarskapskompetenser som har störst betydelse för engagemang och 
teamsammanhållning. Där framkom det att den ledare som bjuder in medarbetare att vara 
delaktiga och kan delegera uppgifter ökar engagemanget. Ledare som kan få grupper att 
samarbeta och ser på arbetet både ur ett individperspektiv och grupperspektiv anses också ha 
ledarskapskompetens. Förmågan att kunna kommunicera, vara en förebild och agera när till 
exempel konflikter uppstår är även det bra ledning.  

Den inspirerande kompetensen har Zenger och Folkman (2013) fokuserat närmre på och 
kommit fram till att chefens förmåga att inspirera är det som skapar störst engagemang hos 
medarbetare. Zenger och Folkman menar på att en inspirerande chef är någon som kan 
skapa en tydlig vision och sätta utmanande mål. De lägger ner mycket tid på att utveckla sina 
medarbetare och uppmuntrar till innovativitet, förändring och samarbete. Kommunikation 
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är en viktig del och de är bra på att skapa och underhålla relationer vilket också gör att de 
uppfattas som bra förebilder.  

Erickson (2006) menar att det som förväntas av en chef är ärlighet, framåttänkande, 
kompetens och inspiration. Detta innebär att en chef ska kunna hålla sig till sanningen i alla 
lägen och aldrig vid något tillfälle utnyttja sina följares förtroende. Kunna visa på vilken 
riktning som den gemensamma resan är tänkt att ta och samtidigt välja ett mål som kan 
tilltala följarna. Likt Zenger och Folkman (2013) menar Erickson (2006) att chefen bör 
kunna förmedla företagets vision. De ska även ha relevant erfarenhet och kan få saker gjorda. 
Sist men inte minst, att kunna vara inspirerande. Vara entusiastisk och energiskt 
kommunikativ, förmedla planer och visioner. En chef ska kunna motivera andra människor 
att vilja följa med till slutdestinationen. 

Exempel på hur begreppet kompetens kan användas och olika sätt att betrakta kompetens på 
presenteras av Ellström (1997). Ellström anser att kompetens kan delas in på olika sätt 
beroende av bakgrunden, vad det är som ligger till grund för att det ska göras en indelning 
och vilket behov som finns i samband med indelningen. Med avsikt att definiera ordet 
kompetens görs fem grupper. Dessa grupper består av perceptuell motorisk färdighet, 
kognitiv förmåga, emotionell förmåga, personlighetsdrag och social förmåga. När det 
kommer till användning av kompetenser presenterar Ellström (1997) kompetenser som en 
fyrkant med vars en kompetens i de olika hörnen samt en kompetens i mitten som binder 
ihop resterande fyra. Hörnkompetenserna består av formell kompetens, faktisk kompetens, 
officiellt önskad kompetens och kompetens som krävs för det faktiska jobbet. Den kompetens 
som binder ihop dessa i mitten är den kompetens som används.  

Ellström (1997) är av intresse då författaren definierar kompetens på ett likande sätt som 
Raymond (2011) gör i ELD – Experience Learning Description, som presenteras närmare 
under punkt 3.1 ELD. Både Ellström och Raymond kategoriserar in kompetens i olika delar 
istället för att använda det som ett helhetsbegrepp. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

 Två teorier presenteras här. Den ena teorin, ELD kommer att användas vid analysering av 
resultatet och den andra, Illeris kommer användas för att tillsammans med tidigare forskning 
diskutera resultatet. ELD är en metod för att uppmärksamma kompetens och utifrån det göra 
ett lärande möjligt (Raymond, 2011). Genom att veta var man befinner sig kompetensmässigt 
så öppnar möjligheten att utveckla de befintliga kompetenserna upp sig. Det kan även ge en 
insikt om vilka kompetenser som skulle kunna införskaffas för att bredda sin kompetensbas. 
Då denna studie handlar om kompetens och kompetensutveckling är det intressant att 
använda ELD som teori. Illeris teori om lärande är också av intresse då lärande och 
utveckling står varandra nära. Illeris lärande handlar olika synvinklar på lärande och hur de i 
sin tur kan komma att påverka individers kompetensutveckling (Illeris, 2013). Dessutom 
menar Illeris (2015) att dåtid, nutid och framtid påverkar lärandet vilket styrker teorins 
relevans i denna studie. Dåtid, nutid och framtid är något som är en del av studien, i 
förhållande till kompetens och kompetensutveckling. 
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3.1 ELD 

ELD står för Experience Learning Description (Raymond, 2011). Tanken med ELD är att 
knyta samman kompetensbeskrivande ord med verkligheten, göra det möjligt för individen 
att sätta ord på de kompetenser som vederbörande har. Tanken är att det ska kunna 
användas som ett verktyg, ett sätt att till exempel få individer att förstå sina styrkor. Det kan 
även användas för att uppmärksamma de kompetenser som individen saknar men skulle vilja 
ha, vilka kompetenser som är önskvärda att utveckla. Genom att ge individen både 
bekräftelse och inspiration öppnas det upp för möjligheter till ett lärande. Inom Eld har en 
sammanställning gjorts som en lista med kompetenser indelat i sju olika kategorier. Varje 
kategori har två ”huvudkompetenser” som resterande kompetenser faller inunder. Dessa sju 
kategorier är följande: entreprenörskap & kreativitet, ledarskap & 
organisation/administration, pedagogiska färdigheter & samtalsteknik, aktivt deltagande & 
kommunikation, tekniska & ekonomiska färdigheter, öppenhet & empati samt självkontroll, 
självkännedom & självsäkerhet. Nedan följer en övergripande sammanfattning av dessa 
kategorier. 

3.1.1 Entreprenörskap & kreativitet 

Kompetenser som att vara handlingskraftig, kunna formulera mål samt vara uthållig och 
slutföra saker placeras enligt ELD under entreprenörskap. Det kan också innebära envishet, 
mod och beslutsamhet. Under kreativitet hamnar fantasifullhet, pragmatik, 
uppfinningsrikedom och skapande. Den som är innovativ eller den som kan improvisera har 
också kompetenser som går under denna rubrik (Raymond, 2011).  

3.1.2 Ledarskap & organisation/administration 

Inom ledarskap lyfts kompetenser som ansvarfull, konsekvent, formell och rationell. 
Kompetensen att vara handlingskraftig, kunna delegera och ta tillvara på sina medarbetares 
kompetenser tillhör också denna kategorin men även entusiasm och att kunna prioritera är 
en del av ELDs sammanfattning av ledarskapskompetensen (Raymond, 2011). Under 
organisation/administration lyfts dokumentera, arkivera, sortera, klassificera och prioritera 
upp. Planeringsförmåga och att vara systematisk tillfaller också denna kategorin. Förmågan 
att kunna samordna och arrangera är även de delar av 
organisation/administrationskompetensen enligt Raymond. 

3.1.3 Pedagogiska färdigheter & Samtalsteknik 

Kompetenser som faller under pedagogiska färdigheter är bland annat att vara lyhörd och 
kunna planera men även att kunna improvisera när tillfället kräver det. Det innefattar också 
att inspirera, motivera och förklara när något är oklart. Samtalsteknik innebär kompetenser 
som berör coachning, mentorskap och handledning. Mottaglighet för att lyssna på andras 
idéer och åsikter samt att kunna ge feedback eller konstruktiv kritik till medarbetare 
(Raymond, 2011).  

3.1.4 Aktivt deltagande & Kommunikation 

Aktivt deltagande innebär tydlighet, att kunna skapa en dialog och fatta beslut. När 
konflikter eller problem uppstår så lyfts de och uppmärksammas. Kompetens kring att kunna 
kompromissa ingår i denna kategorin och även processmedvetenhet. Inom kommunikation 
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handlar det om att vara saklig och direkt, kunna informera och argumentera men också att 
kunna lyssna. Det kan handla om illustration och visualisering men också om att ta ställning i 
en fråga (Raymond, 2011).  

3.1.5 Tekniska färdigheter & ekonomiska färdigheter 

Tekniska färdigheter innefattas av kompetenser så som navigering, programmering, 
kalkylering. Kompetens kring att kunna läsa av ritningar eller kartor samt skapa modeller går 
också under de tekniska färdigheterna. De ekonomiska färdigheterna innebär kunnighet om 
redovisning, budgetar, fakturering, sparande och att kunna sätta pris på saker och ting 
(Raymond, 2011). 

3.1.6 Öppenhet & empati 

Förmågan att kunna ta olika perspektiv, respektera olikheter och ha en förståelse för att till 
exempel roller och hierarkin påverkar människors beteende är kompetenser som ingår under 
rubriken öppenheten (Raymond, 2011). Ödmjukhet, att vara ärlig och uppriktig tillhör också 
denna kategorin. Empati handlar om förmågan att vara uppmärksam och lyhörd, att ha en 
förståelse för bland annat kulturer, strukturer och roller. Det innebär att ha kompetens som 
gör det möjligt att förstå ursprunget när konflikter och problem uppstår och även att kunna 
se enighet och motsättningar när problematik uppstår, enligt Raymond. 

3.1.7 Självkontroll, självkännedom & självsäkerhet 

Den individ som kan hantera stress, ovisshet, ilska och kritik har kompetenser som faller in 
under rubriken självkontroll. Förmågor som att vara självständig, seriös, punktlig och 
distanserade visar också på kompetenser inom självkontrollens område (Raymond, 2011). 
Individen med självkännedomskompetenser är en person som bland annat är pålitlig, 
optimistisk, smidig och som kan sätta gränser och ta ansvar för sitt eget välmående. Den 
självsäkre individen har kompetenser som till exempel orädd, ifrågasättande, 
initiativtagande, beslutsam och karismatisk (Raymond, 2011). 

3.2 Illeris – Lärande 

Grundstenen för allt lärande är enligt Illeris (2015) identiteten. Illeris skriver om identiteten 
som resultatet av allt det som bearbetats i dåtid och blivit en del av individen, en punkt där 
innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimensionen möts. Identiteten byggs upp av det 
människan lär sig under livets gång. Vid ny lärdom behöver individens nuvarande identitet, 
all den kunskap som redan finns, knytas ihop med den nya informationen som blivit 
tillgänglig. Illeris (2013) menar att det är framförallt under ungdomsåren som lärande - och 
identitetsutvecklingen påverkar varandra. Under denna omvälvande tid har en individs 
identitet stor påverkan på vilka kompetenser som utvecklas. Beroende på vilka kompetenser 
som utvecklas så påverkar det i sin tur identiteten.  

Illeris (2015) reflekterar över bland annat Freud och hans driftteori, hur lärande påverkas 
baserat på biologi och genetik. Med utgångspunkt från Piaget skriver Illeris (2013) om fyra 
olika typer av lärande. När det saknas tidigare kunskap, något som för det mesta enbart är 
möjligt för småbarn sker ett kumulativt lärande. När kunskapen kan läggas till i befintliga 
scheman, en fördjupning av redan befintlig kunskap görs sker ett assimilativt lärande. Krävs 
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en omstrukturering av den befintliga kunskapen för att den nya ska passa in sker ett 
ackomodativt lärande. Påverkar den nya kunskapen så pass mycket så identiteten förändras 
har ett transformativt lärande skett. Det kumulativa och assimilativa lärandet är det som 
skapar förutsättningar för att kompetensutveckling ska kunna ske, utvidgning av redan 
befintlig kunskap. Vid helt ny kunskap är det ackomodativt och transformativt lärandet som 
krävs för att kunna tillgodose sig informationen och därmed utveckla kompetenser i nya 
riktningar. 

I sin teori om lärande skriver Illeris (2015) om lärandets tre dimensioner, presenterat som en 
inverterad triangel inuti en cirkel. I de två översta hörnen står innehållsdimensionen till 
vänster och drivkraftsdimensionen till höger. De handlar båda om den individuella 
tillägnelsesprocessen. I det tredje hörnet står samspelsdimensionen vilken handlar om den 
sociala och samhälleliga aspekten. Dessa tre, innehålls-, drivkrafts- och 
samspelsdimensionen är nödvändiga, oberoende situation, för att ett lärande ska kunna vara 
möjligt (Illeris, 2015). Cirkeln som triangeln befinner sig i används för att uppmärksamma 
att lärande är beroende av en kontext. 

För att till exempel kompetensutveckling ska kunna ske menar Illeris (2013) att det krävs 
engagemang-praktik-reflektion. Förutsättningarna för att kunskap kan bibehållas påverkas 
av individens engagemang. Lågt engagemang minskar sannolikheten att kunskapen 
bearbetas och bevaras medan högt engagemang ökar sannolikheten att kunskapen bearbetas 
och bevaras. Det behöver även finnas utrymme att tillämpa nyförvärvade kunskaper. 
Antingen praktiskt eller teoretiskt. Därefter krävs reflektion. Bäst resultat för 
kompetensutveckling går enligt Illeris (2015) att erhålla när lärandet kan kopplas ihop med 
individens dåtid, nutid och framtid. 

Möjligheter för att lära finns ofta men det är långt ifrån alla möjligheter som tas tillvara på, 
hinder uppstår. Hinder för lärande kan till exempel vara försvarsmekanismer så som 
bortträning, regression, projektion och isolering (Illeris, 2015). Andra försvarsmekanismer 
som presenteras i korthet är bland annat förskjutning och reduktion. Lite mer omfattande 
presenteras teorin om att det finns tre olika grupper av hinder (Illeris, 2015). Ett hinder till 
att ny kunskap försummas är när det finns en uppfattning att kunskapen redan är förvärvad. 
Ett annat hinder är när möjligheten till ett lärande uppmärksammas men förbises med 
anledning av till exempelvis stress eller rädsla. Tredje och sista hindret är när ett medvetet 
beslut tagits att inte lära sig något nytt trots möjlighet till det. 

4 METOD 

I följande del kommer ansats, metodval, urval, pilotstudie, genomförande, bearbetning av 
data, etiska principer samt validitet och reliabilitet att presenteras. 

4.1 Kvantitativ ansats 

Enligt Denscombe (2018) är kvantitativ ansats en fördel när det är av intresse att få fram en 
stor mängd data och det som efterfrågas anses vara okomplicerad information. Okomplicerad 
information är kortfattad och okontroversiell. Förenklat sagt är kvantitativ data siffror. 
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Denscombe (2018) påpekar att det krävs kunskap om vad det är för typ av data som svaren 
ger för att kunna läsa av insamlad data. All data som presenteras i denna studie är diskret 
data, det är hela enheter. Vid uträkning av genomsnitt går det att få fram svar som inte är 
distinkta enheter men det är omöjligt att i praktiken ha till exempel 1,3 syskon. 

4.2 Metodval: enkät 

Beslutet att använda enkät inom den kvantitativa ansatsen gjordes med hänsyn till 
genomförbarhet. Enligt Denscombe (2018) är fördelar med enkäter många. Bland annat är 
det tidseffektivt, det går att få en mängd svar på kort tid. Frågeställarens påverkan på de som 
ställer upp är mindre än vid till exempel intervjuer (Bryman, 2011). Engagemanget som krävs 
för att besvara enkäter är även det mindre vid förkodade svar, vilket enligt Denscombe 
(2018) ökar sannolikheten för att enkäterna besvaras och skickas in. Deltagarna behöver vid 
fasta svar inte själva lägga tid och energi på att skriva ner svar utan behöver bara välja och 
rangordna utifrån de befintliga alternativen. 

Valet att ha internetbaserad enkät (se bilaga A) var från början inte planen trots att 
Denscombe (2018) skriver positivt om dem. Framförallt anser författaren att webbaserade 
enkäter är fördelaktiga då de har möjlighet att se mer inbjudande ut än en enkät som skickas 
som ett vanligt mail. Den stora fördelen är dock att det går att få in resultat direkt i ett 
statistikprogram. Bryman (2011) är desto mer skeptisk och har resultat som visar att dela ut 
enkäter på plats ökar deltagandet.  

I enkäten finns 9 frågor, varje fråga var tvungen att besvaras innan nästa fråga blev synlig för 
informanten. Det enda undantaget var den åttonde frågan. Där fanns det möjlighet att lämna 
egna förslag och var därför frivillig. 

Frågorna som ställs i enkäten (bilaga A) är formulerade utifrån Illeris (2013) som menar på 
att en individs historia påverkar nuläget och framtiden. Även Schönbeck (2009) menar på att 
historian påverkar och det är hennes stereotyper, det ansvarstagande äldsta barnet, det 
medlande mellanbarnet och det kreativa yngsta barnet, som är utgångspunkt för valet av de 
föreslagna kompetenserna social, ledarskap och inspirerande. Jag har angivit tre exempel per 
kompetens för att förtydliga kompetensens respektive innebörd. Erickson (2006) utvecklar 
den inspirerande kompetensen och i enkäten används delar av hans definition tillsammans 
med Zenger och Folkman (2013) som undersökt vad VD:ar önskar av sina ledare som 
exempel på vad den inspirerande kompetensen skulle kunna innebära. Exempel på vad social 
kompetensen kan innebära kommer ifrån Wimans artikel (2015) som berör olika egenskaper 
och beteenden som han anser kan öka den social kompetensen. Ledarskapskompetensens 
exempel är valda med inspiration från Jansson (2004) som gjort en undersökning om vilka 
ledaregenskaper som är viktiga för att få engagerade deltagare till frivilligorganisationer 
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4.2.1 Nominal-, ordinal- och kvotskalenivå 

I enkäten finns svarsalternativ som ger data på tre olika nivåer; nominal, ordinal och kvot 
(Bryman, 2011). På nominalskalenivå ger svaren ingen rangordning. I genomförd studie är 
det kön, utbildningsnivå, om ledarskapsutbildning genomförts samt vilken placering chefen 
har i syskonskaran som har denna nivå. 

Även på ordinalskalenivå kategoriseras svaren (Bryman, 2011). Det som skiljer de båda 
nivåerna åt är att här jämförs datan mot varandra. Frågor av denna typ i studien är de där 
cheferna ombeds fylla i en siffra; vilken kompetens är din styrka idag, vilken kompetens 
behöver du (enligt dig själv) jobba med samt vilken kompetens var din styrka som barn. 

I kvotskalenivån finns det en absolut nollpunkt (Bryman, 2011). Exempel på denna nivå är 
frågan hur många syskon chefen har, med underkategorierna som handlar om systrar och 
bröder. Det går att ha noll syskon som minst och det går att ha dubbelt så många syskon som 
någon annan. 

4.3 Urval 

Ett icke-sannolikhetsurval med strategiskt urval som urvalsmetod var tillvägagångssättet för 
studien. Det fanns vetskap om att chefer i en stad fanns tillgängliga som deltagare om 
grindvakt användes vilket därmed också blev fallet.  

I den genomförda studien arbetar samtliga deltagare som chefer. Vilka arbetsuppgifter och 
ansvar cheferna har var oväsentligt. På grund av det begränsade urvalet och urvalsramen har 
slumpen relativt liten påverkan på resultatet. Resultatet går ej att generalisera och urvalet var 
ett icke-sannolikhetsurval som enligt Bryman (2011) förtydligar att det inte är ett stickprov. 

Strategiskt urval innebär att alla som är valda som deltagare är medvetet utsedda för att de är 
av relevans för studiens syfte (Bryman, 2011). Vid kunskap om vilka individer som krävs för 
att få svar på frågeställningar eller syfte görs sedan urvalsramen (Nyquist, 2017). Det fanns 
möjlighet att kontakta chefer vilket därmed blev urvalsramen – för att få delta behöver 
samtliga deltagare vara verksamma som chefer. Problemet med denna typ av urval är att 
resultaten är icke generaliserbara då det är oklart hur representativ den svarande gruppen är 
(Bryman, 2011).  

Grindvakt innebär det att en person med lämpligt kontaktnät kontaktas och det är via denna 
individs kontakter som urvalskvoten blir uppfylld (Bryman, 2011). I denna studie var det en 
chef och en receptionist som var grindvakter och möjliggjorde kontakt med chefer. 
Urvalskvoten, hur många chefer som behövdes för att genomföra studien blev inte bestämt 
utan målet var att få in så många svar som möjligt.  

4.4 Pilotstudien 

Innan enkäten skickades ut till cheferna gjordes en pilotstudie, en test för att se om frågorna 
kunde missuppfattas eller tolkas på något annat sätt än det var menat. Det var med 
anledning av att Denscombe (2018) understryker hur viktigt det är att enkäten ställer de 
frågor som krävs för att svara på frågeställningarna redan på första försöket som pilotstudien 
genomfördes. Pilotstudien var enbart till för att bekräfta att ett resultat var möjligt att få 
fram. I pilotstudien användes ett bekvämlighetsurval, alla som kunde tänka sig delta var 
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berättigade kandidater. Tio slumpmässigt valda individer fick besvara enkäten. 
Tillvägagångssättet uppfyllde Brymans (2011) krav på bekvämlighet. 

Pilotstudiens enkät delades ut på papper. Av de 10 personer som svarade på testenkäten 
skattade hälften med siffror och hälften satte kryss på de alternativ som de tyckte stämde in 
på dem. Vid sammanställningen av visade det sig bli problem när alternativen var ifyllda på 
olika sätt. För att undvika problemet gjordes två åtgärder. Först formulerades frågorna om 
för att förtydliga att det var siffror som efterfrågade. Därefter utformades den webbaserade 
enkäten så att deltagarna var tvungna att svara med siffor eller trycka ja/nej för att kunna gå 
vidare. Detta för att säkerställa att all den data som kom in såg likadan ut och skulle kunna 
leda till ett resultat. 

Under pilotstudien framgick det även att alternativet ”övrigt” vid frågan om kön var 
förvirrande för testpersonerna. Det fanns med för att ge dem som inte vill kategorisera sig 
inom de befintliga könen en möjlighet att svara men togs bort för att undvika att samma 
förvirring skulle uppstå hos cheferna. 

4.5 Genomförande 

De som hade möjligheten att delta var de med position och titel formell ledare, chef. 
Enkäterna var från början tänkta att delas ut personligen men efter önskemål togs beslutet 
att genomföra enkäter via webben. Enkäten (bilaga A) skickades ut till 63 chefer och 
slutfördes av 27 st. Av de som svarade var det 5 män och 22 kvinnor. Vid 
undersökningstillfället har alla chefer haft samma stad som arbetsgivare vilket innebär att 
den geografiska spridningen är låg. Det innebär att resultatet kan blivit påverkat av 
eventuella lokala faktorer så som exempelvis det kommunala välståndet. För att tillföra så 
mycket bredd som möjligt skickades enkäten ut till chefer inom olika sektorer, till exempel 
IT, skola och socialförvaltning. Hur fördelningen mellan de olika sektorerna ser ut går inte att 
få fram eftersom enkäten besvarades anonymt. 

I enkäten (bilaga A) fick cheferna svara på hur de anser att de varit som barn, hur de anser att 
de är nu och vad de anser att de behöver utveckla. Det fanns även möjlighet att lägga till 
föreslag för vad de vill utveckla. 

4.6 Bearbetning av data 

Vilken sorts data som samlas in är viktigt att tänka på redan inledningsvis menar Bryman 
(2011) då det är avgörande för vilka tillvägagångssätt som finns vid bearbetningen. Datan 
behöver kunna ge svar på de frågeställningar eller hypoteser som studien bygger på. De olika 
nivåerna (se 4.2.1) behöver till exempel olika tekniker för att kunna bearbetas korrekt.  

Inledningsvis var tanken att SPSS skulle användas vilket påverkat utformningen av enkäten 
(bilaga A). Vid förnyat syfte togs beslutet att istället hantera all data manuellt, både den som 
presenteras i resultatet och i analysen. De diagram som presenteras har gjorts med hjälp av 
Excell och tabeller har gjorts för hand med hjälp av Words tabellfunktion. Analysen är 
baserad på en subjektiv bedömning av chefernas svar med ELD (Raymond, 2011) som 
utgångspunkt. Även här är det tabellfunktionen i Word som använts. 
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4.7 De fyra etiska principerna 

De etiska principerna tas upp i missivbrevet (bilaga B): information om syftet, samtycke till 
deltagande, hur konfidentialiteten ser ut och vad svaren ska nyttjas till. Detta görs då Bryman 
(2011) påpekar att det är av största vikt att redogöra för de fyra etiska principerna vid all typ 
av forskning. Cheferna har blivit informerade om vad enkäten har för mål att undersöka och 
att det är helt och hållet frivilligt att delta. Det har även framgått att enkäten är anonym. För 
att kunna säkerställa detta gjordes enkäten via webben (se mer om webbaserad enkät nedan). 
Svaren visades men inte ifrån vilka mailadresser de kom. 

Denscombe (2018) tar upp svårigheten med samtycket vid webbaserade enkäter, en 
bekräftelse på att deltagare läst och förstått all information. Det är med anledning av detta 
som det i missivbrevet (bilaga B) framgått att samtycke ges i samband med inlämning.  Vid 
eventuella frågor och funderingar så har min mailadress funnits tillgänglig. 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är det som bekräftar hur trovärdig en studie är (Bryman, 2011). 
Övergripande handlar validitet om ifall studien verkligen undersöker det som den är menad 
att göra. Ges svar på ställda hypoteser i resultatet? Uppnås syftet med det framkomna 
resultatet? Är svaret ja på dess frågor är validiteten hög. Reliabilitet handlar istället om 
trovärdighet. Framkommer samma resultat om samma studie på samma personer görs 
imorgon? Är detta fallet så är också reliabiliteten hög. Följande text presterar validitet och 
reliabilitet i förhållande till genomförd studie. 

I vilken ordning frågor ställs kan inverka på resultatet.  Frågor i en enkät behöver vara 
placerade så att deltagarna inte påverkas av sina tidigare svar senare i enkäten (Denscombe, 
2018). Ledande frågor men även frågor som går att missförstå uppmärksammar Bryman 
(2011) som menar på att det är en av de största svårigheterna med enkäter och fasta 
svarsalternativ. Svar som är påverkade av varandra kan ske omedvetet så det behöver inte 
handla om sabotage men det leder till snedvridna resultat. Bryman (2011) uppmärksammar 
dock att trots god planering från undersökarens sida så finns risk för att svaren blir beroende 
av varandra. Är det så att svaren blir beroende av varandra så minskar reliabiliteten, 
skevheter kan då uppstå och svaren blir opålitliga. Det som studien avser att mäta blir också 
påverkat om frågorna blir ledande, validiteten minskar. För att öka både validiteten och 
reliabiliteten har en pilotstudie gjorts. Sammanställningen av pilotstudien gav intrycket av 
frågorna var placerade på ett sådant sätt att de hade låg påverkan på varandra. 

Valet av fasta, slutna frågor i enkäten (bilaga A) är för att öka sannolikheten att cheferna vill 
delta då tidsaspekten kan vara den avgörande variabeln huruvida de ställer upp eller inte. Det 
finns en medvetenhet om att fast svar även kan vara en anledning till varför vissa väljer att 
avstå från att delta, något som Denscombe (2018) påtalar. Risk för att cheferna känner sig 
begränsade av givna svar finns. Författaren påpekar även att ärligheten kan variera, det finns 
en ständig svårighet att veta om människor talar sanning eller ljuger. Vid oärliga svar 
påverkas reliabiliteten. Uppfattningen av hur ärliga cheferna varit när de svarat på enkäten 
diskuteras under punkt 7.2 Resultatdiskussion. 

Genom utformningen av enkäten finns risk för missförstånd, något som Denscombe (2018) 
påpekar är möjligt vid denna typ av datainsamling. Vid missförstånd är det både validiteten 
och reliabiliteten som påverkas. Saknas förståelse så är det omöjligt mäta det som studien 
avser att mäta. Dessutom uppstår skevhet när resultatet ska sammanställas. Det är med 
anledning av detta som pilotstudien genomfördes. Frågorna är testade och reviderade för att 
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öka sannolikheten att cheferna förstår hur de ska svara. I och med att det var en webbaserad 
enkät som skickades ut var det möjligt att ”tvinga” cheferna att göra rätt för att kunna gå 
vidare.  

Användning av webbaserade enkäter minskar enligt Denscombe (2018) risken för att någon 
enkät kommer bort eller läggs till två gånger. Däremot är det möjligt att ett mail med länk till 
en webbaserad enkät försvinner bland alla andra mail eller blir bortprioriterat. Vid stort 
bortfall ökar risken för skevhet i resultatet. Istället för en ökad reliabilitet eftersom ifyllda 
enkäter garanterat finns med i resultatet så minskar reliabiliteten igen ifall bortfallet är 
alltför stort. Trots risk för bortfall så är det en webbaserad enkät som använts. Bortfallet 
visade sig bli strax över 50%. 

5 RESULTAT 

De chefer som deltagit i studien har skattat hur de ser på sig själva utifrån tre olika 
indelningar av kompetens vid fråga 6,7 och 9 där 1 innebär låg skattning av den egna 
kompetensen och 3 innebär hög skattning av den egna kompetensen. Fråga 6 handlar om 
kompetensen i dagsläget, fråga 7 om önskad kompetensutveckling och fråga 9 hur 
kompetensen såg ut som barn. Vid varje fråga i enkäten finns en beskrivning på vad 
respektive kompetens kan innebära. Kompetenserna som skattas vid varje fråga är 
ledarskapskompetens, social kompetens och inspirerande kompetens. Samtliga chefer 
svarade att de hade högskoleutbildning samt genomfört minst en ledarskapsutbildning. 
Resultatet som presenteras nedan inleds med en figur eller tabell för att därefter förklaras 
närmare i text undertill. 

 
Figur 1 – Stolpdiagram över chefernas egna skattning av respektive kompetens i dagsläget. 
Sammanlagt 27 svarande 

Figur 1 visar hur cheferna i dagens läge skattar sig själva utifrån respektive kompetens (se 
fråga 6 i bilaga A). 1 innebär låg skattning av den egna kompetensen och 3 innebär hög 
skattning av den egna kompetensen. Merparten av cheferna har som diagrammet visar valt 
att skatta den egna kompetensen högt inom respektive kompetensområde. 
Ledarskapskompetensen är den kompetens som flest chefer valt att skatta högt. 
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Tabell 1 – Social, ledarskaps- och inspirerande kompetens, nutid vs dåtid 

 
I tabell 1 visas chefernas svar hur de skattat sin kompetens på fråga nummer 6: ”Vilken 
kompetens är din styrka idag?” jämfört med fråga 9: ”Vilken kompetens var din främsta som 
barn”. Det framgår hur de över tid har förändrats inom de olika kompetenserna. 
Övervägande så har cheferna valt att sätta samma siffra i både nu- och dåtid. De som valt att 
skatta sig själva med en annan siffra har till största del valt att i nutid sätta en högre siffra än 
den de valt att skatta sig själva med i dåtid. Endast vid ett fåtal tillfällen, närmare bestämt 
fem gånger har cheferna valt att skatta sig själv med en lägre siffra i nutid än i dåtid. För en 
chef är det den social kompetensen som tidigare varit en 3: a men idag är en 2: a. Två chefer 
har skattat den dåtida ledarskapskompetensen med en 3: a men i nutid skattar den med en 2: 
a. Inom den inspirerande kompetensen är det en chef som skattat den dåvarande kompetens 
med en 3: a men i nuläget med en 2: a. Det är även en chef som inom den inspirerande 
kompetensen valt att skatta sig med en 2: a i dåtid och en 1: a nutid. 

 
Tabell 2 – Gemensamma kompetenser då vs nu 

Ingen gemensam En gemensam Två gemensamma Tre gemensamma 

3 personer 5 personer 17 personer 5 personer 

 

Tabell 2 visar en sammanställning av Tabell 1, i hur stor utsträckning som cheferna valt att 
skatta sig själv med samma siffra vid social kompetens då som nu, ledarskapskompetens då 
som nu samt den inspirerande kompetensen då som nu. Tjugotvå personer, ca 81% av alla 
svarande, har satt samma siffror på två eller tre av de utvalda kompetenserna.  

 

 Social 
kompetens Då 1 

Social 
kompetens Då 2 

Social 
kompetens Då 3 

Social kompetens Nu 1 1   
Social kompetens Nu 2 1 8 1 
Social kompetens Nu 3  7 9 

 Ledarskaps-
kompetens Då 1 

Ledarskaps-
kompetens Då 2 

Ledarskaps-
kompetens Då 3 

Ledarskapskompetens Nu 1    
Ledarskapskompetens Nu 2  5 2 
Ledarskapskompetens Nu 3 3 8 9 

 Inspirerande 
kompetens Då 1 

Inspirerande 
kompetens Då 2 

Inspirerande 
kompetens Då 3 

Inspirerande kompetens Nu 1  1  
Inspirerande kompetens Nu 2 2 9 1 
Inspirerande kompetens Nu 3 2 5 7 
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Figur 2a – Stolpdiagram över chefernas skattning av vad de behöver arbeta med  

Sammanlagt 27 svarande 

I figur 2a presenteras resultatet av fråga 7: ”Vilken kompetens behöver du arbeta med (enligt 
dig själv) för att utvecklas till en bättre ledare?”. Cheferna har här fått bedöma sig själva 
utifrån social, ledarskaps- och inspirerande kompetens. De har skattat om de anser att de har 
stort, medelmåttigt eller lågt behov av att utveckla ifrågakommande kompetens för att 
utvecklas till en bättre ledare.  

Stolpdiagrammet 2a visar att endast ett fåtal chefer, som högst är det 5 stycken som valt att 
sätta en 3: a, hög skattning av kompetensutvecklingsbehov för att bli en bättre ledare. Detta 
gäller för samtliga tre kompetenser. Desto fler har valt att sätta en 2: a eller det något mer 
förkommande, en 1: a vilket motsvarar låg skattning utav kompetensutvecklingsbehov för att 
bli en bättre ledare. Flest 1: or har den sociala kompetensen fått, tretton stycken. Det innebär 
att ca 48% av de svarande anser att social kompetens är något som de ser ett lågt personligt 
behov av att utveckla. Ledarskapskompetensen och den inspirerande kompetensen fått flest 
3: or, hög skattning. Båda dessa har fått fem 3: or vilket motsvarar 19% inom kategorin 
ledarskapskompetensutvecklingen och 19% i kategorin om inspirerande 
kompetensutveckling. Drygt en femtedel anser med andra ord att de behöver arbeta med sin 
ledarskapskompetens för att utvecklas till en bättre ledare och drygt en femtedel anser att det 
är den inspirerande kompetensen som behövs utvecklas för att bli en bättre ledare. 
Resterande svar visar på en uppfattning av lågt eller medelmåttigt behov av att utveckla de 
tre angivna kompetenserna som framställts i enkäten; social kompetens, 
ledarskapskompetens och inspirerande kompetens. 
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Figur 2b – Stolpdiagram över de två kompetenser som cheferna skattar högst för att 
utvecklas till en bättre ledare. 

Stolpdiagrammet jämför de högst skattade kompetenserna som cheferna anser att de 
behöver utveckla för att bli en bättre ledare vilket utifrån resultatet av figur 2a visar sig vara 
ledarskapskompetens och inspirerande kompetens. Resultatet av figur 2b visar att det enbart 
är en ledare som satt en 3: a – hög skattning av önskad kompetensutveckling både vad det 
gäller ledarskapskompetensen och den inspirerande kompetensen. De andra fyra som valt att 
skatta ledarskapsutvecklingen med en 3: a har skattat den inspirerande kompetens med en  
2: a - en person, eller en 1: a - tre personer. Av de som valt att skatta den inspirerande 
kompetensutvecklingen med en 3: a vid önskad kompetensutveckling så har fyra personer 
skattat ledarskapsutveckling med en 2: a och en person skattat med en 1: a.  
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5.1 Föreslagna kompetenser 

Tabell 3 – Sammanställning av egna önskningar gällande kompetensutveckling 

3 
Störst behov av att utveckla 

2 
Mindre behov av att utveckla 

1 
Minst behov av att utveckla 

Administrativ kompetens Utmana medarbetarna utifrån 
deras kompetens 

Orka analysarbetet 

Fokusering på sak – inte person Delegeringskompetens Människans beteende 

Träna och efterfråga 
överenskommet arbetssätt 

Reflektionskompetens  

Framförhållningskompetens Inte lyssna mest på den som 
skriker högst 

 

Uppföljningskompetens Inte bli så engagerad  

Visionär kompetens Logikkänsla  

Inte göra överilade beslut Tålamod  

Mer hjärna än hjärta   

Släppa kontrollbehovet   

Teknisk kompetens   

Förberedande kompetens   

 

Cheferna har haft möjlighet att vid fråga 8 (se bilaga A) presentera egna förslag på 
kompetenser som de ansåg var viktigare att utveckla för att bli bättre ledare än de i enkäten 
föreslagna kompetenserna: social, ledarskap och inspirerande. Cheferna har även när det 
kommer till möjligheten att föreslå egna kompetenser varit ombedda att skatta om det finns 
högt kompetensutvecklingsbehov, medelmåttigt eller lågt kompetensutvecklingsbehov.  

11 chefer av de sammanlagt 27 medverkande valde att lämna minst ett förslag på kompetens 
som de ansåg vara viktigare än social, ledarskaps- och social kompetens. Av dessa 11 chefer 
var det 7 stycken som valde att lägga till två förslag. 2 chefer av de 7 valde att addera 
ytterligare en kompetens vilket innebär att det lämnade förslag på alla tre 
utvecklingsnivåerna; hög, mellan och låg. Dessa 2 chefer ansåg att det för dem fanns tre 
kompetenser som är viktigare att arbeta med för att utvecklas till en bättre ledare än de i 
enkäten föreslagna. För den ena av dessa två chefer var det 3: framförhållning, 2: kunna 
delegera och 1: orka analysarbetet som var viktigare. För den andra var det 3: teknisk 
kompetens, 2: logikkänsla och 1: människans beteende. 
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6 ANALYS 

I denna del analyseras den öppna frågan 8 – ”Finns det någon annan kompetens du känner 
är viktigare för dig att utveckla än de ovan föreslagna?” utifrån ELD (Raymond, 2011). 

6.1 Föreslagna kompetenser 

I tabell 3 under punkt 5.1 Föreslagna kompetenser presenteras de kompetenser som cheferna 
ansåg att de behövde förbättra för att bli bättre i sin yrkesroll. De egna förslagen som 
cheferna lämnade i enkäten är i tabell 4 analyserade utifrån ELD (Raymond, 2011). Först står 
de kompetenser som cheferna lämnade som förslag. Därefter står en siffra som motsvarar en 
angiven kompetens utifrån ELD. Efter siffran står motsvarigheten till den kompetenskategori 
som beskrivs av ELD. 

Tabell 4 – Analys av sammanställningen av chefernas önskningar gällande 
kompetensutveckling 

3 
Störst behov av att utveckla 

2 
Mindre behov av att utveckla 

1 
Minst behov av att utveckla 

Administrativ kompetens – 
2 Administrera 

Utmana medarbetarna utifrån 
deras kompetens – 
2 Ta tillvara på kompetens 

Orka analysarbetet – 
7 Disciplinerad 

Fokusering på sak – inte person 
– 7 Koncentrerad, distansera 
sig 

Delegeringskompetens – 
2 Delegeringsförmåga 

Människans beteende – 
6 Öppenhet 

Träna och efterfråga 
överenskommet arbetssätt – 
2 Konsekvent  

Reflektionskompetens – 
7 Självreflektion 
(2 dokumentera) (se text 
nedan) 

 

Framförhållningskompetens – 2 
Projektplanering 

Inte lyssna mest på den som 
skriker högst – 
6 Uppmärksam 

 

Uppföljningskompetens – 
2 Målstyrning 

Inte bli så engagerad – 
6 Distansera sig 

 

Visionär kompetens – 
1 Visionär 

Logikkänsla – 
3 Logik 

 

Inte göra överilade beslut – 
7 Genomtänkt 

Tålamod – 
7 Tålamod/tålmodig 

 

Mer hjärna än hjärta – 
7 Objektivitet 

  

Släppa kontrollbehovet – 
2 Delegeringsförmåga 

  

Teknisk kompetens – 
5 Tekniska färdigheter 

  

Förberedande kompetens – 
2 Planera 
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I tabell 4 är det ett av kompetensparen som skiljer sig åt från resterande. Detta beror på att 
kompetensen ifråga, reflektionskompetens, saknar en tydlig motsvarighet i någon av ELDs 
kompetenskategorier (Raymond, 2011). Den kompetens som står först i tabell 4, 
självreflektion, ingår i ELDs kategori 7 – självkontroll, självkännedom och självsäkerhet. 
Dokumentera är enligt ELD en del av kategorin ledarskap och organisation/administration 
och är relevant att lägga till för att den föreslagna kompetensen, reflektionskompeten, ska 
kunna ha en relevant motsvarighet. I tabell 5 står den längst till höger med förtydligande av 
vilka två kategorier som använts vid analyseringen följt av benämningen övrigt. 

 
Tabell 5 – Sammanställning av chefernas förslag ordnade utifrån ELDs 
kompetenskategorier 

1 
Entreprenörskap 

& Kreativitet 

2 
Ledarskap & 
Organisation 

/administration 

3 
Pedagogiska 
färdigheter & 
Samtalsteknik 

4 
Aktivt 

deltagande & 
Kommunikation 

5 
Tekniska & 

Ekonomiska 
färdigheter 

6 
Öppenhet 
& Empati 

7 
Självkontroll, 

Självkännedom 
& Självsäkerhet 

7+2 
Övrigt 

1 8 1  1 3 5 1 

 
Det framkommer i analysen att merparten av de egna förslagen på kompetenser som chefer 
vill utveckla stämmer överens med den andra gruppen, det som inom ELD kategoriseras som 
ledarskap och organisation/administration. Åtta chefer valde kompetenser som faller under 
denna kategori. Fem stycken chefer har valt kompetenser som hamnar under ELDs kategori 
självkontroll, självkännedom och självsäkerhet. Tre förslag analyseras som öppenhet och 
empati. Pedagogiska färdigheter och samtalsteknik, tekniska och ekonomiska färdigheter 
samt entreprenörskap och kreativitet har efter analysering fått var ett förslag. Även kreativ 
fanns med i enkäten som ett exempel för den inspirerande kompetensen. 

Efter analyseringen var det en av kategorierna som stod tom, kategori 4 – aktivt deltagande 
och kommunikation. Bland förslagen som cheferna skrev var det ingen som skrev en 
kompetens som efter analysering hade en motsvarighet inom denna kategori. 
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Tabell – 6 Sammanställning över nuvarande kompetens och analyserad önskad 
kompetensutveckling, översatt till ELDs siffror 

Chef 
nr 

Social 
kompetens 

Nutid 

(ELD nr.6) 

Ledarskaps- 
kompetens 

Nutid 

(ELD nr.2) 

Inspirerande 
kompetens 

Nutid 

(ELD nr.1) 

3. Högt 
önskad 

kompetens-
utveckling 

2. Mellan 
önskad 

kompetens-
utveckling 

1. Lågt 
önskad 

kompetens-
utveckling 

1 3 3 3 2   

2 3 3 3 2 2 7 

3 3 3 3 2 7 (2)  

4 3 2 2 1   

5 2 3 2 7 6  

6 2 3 2 2   

7 3 3 3 5 3 6 

8 3 3 2 2 2  

9 3 3 3 7 6  

10 2 2 3 2 7  

11 3 2 3 7   

 

På den vänstra sidan om den fetmarkerade linjen står de tre kompetenserna som fanns med i 
enkäten. I parentesen står den siffra som de olika kompetenserna tillhör enligt ELD 
(Raymond, 2011). Under rubrikerna står de siffror som cheferna valt att skatta sig själva med. 
En 3: a står för hög skattning av den egna förmågan och 2: a står för mellan skattning av den 
egna förmågan. Det fanns möjlighet att välja 1 – låg skattning av den egna förmågan men 
ingen av de som lämnade något eget förslag valde att skatta sig med en 1: a. 

De siffror som på vänster sida är fetmarkerade är de som tillhör samma grupp som 
presenteras på den högra sidan. En fetmarkerad siffra innebär att chefen vill utvecklas inom 
denna kategori.  

På den högra sidan presenteras de olika förslagen som cheferna själva valde att addera, 
omgjorda till ELDs siffror. För att förtydliga, chefen som tilldelats nummer 1 önskar sig 
kompetensutveckling av någon av de kompetenser som faller in under siffran 2, Ledarskap & 
Organisation/administration. Chef nummer 2 önskar sig utveckling av kompetenser inom 
grupp 2 och 7. 

De flesta cheferna som valt att ange vilka andra kompetenser de vill utveckla, utöver de i 
enkäten angivna, faller under kategori 6,2 och 1. En chef önskar utveckling inom en annan 
kategori än dessa tre, utveckling av kategori 7. Tre av cheferna har valt att skatta sig själva 
med en 2: a inom de kompetenser som fanns med i enkäten och uttrycker här en önskan om 
kompetensutveckling för någon av dessa samt utveckling inom andra områden. Resterande 
har utöver att lägga till kompetenser från andra kategorier även uttryckt önskningar om 
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kompetensutveckling inom de tre kompetenser som fanns med i enkäten, social, ledarskap 
och inspirerande samtidigt som de skattat sig själva med en 3: a – hög skattning av den egna 
kompetensen. 

7 DISKUSSION 

Nedan följer en metod-, resultat och slutdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion 

Vid uppsatsens början var syftet ett annat än det nuvarande, studien handlade om 
uppväxtens påverkan på chefers kompetenser och önskade kompetensutveckling. I slutfasen 
uppstod komplikationer och det blev tvunget att göra om uppsatsen. Ett nytt syfte behövde 
formuleras och stora delar av uppsatsen behövde därför göras om. Enkäten (bilaga A) var vid 
det tillfället utskickad och besvarad vilket fick bli utgångpunkten för den nya uppsatsen. 
Fördelen med att denna situationen uppstod har varit att den data som samlats in har 
bearbetats på många olika sätt. Den har vridits och vänts på för att se om det ens var möjligt 
att använda den trots nytt syfte. Nackdelen med situationen har varit att det var svårt att 
hitta nya infallsvinklar. Förmågan att kunna se möjligheter, syfte och frågeställningar baserat 
på befintlig data istället för tvärtom har varit både energi- och tidskrävande. 

I den tidigare forskning som redogjorts för var det endast möjligt att kategorisera sig som 
man eller kvinna. Jag valde från början att ha med ett övrigt-alternativ på frågan om kön 
men tog efter pilotstudien bort det. Här behöver forskare ställa sig frågan hur hantering av de 
som anser att kategoriseringen man och kvinna är för begränsande för att överensstämma 
med den egna definitionen ska ske. I denna studie har avsaknaden av alternativa 
könsdefinitioner inte gett sken av att påverka men då enkäten varit helt anonym är det 
möjligt att någon valt att avbryta då de saknat ett passande alternativ vid könet. Denna 
problematik är något som framtida forskare bör fundera över då det blir mer förekommande 
med andra definitioner än de traditionella man och kvinna. 

Innan studien påbörjats fick jag kontakt med en chef som erbjöd sig att vara grindvakt till 
den kommande studien. När det stod klart att det var chefer som grindvakten hade tillgång 
till blev det referensramen, samtliga deltagare skulle arbeta som chef för att få delta i studien. 
Då grindvakten gav uppfattningen om att kunna förmedla kontakt till ett stort antal chefer 
blev ansatsen kvalitativ. Detta, i samband med enkäter som datainsamlingsmetod, kändes 
som ett strategiskt drag för att kunna få ett stort antal deltagande. Eftersom det var chefer 
som skulle deltaga och min uppfattning är att de har ett pressat tidschema så valdes 
tidskrävande intervjuer bort. Det fanns en medvetenhet om risken med enkäter är att svaren 
blir slentrianmässiga, samma siffra på alla frågor. Denna studie verkar undgått detta problem 
då svaren ger ett intryck av att frågan är genomläst, reflekterad över och svarad på. 
Skattningarna är oregelbundna vilket talat mot risken att svaren fyllts i utan reflektion 
(Denscombe, 2018). Intrycket är, baserat på detta, att reliabiliteten är hög i studien. Det är 
dock ingen garanti, möjligheten finns att cheferna som medverkat bara lyckats fylla i svar 
som skulle kunna vara sanningsenliga. 
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Det visade sig att chefer som urvalsgrupp var en svår grupp att få kontakt med och ännu 
svårare att få gensvar hos. Förhoppningarna om ett stort material kullkastades fort. På grund 
av urvalet är enligt Bryman (2011) den externa validiteten låg, resultatet är inte 
generaliserbart. Andelen chefer som genomförde enkäten var lägre än jag hade hoppats på 
även om det var många procentuellt som svarade. Dock visade de svar som kom in tidigt på 
ett mönster. Med fler svarande är det sannolikt att resultatet hade sett liknande ut men den 
stora fördelen hade varit att reliabiliteten varit bättre. Validiteten påverkas negativt på grund 
av att svaren är baserade på en subjektiv bedömning. Däremot har frågeställningarna 
besvarats vilket överensstämmer med Brymans (2011) definition av validitet. Genom hela 
texten har fokuset försökt vara på chefer, kompetens och kompetensutveckling för att det ska 
finnas en röd tråd och därigenom också bidra till ökad validitet till studien. 

Utifrån problematiken kring säkerställningen av de etiska principerna vid webbaserade 
enkäter har det som varit möjligt att göra gjorts. I mailet som skickades ut till cheferna fanns 
missivbrevet följt av en länk med enkäten. Detta för att öka sannolikheten att cheferna läste 
det. Huruvida samtliga som svarat på enkäten läst missivbrevet är dock omöjligt att veta. En 
möjlighet att förvisa sig om att missivbrevet blivit genomläst hade varit att ha med det som 
en fråga i enkäten men i detta fallet förhöll det sig annorlunda. Oavsett är det omöjligt att 
veta om missivbrevet verkligen blivit läst eller inte. 

Cheferna får i studien själva skatta de egna kompetenserna vilket innebär att resultatet är 
baserat på chefernas subjektiva uppfattning om den egna personen. Det finns inga garantier 
att de deltagande chefernas kompetenser liknar varandra trots att de i enkäten (bilaga A) valt 
att skatta sig med samma siffra. För att kunna presentera mindre subjektiva resultat hade 
någon form av mätning av kompetenserna behövts göras. Dock uppstår andra problem. Går 
det till exempel att mäta kompetens? Hur mäts det i så fall? Det hade dessutom varit mycket 
mer tidskrävande och risken finns att antalet deltagande chefer hade minskat. 

Medan det inledande syftet fortfarande var grunden för studien var tanken att resultatet 
skulle bearbetas med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). För att 
kunna mata in data i programmet var det väsentligt att veta vilka frågor som tillhörde vilken 
typ av variabler. Detta påverkade utformningen av enkäten. Med en annan utgångspunkt 
hade enkäten kunnat utformas annorlunda vilket hade kunnat gynna den studie som 
redogjorts för ovan. Nuvarande syfte och med vetskap om att alla data skulle hanteras 
manuellt hade öppnat upp för andra möjligheter. Frågorna skulle till exempel kunnat ha 
öppna svarsalternativ där cheferna själva ska fylla i egenskaper som de anser sig ha, behöva 
och de haft sen tidig ålder. Alternativa utformningar av enkäten som också skulle kunnat vara 
möjlig är gradering på en skala till exempel 1-10 och likaså fler valbara kompetenser. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån teori tillsammans med den tidigare forskning som redogjorts 
för. 

7.2.1 Den lärande chefen 

Bäst resultat för utveckling av kompetenser går enligt Illeris (2015) att erhålla när lärandet 
kan kopplas ihop med individens dåtid, nutid och framtid. Detta stämmer väl överens med 
Schönbecks (2009) åsikt att miljön, uppväxten påverkar var vi hamnar i yrkeslivet och 
därmed också vilka möjligheter för fortsatt lärande som ges. I Batemans (2011) studie visar 
resultaten på att cheferna skattar sina kompetenser liknande oberoende tidpunkt vilket läggs 
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som grund för åsikten att det är de kompetenser vi föds med som är avgörande huruvida vi 
blir chefer eller inte. Det är utifrån Bateman möjligt att bli ledare endast om individen har 
det i blodet. 

Med utgångspunkt från Bateman (2011) och Schönbeck (2009) skulle det krävas det som 
Illeris (2013) benämner som transformativt lärande för att en individ som inte är född ledare, 
genetiskt – Bateman eller miljömässigt – Schönbeck, skulle kunna bli det. Individen har i så 
fall med hjälp av kunskap och lärdom förändrat sin identitet och går från en icke-ledare till 
en ledare. Illeris (2015) skriver likt Bateman om möjligheten att biologi och genetik påverkar 
lärandet, något som uppmärksammas i driftteorin. Schönbeck (2009) poängterar istället 
miljöns påverkan, hur mönster som bildats i samband med lärande är återkommande och 
påverkar hur och varför individen lär sig nya kompetenser alternativt fördjupar redan 
befintliga.  

Oberoende den eviga frågan om arvet vs miljöns påverkan så menar Illeris (2013) att för att 
utveckling av kompetenser ska ske krävs engagemang-praktik-reflektion. Förutsättningarna 
för att kunskap kan bibehållas påverkas av individens engagemang. Lågt engagemang 
minskar sannolikheten att kunskapen bearbetas och bevaras medan högt engagemang ökar 
sannolikheten att kunskapen bearbetas och bevaras. Det behöver även finnas utrymme att 
tillämpa nyförvärvade kunskaper. Antingen praktiskt eller teoretiskt. Därefter krävs 
reflektion.  

Genom att besvara enkäten visar cheferna ett engagemang. Engagemangets vidd är dock 
begränsad till just enkäten. I vilken grad de är engagerade i övrigt går inte att avgöra utifrån 
enkätens resultat men genom att titta på enkätens svar, hur varierade alternativt enformiga 
svaren är ges en antydan om hur engagerade cheferna åtminstone varit medan de svarat. 
Valet att sätta olika siffror i sina skattningar är ett sätt att visa på ett engagemang i högre 
grad, till skillnad från de som valt att genomgående skatta sig med samma siffror. De chefer 
som valt att skriva kompetenser vid fråga 8 – ”Finns det någon annan kompetens du känner 
är viktigare för dig att utveckla än de ovan föreslagna?” visar på ett större engagemang 
eftersom detta var en frivillig fråga. 

För att cheferna ska kunna göra en, mot sig själva, rättvis bedömning om vilka kompetenser 
som de behöver utveckla bör de ha genomfört den engagerade delen samt den praktiska 
delen och kommit till det som Illeris (2013) kallar för den reflekterande delen. I enkäten är 
frågorna utformade så att de öppnar upp för reflektion, reflektion över hur starka eller svaga 
tre egenskaper är vid olika tidpunkter. Cheferna får svara på hur man varit, hur man är och i 
vilken omfattning utveckling av social, ledarskaps- och inspirerande kompetens är önskvärt. 
En reflektion över det som Ellström (1997) benämner som faktisk kompetens. Även de 
resterande tre hörnstenarna i Ellströms teori, formell kompetens, officiellt önskad 
kompetens och den kompetens som krävs för det faktiska jobbet är, i teorin, utgångspunkter 
för vilka kompetenser som är önskvärt att utveckla. Tillsammans utgör de fyra hörnstenarna 
den kompetens som används vilket jag förmodar är utgångspunkten för chefernas val av 
kompetenser att utveckla. Kompetenser som chefer uppfattar som irrelevanta för arbetet lär 
vara lågt prioriterat att utveckla. 

I hur stor utsträckning som faktisk reflektion utifrån Illeris (2015) teori som har skett är 
utifrån enkätens utformning inte möjligt att säkerställa men de chefer som valt att lägga till 
en eller flera kompetenser vid den öppna frågan ger intrycket av att reflekterat över vilka 
kompetenser de skulle behöva för att kunna utveckla sitt chefskap. Möjligheten finns att 
cheferna här reflekterat över sin praktik som chef och baserat sina svar angående 
kompetensutvecklingen på den praktiska delen av sitt jobb. 

Engagemang-praktik-reflektion hänger som tidigare nämnt ihop med idén om att dåtiden 
påverkar nutiden som i sin tur påverkar framtiden (Illeris, 2015). För att kompetenser ska 
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kunna utvecklas maximalt är tiden en betydande faktor. Vår historia påverkar vårt nuvarande 
lärande vilket sedan påverkar hur vi bemöter lärande i framtiden. Detta stämmer väl överens 
med Schönbecks (2009) åsikt om mönsters påverkan på individens lärande. I resultatet går 
det att se tidens påverkan på de deltagande chefernas kompetenser, hur de skattar olika 
kompetenser vid olika tidpunkter i livet. Intresset för att fortsätta utvecklas är utifrån 
resultatet medelmåttigt till lågt. Detta gäller utveckling av den sociala, ledarskaps- och 
inspirerande kompetensen. Vad det är som påverkar att resultatet ser ut som det gör kan 
bero på att det uppstått hinder. Vilka dessa eventuella hinder är som försvårar för ett fortsatt 
lärandet är utifrån enkätens utformning omöjligt att avgöra då det saknas frågor som berör 
den aspekten. 

7.3 Slutdiskussion 

Hur de chefer som deltagit i studien definierar social kompetens, ledarskapskompetens, 
inspirerande kompetens samt begreppet kompetens i vidare mening är omöjligt att veta. 
Olika uppfattningar av vad kompetenserna innebär kan vara orsaken till att till exempel 
ledaskapskompetensen skattades lågt vid frågan om kompetenser som önskas utveckla men 
efter analysering av de egna förslagen låg högst upp på listan över önskad 
kompetensutveckling. Möjligtvis är det inte bristande reflektion som påverkat svaren utan 
istället att vi definierar kompetenserna olika. Följande del behandlar resultatet i förhållande 
till forskningsfrågorna.   

7.3.1 Forskningsfrågorna 

På den första forskningsfrågan, ”Skattar chefer sina nuvarande kompetenser likadant som de 
skattar sina kompetenser under barndomen?” tyder resultatet på att det stämmer relativt 
bra. Av de chefer som medverkade hade 81% av alla två eller tre kompetenser som skattades 
likadant i nu- och dåtid. Detta kan vara antingen ett resultat av biologi, något som Illeris 
(2015) utifrån driftteorin menar på inverkar, att vi som människor följer våra mönster vilket 
Schönbeck (2009) anser eller så beror det på ett bra självförtroende. En kombination av alla 
är tre är en möjlighet men går utifrån enkätens utformning inte att bekräfta. 

I resultatet framkommer det att tre chefer har valt att skatta sig själva med en lägre 
kompetens i nuläget än i dåtid. Samtliga ”nedgraderingar” av den egna kompetensen är 
gjorda av chefer som tillhör gruppen som skattat kompetenserna olika vid de olika 
tidpunkterna. Jag ställer mig här frågande varför. Illeris (2015) uppmärksammar att det 
finns olika typer av hinder och det skulle kunna vara en förklaring till att resultatet ser ut som 
det gör. 

Dessa tre ovan nämnda chefer är dock undantag då resultaten på det stora hela tyder på att 
cheferna som deltagit skattar sina kompetenser högt. Det är dessutom många som satt ettor 
på de tre föreslagna kompetenserna när det kommer till utveckling. Om detta utfall handlar 
om en faktisk nöjdhet eller bristande engagemang är svårt att avgöra då båda alternativ är 
möjliga men då resterande delar av enkäten ger sken av att cheferna varit engagerade när de 
svarat är sannolikheten att det beror på att cheferna är övervägande nöjda. Det som väcker 
min nyfikenhet här är varför resultatet ser ut som det gör. Det skulle kunna vara på grund av 
Illeris (2013) driftteori eller Schönbecks mönster (2009). Eller så är det bara bra 
självförtroende som gör att nästa alla skattar sina kompetenser högt. Självförtroendet, ett bra 
sådant, skulle kunna vara anledningen till att de blivit chefer. De har förmågan att tro på sig 
själva. 
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Den andra frågeställningen är ”Vilken kompetensutveckling önskar sig chefer?”. Av de tre 
utvalda kompetenserna social, ledarskap och inspirerande är det ledaskap och inspirerande 
som är mest önskvärt. Cheferna som medverkat i denna studie ger dock ett intryck av att 
kompetensutveckling är något som är lågt till måttligt prioriterat generellt, oberoende 
kompetens. Vad detta beror är utifrån genomförd studie omöjligt att förklara. De egna 
förslagen visar dock efter analysering på att det är ledarskapskompetens som är den 
kompetens som flest chefer önskar utveckla. 

Önskan om utveckling vad det gäller de tre föreslagna kompetenserna, social, ledarskap och 
inspirerande är låg men en del av cheferna valde att lämna egna förslag på kompetenser att 
utveckla. Av dessa förslag så analyserades merparten in i ELDs kategori nr 2, Ledarskap & 
Organisation/administration. Då ledarskapskompetens finns med som en av de tre 
huvudkompetenserna i enkäten är det intressant att uppmärksamma analysens resultat. Med 
utgångspunkt från Illeris (2013) teori om engagemang-praktik-reflektion ställer jag mig 
frågande i vilken utsträckning reflektion sker hos dessa chefer. Högsta möjliga skattning på 
en kompetens och därefter önska utveckling av samma kompetens verkar motsägelsefullt. 
Om möjligheten för ett lärande följer Illeris teori, att det krävs engagemang, praktik och 
reflektion så är frågan i vilken utsträckning fortsatt kompetensutveckling är givande. För att 
kunna få svar på varför chefer valt att lägga till en kompetens som redan finns hade krävt 
uppföljning, något som denna studie saknar. En möjlighet skulle kunna vara att de som 
skrivit förslag som analyseras som ledarskapsförslag förknippar ledarskapskompetens med 
annat än det som varit analysverktyg för denna studie. Det skulle även kunna bero på att de 
vill poängtera just den delen inom ledarskapskompetensen istället för att önska utveckling av 
ledarskap som helhet. 

Analysen visar att chefer brister när det kommer till reflektion vilket bromsar möjligheten för 
fortsatt utveckling, oberoende kompetens. Möjligtvis är det den reflekterande kompetensen 
som behöver utvecklas först, innan fokus läggs på andra kompetenser. Det ska tilläggas att en 
av cheferna faktiskt valt att skriva reflektionskompetens som en önskning. Denne chef kan 
nog vara något på spåren. 

 

8 FRAMTIDA FORSKNING 

Resultatet som presenterats i denna studie är går inte att generalisera eller säkerställa 
statistiskt. Därför föreslår jag som framtida forskning att en studie likt den som presenterats 
här ovan görs i större omfattning. Fler frågor, mer djupgående frågor med fler 
svarsalternativ, fler medverkande och chefer från hela Sverige skulle vara intressant.  
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BILAGA A - ENKÄT 

Fyll i det alternativ som stämmer på nedanstående frågor 

1. Jag är: 
Kvinna / Man  
 

2. Högsta genomförda utbildning 
Grundskola 
Gymnasium/realskola 
Högskola/universitet 
 

3. Genomförd ledarskapsutbildning 
JA 
NEJ 
 

4. Vi är, med mig inkluderad, ____ syskon och jag är nummer ___ i 
ordningsföljden 
 

5. Fyll i de alternativ som stämmer och fyll i år, vid fler syskon – skriv 
för hand 
Jag har en syster / bror som är ___ år äldre / yngre 
Jag har en syster / bror som är ___ år äldre / yngre 
Jag har en syster / bror som är ___ år äldre / yngre 
 

6. Vilken kompetens är din styrka idag? 
Fyll i dessa med 1–3 där 1 är stämmer minst och 3 stämmer mest. 

___ Social kompetens (till exempel: familjär, perspektivtagande, aktivt lyssnande) 
___ Ledarskapskompetens (till exempel: ansvarstagande, förebild, strukturerad) 
___ Inspirerande kompetens (till exempel: kreativ, flexibel, karismatisk) 

7. Vilken kompetens behöver du jobba med (enligt dig själv) för att 
utvecklas till en bättre ledare? 
Fyll i dessa med 1–3 där 1 är stämmer minst och 3 stämmer mest. 

___ Social kompetens (till exempel: familjär, perspektivtagande, aktivt lyssnande) 
___ Ledarskapskompetens (till exempel: ansvarstagande, förebild, strukturerad) 
___ Inspirerande kompetens (till exempel: kreativ, flexibel, karismatisk) 

8. Finns det någon annan kompetens du känner är viktigare för dig att 
utveckla än de ovan föreslagna? Skriv dessa nedan. 
1 _____________________________ 
2 _____________________________ 
3 _____________________________ 

9. Vilken kompetens var din främsta som barn? 
Fyll i dessa med 1–3 där 1 är stämmer sämst och 3 stämmer bäst. 

___ Social kompetens (till exempel: familjär, perspektivtagande, lyssnar aktivt) 
___ Ledarskapskompetens (till exempel: ansvarstagande, förebild, strukturerad) 
___ Inspirerande kompetens (till exempel: kreativ, flexibel, karismatisk) 

  



 

 

BILAGA B - MISSSIVBREV 

Hej! 

Mitt namn är Elise Nilsson, jag studerar beteendevetenskap med inriktning på pedagogik vid 
Mälardalens Högskola (www.mdh.se) och undrar om du skulle kunna ställa upp och svara på 
några frågor. Enkäten via länken nedan tar cirka två minuter att fylla i och jag är väldigt 
tacksam om du kan tänka dig att ställa upp! Deltagandet är helt och hållet frivilligt. Fram tills 
du tryckt på SÄND är det möjligt att avbryta din medverkan. Enkäten är anonym och därför 
är det inte möjligt att avbryta din medverkan efter att jag fått in den. Genom att skicka in 
enkäten ger du ditt samtycke till att jag får lov att använda informationen i min uppsats. 
Uppsatsen är mitt examensarbete för att kunna ta ut en kandidat i beteendevetenskap.  

Syftet med enkäten är att undersöka 
- i vilken utsträckning chefer önskar kompetensutveckling 
- vilken kompetens chefer önskar utveckla 
- hur chefer har utvecklats över tid. 

I enkäten står det kort och gott syskon. Här har du valet att själv avgöra var gränsen går, om 
bonus-/halv-/plastsyskon räknas eller inte. 

Jag berättar gärna mer, både under processens gång och när jag har fått fram ett resultat för 
den som är mer intresserad. Det går att nå mig på elisenilsson400@gmail.com. 

Tack på förhand, 
Elise 
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