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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella skillnader och samband 

mellan ekonomstudenter och PA-studenter vad gällde uppfattningen om den egna 

ledarskapsförmågan, negativa aspekter i chefsrollen och benägenheten att inta en 

chefsroll. Totalt 126 studenter från ekonom- och PA-utbildningar i Sverige, besvarade 

en enkät bestående av delar från SPLI och Ledarnas Framtidsbarometer. Resultatet 

visade att det fanns skillnader mellan studentgrupperna vad gällde uppfattningen om 

den egna ledarskapsförmågan och negativa aspekter i chefsrollen. Benägenheten att inta 

en chefsroll påverkades av studenternas uppfattning av den egna ledarskapsförmågan, 

negativa aspekter i chefsrollen och förberedelser för chefsrollen. Det fanns dock inga 

skillnader mellan studentgrupperna i fråga om benägenheten att inta en chefsroll. 

Resultatet diskuterades i termer av ledarskapsutbildningar och modernisering av 

chefsrollen. 
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Title 

Students perception of leadership abilities and the desire to become a manager. - A 

quantitative study about differences and relations between economics and PA- students. 

 

Abstract 

The aim of the present study was to investigate differences and relationships between 

economics students and PA students regarding the perception of one's own leadership 

ability, negative aspects of the manager's role and the tendency to take on a 

management role. Total 126 students from economics and HR programs in Sweden, 

answered a questionnaire consisting of parts from the SPLI and Ledarnas 

Framtidsbarometer. The results showed that there were differences between student 

groups regarding the perception of their leadership ability and negative aspects of the 

managerial role. The tendency to take on a management role was influenced by the 

students' perception of their leadership ability, negative aspects of the manager's role 

and preparation for the role of manager. However, there were no differences between 

student groups in terms of propensity to take on a management role. The results were 

discussed in terms of leadership training and modernization of the managerial role.

Keywords: leadership, leadership ability, education, management role, perception, student 



 

 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Birgitta Falk på Högskolan i Gävle för hennes 

engagemang och hjälp under genomförandet av vårt examensarbete. Vi vill även tacka 

kontaktpersonerna på de högskolor och universitet som medverkade i studien och 

bidrog med sin kunskap och sitt engagemang. Dessutom vill vi tacka våra anhöriga för 

deras stöd och uppmuntran. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla studenter som 

tagit sig tid att svara på vår enkät. Utan er hade studien inte gått att genomföra. Stort 

tack till er alla! 
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Ett genomsnittligt värde på ledarskapet har beräknats till en fjärdedel av organisationers 

lönsamhet (Rubenowitz, 2010). Vikten av ett bra ledarskap kan alltså inte nog 

understrykas som en prediktor för organisationers framgångar och motgångar 

(Angelöw, 2013). Därför är det viktigt för organisationer att lägga ner resurser på att 

kontinuerligt undersöka förbättringsmöjligheter inom ledarskapsområdet. 

Enligt Fackförbundet Ledarna (2013) står privat och offentlig sektor inför en 

generationsväxling på chefssidan samtidigt som många chefstjänster står vakanta. Ca 

126 000 chefer beräknas gå i pension det närmsta decenniet, det blir 48 stycken per 

arbetsdag, dessa måste ersättas med nya chefer (Ledarna, 2014). Då generationsskiftet 

beräknas pågå det närmsta decenniet, gör det dagens studenter till framtidens ledare. 

En förutsättning för att föryngra chefskåren är att yngre medarbetare är intresserade 

av att inta en chefsroll, vilket Ledarnas kartläggning (2012) tyder på att de är, men inte 

förrän senare i yrkeskarriären. De unga personerna som deltog i kartläggningen menar 

att “få ett erbjudande om en chefsroll” skulle kunna öka benägenheten att inträda i en 

chefsroll tidigare än planerat. Även mer arbetslivserfarenhet och möjlighet till 

chefstraineeprogram är faktorer som skulle kunna göra de yngre mer benägna att inta en 

chefsroll tidigare i yrkeskarriären (Ledarna, 2014). 

Definition av ledare och chef 

Det finns en viss begreppsförvirring när det gäller “ledare” och “chef” (Yukl, 2008), 

delvis på grund av att det engelska språket inte gör någon tydlig skillnad mellan 

begreppen. Bristen på definition av begreppet “ledare” bekräftas av Bisland (2004). 

Jackson (2011) formulerar insiktsfullt komplexiteten runt ledarskapsbegreppet “Such a 

simple word- leadership - is laden with expectations, morality and behaviours” (s.120). 

En rent teoretisk uppdelning mellan chef och ledare är, enligt Yukl (2012), att chefskap 

är kopplat till arbetsledning, struktur och budgetansvar, det vill säga en byråkratisk roll. 

Medan ledarskap är kopplat till de processer som driver och motiverar individer, 

grupper och organisationer, det vill säga en engagerande roll. Enligt Rubenowitz (2010) 

avser chefrollen vanligtvis en formell position som tilldelats från överordnade 

beslutsfattare och innebär en maktposition. Med ledarskap avses vanligtvis en position 

som tilldelats från medarbetarna utifrån dennes personliga egenskaper och beteenden 

(Rubenowitz, 2010). I verkligheten går dock begreppen hand i hand, en ledare innehar 

ofta en chefsposition och en chef kan även behöva vara en ledare menar Yukl (2012). 
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Hur rollerna chef och ledare bör integreras är en viktig fråga för forskning inom 

organisationsprocessområdet, men att särskilja begreppen chef och ledare riskerar, 

enligt Yukl (2012), att ge upphov till förenklade teorier om effektivt ledarskap och 

därmed otydliggöra begreppen, snarare än att förtydliga dem. 

Med begreppen chef/chefsroll avser vi hädanefter en sammanslagning av begreppen 

“chef” och “ledare”, vi gör alltså ingen tydlig skillnad mellan dessa begrepp, då båda 

begreppen ingår i uppdraget som chef. 

 

Chefsåterväxten i Sverige 

Ledarna (2014) har gjort en kartläggning som visar att antalet äldre chefer ökar, 6 av 10 

är över 45 år, medan de yngre cheferna blir färre, vilket tyder på att chefsåterväxten är 

dålig och att chefsyrket inte längre upplevs som attraktivt. Även i jämförelse med övriga 

Europa är chefstillväxten svag i Sverige. Få svenska organisationer verkar medvetna om 

de stora utmaningarna den svaga chefsåterväxten innebär och endast en tredjedel av de 

svenska organisationerna arbetar aktivt med frågan (Ledarna, 2014). Beroende på var i 

landet du bor, skiljer sig situationen åt vad gäller antalet chefer som närmar sig 

pensionsåldern (över 55år), flest är det i norrlandsregionen och allra störst andel i 

Dalarna (30,2%), minst antal är i Stockholm (21,4%) (Ledarna, 2013). Intresset för att 

bli chef är större bland personer under 35 år än i andra ålderskategorier, men intresset 

ligger i framtiden och inte inom de närmsta åren (Ledarna, 2013). Intresset för att bli 

chef är störst hos dem som inte har tagit sig ut på arbetsmarknaden ännu (Ledarna, 

2013). För att locka yngre till chefskåren och på så sätt säkerställa chefsåterväxten, bör 

strategier för att hantera detta arbetas fram omgående. 

Enligt Ledarna (2013) har yngre personer viljan och ambitionen att bli chefer, men 

många företag har chefsroller som inte uppfyller den yngre generationens krav på 

flexibilitet, självförverkligande och balans mellan fritid och arbetsliv. Flera unga väljer 

därför andra karriärvägar i stället för att bli chef. Ledarna (2013) menar att chefsrollen 

bör utvecklas i samma takt som organisationerna och moderniseras för att attrahera 

yngre personer att inta en chefsroll. 

Ledarna (2012) presenterar en nordisk studie om uppfattningen av chefsrollen, som 

genomförts av personer mellan 18-35 år. Studien presenterar några aspekter som anses 

negativa med chefsrollen, till exempel, att alltid behöva vara tillgänglig, att behöva ha 

svåra samtal med medarbetare och att behöva säga upp medarbetare. Enligt Ledarnas 
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kartläggning (2012) var “att behöva vara ständigt tillgänglig” och “att ha 

personalansvar” de två största anledningarna till att unga svenskar inte ville bli chefer, 

lönen nämns som viktig, men inte avgörande. Ledarna (2012) beskriver även att yngre 

svenskar upplever att det är problematiskt att kombinera en chefsroll med ett rikt 

privatliv. 

Synen på chefsrollen och den egna ledarskapsförmågan 

Utifrån den ganska dystra bilden av chefsåterväxten i Sverige som målas upp av 

Ledarna genomfördes en litteratursökning, efter bästa förmåga, kring studenters syn på 

chefsrollen och sig själva som chefer. Till vår förvåning fann vi ett mycket begränsat 

antal studier som behandlade studenters syn på chefsrollen och sig själva som chefer. 

Dugan et al. (2010) bekräftar uppfattningen genom att konstatera bristen på forskning 

inom området. Att känna till studenters syn på sin ledarskapsförmåga och uppfattning 

om chefsrollen kan ge en fingervisning om hur chefsrollen bör moderniseras för att 

locka fler att bli chefer. Studenters syn på sin ledarskapsförmåga och synen på 

chefsrollen är intressant ur både organisationers, universitet/högskolor och individers 

perspektiv. Shertzer och Schuh (2004) har dock undersökt vilka aspekter i chefsrollen 

studentledare på college uppfattade motiverat dem att inta en chefsroll och vilka 

aspekter som uppfattats som negativa för dem som valt att inte inta en chefsroll i 

collegesammanhang. Studien genererade tre “positiva” och tre “negativa” aspekter. De 

positiva aspekterna var; stöd från omgivningen, att de fått chansen att vara ledare och 

det stöd man fått under sin uppväxt. De negativa aspekterna som gjorde att studenter 

inte ville ta på sig en chefsroll var; brist på kunskap och motivation, brist på 

självförtroende och att de inte fått möjligheten att inta en chefsroll (Shertzer & Schuh, 

2004). I likhet med Ledarnas studie (2012) visar Shertzer och Schuhs studie (2004) att 

rätt stöd och förutsättningar från ledningen är aspekter som studenterna upplevde 

positiva i relation till att inta respektive inneha en chefsroll. 

Campbell, Dardis och Campbell (2003) har undersökt fem områden av 

ledarskapsutveckling som är viktiga för att bli en bra chef, intrapersonella egenskaper 

(intrapersonal attributes), interpersonella egenskaper (Interpersonal qualities), kognitiva 

förmågor (cognitive abilities), kommunikativa egenskaper (communikation skills) och 

målfokuserade egenskaper (task-specifik skills). Zula, Yarrish och Christensen (2010) 

använder sig av dessa fem områden i framtagandet av student perception of leadership 

instrument (SPLI). Intrapersonella egenskaper handlar om personlig utveckling hos 
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individen och hur denne kan sträva efter en tydlig och hälsosam självbild för att 

utveckla sitt ledarskap och sin motivation i sociala roller såväl som i chefsrollen. 

Interpersonella egenskaper eller “mänskliga kvalitéer” och utvecklingen av dessa är 

viktiga för att motivera och leda människor, det innefattar bland annat egenskaper som 

att lyssna, ge konstruktiv feedback, delegering av arbete, analytiska förmågor och 

planering. Kognitiva förmågor är också viktiga vid ledarskapsutveckling, att utveckla 

kreativiteten hos individen, ge nya verktyg till problemlösning och att lära sig 

ifrågasätta kan, enligt Campbell et al. (2003) utveckla individens självförtroende. 

Kommunikativa egenskaper är viktiga och grundläggande i en chefsroll, utan bra 

kommunikation kan inte chefen delge sin vision eller koppla den till mål på ett bra sätt. 

Målfokuserade egenskaper krävs för att assistera individer i deras arbete, dels genom att 

delge information och komma med konkreta förslag (Zula et al., 2010; Campbell et al., 

2003). Zula et al. (2010) sammanställer intrapersonella och interpersonella till en skala, 

och har därför fyra skalor i SPLI istället för fem.  

Förberedelse för chefsrollen 

God ledarskapsförmåga bygger på individers grundläggande inställningar och 

uppfattningar av sig själva, personer i sin omgivning och målet med sitt ledarskap 

(Allen, Wasicsko & Chirichello, 2014). Jackson (2011) menar att uppfattningen om det 

personliga ledarskapet är grundläggande för att vara eller bli en effektiv chef, genom att 

hitta sina styrkor och ha förståelse för hur dessa påverkar effektiviteten. Allen et al. 

(2014) refererar till Combs (1988) som betonar att trots de personliga egenskapernas 

betydelse för chefsrollen belyser sällan ledarskapsutbildningar individers inställning och 

uppfattning till ledarskap på grund av att det anses för personligt och individuellt och 

därmed olämpligt att inkludera i utbildningen. Vår tes är att uppfattningen av de egna 

ledarskapsförmågorna påverkar benägenheten att inta en chefsroll. Om de egna 

ledarskapsförmågorna får ett “större fokus” kan det ge bättre självförtroende som i sin 

tur kan öka benägenheten att inta en chefsroll. För att möta de utmaningar 

organisationer står inför, måste nästa generations ledare förberedas inför chefsrollen och 

ledarskapsutbildningar måste ta ansvar för att utrusta dem med rätt verktyg (Zula et al., 

2010). 

 Huruvida utbildningar kan ge en god grund för en chefsroll, är något av en 

tvistefråga. Dugan et al. (2011) refererar till Dugan och Komives (2010), som menar att 

ledarskapsutbildningar endast kan ge marginellt förbättrad grund för chefsrollen. De 
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faktorer Dugan och Komives (i Dugan et al., 2011) pekar ut som ger huvudsakliga 

grunder för en god chefsroll är erfarenheter från studentmiljön, som grupparbeten och 

sociokulturella samtal med studenter. Utbildningar på området ledarskap kan dock vara 

viktiga för att skapa intresse för ledarskap och ge bredare kunskap och förståelse för 

ledar/chefsroller. Det finns dock studier (Shertzer et al., 2005; Dugan et al., 2011) som 

menar att de ledarskapsutbildningar som tillhandahålls på universitet och högskolor kan 

behöva ses över, för att ge bättre förutsättningar för en “modernare” chefsroll. Dugan et 

al. (2011) poängterar även att strukturen i ledarskapsutbildningar bör förändras från att 

vara uppbyggd på föreläsningar och seminarier till varierande utbildningsformer med 

mer praktisk tillämpning 

Finns det skillnader mellan studentgrupper vad gäller inställning till chefsrollen? 

Som snart färdigutbildade personalvetare, tillhör vi en relativt ny yrkesgrupp som 

fortfarande söker sin yrkesidentitet och blir därmed enligt Nilsson och Persson (2004) 

konkurrenter till de yrkeskategorier som tidigare dominerat personalområdet. De 

yrkesgrupper som till största delen dominerat inom yrkesområdet som arbetar med 

personalfrågor är civilekonomer och ingenjörer (Rombach, 2005). 

Det pågår flera debatter i sociala medier (till exempel 

www.hrsverige.nu/forum/topics/personalvetare-vs-ekonomer) om att personalvetare och 

ekonomer konkurrerar om samma typ av tjänster i organisationer. Debatten i sociala 

medier används som underlag för att studera om det finns skillnader mellan 

studentgrupperna i form av uppfattningar om det egna ledarskapet, inställningar till 

negativa aspekter i chefsrollen och benägenheten att själva inta en chefsroll. 

För oss som blivande personalvetare, är det intressant att undersöka om 

personalvetare och ekonomers inställningar skiljer sig åt när det gäller, negativa 

aspekter i chefsrollen och benägenheten att inträda i en chefsroll. Kunskap om 

eventuella skillnader mellan studentgrupperna kan ge användbar information om 

ledarskapsutveckling i vår framtida yrkesroll. Eventuella skillnader mellan 

studentgrupper kan även ge uppslag till hur respektive utbildning kan utveckla sitt fokus 

på ledarskap samt hur yrkesgrupperna kan utveckla sina chefsroller. Kännedom om 

vikten av ledarskapsutveckling och det gap som finns mellan den faktiska kunskap vi 

har om strategiskt ledarskap och hur detta genomförs i praktiken, kan förbättra 

förutsättningarna för att utöva ett gott ledarskap (Campbell et al., 2003; Adams, 2012). 

Baserat på de diskussioner som pågår i sociala medier är intrycket att ekonomstudenter 
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och PA-studenters inställning till ledarskapet, chefsrollen och benägenhet att inta en 

chefsroll kan skilja sig åt. Det finns dock inget vetenskapligt belägg för detta, varken i 

sociala medier eller i den litteratursökning som gjorts. De högst ovetenskapliga 

antaganden som diskuteras i sociala medier har väckt intresset för att genomföra en 

studie som kan indikera om studentgruppernas inställningar skiljer sig åt. 

Den litteratursökning som gjorts visar en viss avsaknad av studier som pekar på att 

ledarskapsutbildning kan ge en bättre grund för att inta en chefsroll och bekräftas även 

av Waldman, Galvin och Walumbwa (2013). Zula et al. (2010) betonar att det behövs 

fler studier som undersöker studenters syn på sina egna ledarskapsförmågor på olika 

studentgrupper och inom olika typer av utbildningar. Avsaknaden av vetenskapliga 

studier väckte vårt intresse att undersöka synen på chefsrollen ur ett studentperspektiv.  

Föreliggande studie 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns skillnader och/eller 

samband mellan PA och ekonomstudenter i fråga om a) negativa aspekter i chefsrollen 

b) uppfattningen om sin egna ledarskapsförmåga c) önskan om att själv inta en chefsroll 

i det framtida yrkeslivet d) hur förberedda/lämpade de anser sig vara att träda in i en 

chefsroll? De frågeställningar vi utgår ifrån i studien är;  

1. Vilka faktorer uppfattas som mer eller mindre negativa i chefsrollen, finns det 

skillnader mellan studentgrupperna i uppfattningen av den egna 

ledarskapsförmågan, uppfattningen av negativa aspekter i chefsrollen och hur 

väl förberedda/lämpade studenterna anser sig vara för en chefsroll.  

2. Vilket samband har studenternas benägenhet att inta en chefsroll med a) 

negativa aspekter av chefsrollen, b) den uppfattade ledarskapsförmågan c) 

utbildningsbakgrund d) uppfattningen om hur väl förberedd respektive 

studentgrupp upplever sig vara med studenternas benägenhet att inta en 

chefsroll? Frågeställningarna besvaras genom en kvantitativ studie med en enkät 

som mätinstrument. 

Metod 

Deltagare och urval 

De kriterier som ställdes på studiens deltagare var att de skulle vara studenter som 

studerade tredje året på ekonomprogrammet eller Personal- och Arbetslivsprogrammet. 
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Vi tog kontakt via e-post och telefon med flera lärosäten i Sverige som hade PA- och 

ekonomprogrammet i sitt programutbud, varav fyra lärosäten valde att medverka i 

studien. Hur urvalet gick till redovisas detaljerat nedan. Totalt beräknas 617 studenter, 

308 PA-studenter och 309 ekonomstudenter, blivit inbjudna att svara på enkäten. Av 

dessa svarade 67 PA- studenter och 59 ekonomstudenter, vilket totalt blev 126 

enkätsvar och gav en svarsfrekvens på 22,3%. Av deltagarna var 26 män (~ 21%) och 

100 kvinnor (~ 79%). Åldersfördelningen bland studenterna var som följer; 

 30 var 20-22 år (23,8%) 

 42 var 23-25 år (33,3%) 

 18 var 26-28 år (14,3%) 

 10 var 29-31år (7,9%) 

 10 var 32-35 (7,9%) 

 16 var 36 år och äldre (12,7%) 

Studien baseras på ett strategiskt urval då kontaktpersoner på respektive lärosäte 

distribuerade ut information och enkät till specifika grupper. Det interna bortfallet 

uppgick till 14 svarsvärden. De tomma cellerna var spridda över olika frågor och gällde 

båda grupperna. Ingen systematik i bortfallet kunde skönjas, detta har heller inte 

påverkat resultatet och har därför inte ersatts med medelvärde av en enskild fråga. 

Material och mätinstrument 

Enkäten som användes i studien (Bilaga 1) inleddes med sex bakgrundsfrågor om 

utbildningsbakgrund, ålder, kön, eventuell erfarenhet av tidigare ledarskapsutbildning, 

eventuell erfarenhet av ledarskap samt om studenten varit ideellt aktiv i studentförening 

eller liknande. Den egna ledarskapsförmågan mättes med fyra skalor från 

mätinstrumentet SPLI, Student Perception of Leadership Instrument (Zula et al., 2010). 

Skalorna översattes från engelska till svenska av oss. SPLI´s skalor avser att mäta olika 

delar av uppfattningen om den egna ledarskapsförmågan (Zula et al., 2010). Som 

tidigare nämnts bestod en skala av inter/intrapersonella egenskaper, denna skala bestod 

av sju påståenden om bland annat personlig utveckling hos individen samt personliga 

egenskaper såsom att lyssna, ge konstruktiv feedback och delegera arbete. Andra skalan 

målfokuserade egenskaper hade fyra påståenden om egenskaper som krävs för att 

assistera individer i deras arbete till exempel, problemlösning och planering. Tredje 

skalan kognitiva förmågor bestod av tre påståenden kring personlig utveckling genom 

kreativitet och nyfikenhet. Den fjärde och sista skalan kommunikativa förmågor hade 
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fyra påståenden till exempel, “Om jag begår ett misstag har jag inga problem med att 

erkänna och korrigera det”. SPLI-skalor hade alla svarsalternativ formulerade enligt en 

likertskala från 1 till 5, där 1 innebär “stämmer inte alls” och 5 innebär “stämmer helt”. 

De totalt 18 påståendena presenterades blandade, inte skalvis, i enkäten för att motverka 

ordningseffekter hos deltagaren (Hayes, 2009; Kylén, 2004). Frågorna i respektive skala 

återfinns i Bilaga 2. Eftersom SPLI-skalorna översattes från engelska till svenska av 

oss, genomfördes ett Cronbach alfa-test som visade att α-värden på de enskilda skalorna 

varierade från .32 till .78. I det engelska originalet varierade de enskilda skalvärdena 

mellan .70 till .85 (Zula et al., 2010).   

Den femte skalan, som vi hänvisar till som “Chefsrollsskalan”, bestod av 11 

påståenden som användes för att mäta negativa aspekter i chefsrollen och baserades på 

Ledarnas chefsbarometer (2012), där unga personer (18-35 år) i Norden besvarat frågor 

kring vilka faktorer de ansåg vara mest negativa i en chefsroll. Exempel på påståenden 

är “att ständigt behöva vara tillgänglig” och “att få mindre fritid”. Ledarna nämnde lön 

som en faktor som kunde påverkat benägenheten att inta en chefsroll, men inkluderade 

den inte i den delen av enkäten som resterande frågor hämtades från. Vi valde att 

formulera en extra fråga för att undersöka om studenterna upplevde att “En lön som inte 

motsvarar arbetsinsatsen” kunde påverkat benägenheten att inta en chefsroll. 

Svarsalternativen i enkäten gick från 1 “Inte alls avskräckande”, till 5 “Mycket 

avskräckande”. Chefsrollsskalan hade ett α-värde på .82. 

Enkäten avslutades med frågor kring hur studenten såg på sig själva och sin 

utbildning i relation till en eventuell chefsroll. En fråga handlade om hur väl deras 

utbildning förberett dem inför en chefsroll och en annan om huruvida de ansåg sig ha 

personliga egenskaper lämpade för att inta en chefsroll. Svarsalternativen till 3 av de 

avslutande frågorna formulerades enligt en likertskala där 1 innebar “Stämmer inte alls” 

och 5 innebar “Stämmer helt”. Sista frågan var avsedd att mäta studentens benägenhet 

att söka en chefsroll, där svarsalternativen var 1 “Jag vill absolut bli chef, 2 “Jag kan 

mycket väl tänka mig att bli chef”, 3 “jag känner mig tveksam till att bli chef”, 4 “Jag 

har ingen önskan att bli chef” eller 5 “Vet ej/har inte tänkt på saken”. Studenterna gavs 

även möjlighet att lämna egna synpunkter på området genom en öppen fråga innan 

enkäten avslutades. Det webbaserade enkätverktyget Webropol 

(http://www.webropol.se/) användes vid konstruktionen och administrationen av 

enkäten. 
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Tillvägagångssätt 

En pilotstudie genomfördes, för att upptäcka eventuella oklarheter och/eller 

felformuleringar i enkäten. Utifrån pilotstudien gjordes några förändringar i enkät såväl 

som missivbrev. Flera lärosäten kontaktades med förfrågan om möjlighet att få 

distribuera enkäten till deras respektive studenter på ekonom- och PA-programmet.  De 

fyra lärosäten som hade möjlighet att hjälpa oss med studien, var av varierad storlek och 

hade geografisk spridning över Sverige. På grund av bl a olika tekniska förutsättningar 

kunde inte enkäten distribueras på samma sätt till alla studentgrupperna på de fyra 

lärosätena. Lärosäte 1,2 och 4 gav oss möjlighet att distribuera enkäten och tillhörande 

missivbrev, till studenter via elektroniska kursplattformar. På Lärosäte 1 hade 43 PA-

studenter och ca 40 ekonomstudenter tillgång till enkäten på den gemensamma 

kursplattformen. Kursplattformen på Lärosäte 2 gav 54 PA-studenter tillgång till 

enkäten. Ekonomstudenterna på Lärosäte 2 hade dock inte tillgång till samma 

kursplattform, så för att nå dem fick vi tillgång till ett kursforum på sociala medier där 

85 sista terminsstudenter var medlemmar. Lärosäte 3 använde sig inte av 

terminsregistrering, men hade möjlighet att tillhandahålla e-postadresser till studenter 

som kunde antas studera sista året på respektive utbildning. En länk till enkäten 

tillsammans med ett missivbrev skickades ut via e-post till 91 PA-studenter och 216 

ekonomstudenter på Lärosäte 3. Lärosäte 4 hade en gemensam plattform för PA-

studenter, där enkäten tillsammans med missivbrev distribuerades till 120 

studenter.  Lärosäte 4 kunde dock inte hjälpa oss att distribuera enkäten till 

ekonomistudenter. Enkäten var tillgänglig för alla studenter i 14 dagar och alla fick en 

påminnelse efter en vecka. När enkätstudien var slutförd och nedstängd skickades tack- 

meddelanden ut till studenterna via samma kanal som inbjudan till att delta i studien.   

 

Design och analysmetod 

I studien användes mellanpersonsdesign med utbildning som oberoende variabel. De 

beroende måtten var de olika skalorna som avsåg att mäta ledarskapsegenskaper, 

negativa aspekter i chefsrollen och förberedelse för en chefsroll. Jämförelser mellan 

studentgrupperna genomfördes genom MANOVOR som analyserades i SPSS. 

Signifikansvärdet sattes till p<0.05. som är den rekommenderade signifikansnivån enligt 

Dancey och Reidy (2014).  

Samband mellan variabeln “benägenhet att inta en chefsroll” och de olika skalorna 

undersöktes med korrelationer och chi-två test. En stor del av studenterna hade svarat 
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likvärdigt på frågorna, vilket medföljde att valet föll på Kendall´s tau b korrelation, som 

ansågs ge ett mer korrekt estimat av sambandet i hela populationen (Field, 2005). Då 

kognitionsskalan hade ett α-värde på .32, valde vi att inte använda den då ett α-värde 

helst ska ligga över .70. 

Enkätfrågan ”Hur känner du idag inför tanken att bli chef i ditt kommande yrkesliv?” 

hade fyra svarsalternativ; ”Jag vill absolut bli chef”, ”Jag kan mycket väl tänka mig att 

bli chef”, ”Jag känner mig tveksam till att bli chef” samt ”Jag har ingen önskan att bli 

chef”. På grund av få svar i det sista svarsalternativet beslutade vi, i samråd med 

handledaren, att lägga ihop svaren i de båda sista svarsalternativen till en kategori. Tre 

kategorier, ”Vill absolut bli chef”, ”Kan tänka mig bli chef” och ”Tveksam/vill ej bli 

chef” användes alltså i de analyser som behandlade benägenheten att bli chef. De två 

personer som svarat ”Vet ej” på frågan ingick inte i analyserna. Även svarsalternativen 

till enkätfrågan “Jag hade önskat mer förberedelse för ledarskap i min utbildning i form 

av till exempel kurser eller föreläsningar” ändrades i SPSS, för att frågan var negativt 

formulerad. Svarsalternativen vändes till 1=stämmer helt och 5=stämmer inte alls, i 

stället för 1=stämmer inte alls och 5= stämmer helt.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien följer de etiska överväganden som rekommenderas av American Psychological 

Association (American Psychological Association, 2001). Anonymitetskraven 

uppfylldes genom att enkäten var webbaserad och utformad på så vis att inga 

personuppgifter sparades, förutom studentgrupp. I missivbrevet framgick det att studien 

var anonym, att medverkan var frivillig samt möjligheten att avbryta medverkan. Det 

framgick även hur man kontaktade oss samt handledare för eventuella frågor. 

Studenterna informerades även om möjligheten att få ta del av den färdiga studien, utan 

att riskera sin anonymitet. 

Resultat 

Resultatet delas in i två övergripande rubriker, där första delen presenterar skillnaderna 

mellan ekonom och PA-studenter i uppfattningen av negativa aspekter i chefsrollen, 

uppfattningen av den egna ledarskapsförmågan, förberedelser för en chefsroll och 

benägenheten att ta på sig en chefsroll. Den andra delen presenterar vilka faktorer som 

har betydelse för benägenheten att ta på sig en chefsroll. 

 

Skillnader mellan studentgrupper  
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I Table 1 redovisas medelvärden och standardavvikelser för de skalor som ingick i 

studien och för de båda studentgrupperna. Analyser av skillnader mellan 

studentgrupperna redovisas därefter. 

Table 1. Medelvärde (och standardavvikelser) för Ekonomer (N=59) och PA-studenter (N=67) 

vad gäller SPLI's skalor och negativa aspekter i chefsrollen. Även skalornas alpha-värden 

redovisas. 

 Ekonomstudenter PA-studenter Studenter total 

Skalor α -värde M (SD) M (SD) M (SD) 

Inter/intrapersonella 

egenskaper 

.78 3.8 (.72) 3.93 (.53) 3.87 (.62) 

Målfokuserade 

egenskaper 

.57 4.03 (.55) 3.96 (.54) 3.99 (.54) 

Kommunikativa 

egenskaper 

.57 4.0 (.60) 4.23 (.44) 4.13 (.53) 

Negativa aspekter i 

chefsrollen  

.82 2.68 (.81) 2.71 (.55) 2.70 (.68) 

 

  Negativa aspekter i chefsrollen  

En MANOVA genomfördes för att analysera skillnaderna mellan studentgrupperna 

(Ekonom eller PA) ifråga om synen på negativa aspekter i chefsrollen. Chefsrollsskalan 

användes som beroende variabel och studentgrupp som oberoende variabel. Resultatet 

visade signifikanta multivariata skillnader mellan studentgrupperna F(11,109)=3.78, 

p<.001; Wilk’s Lambda=.724; η
2
=.276. Effekten var associerad med frågorna “Att ha 

budgetansvar” F(1,119)=18.78, p<.001, η
2
=.136 där PA-studenter var mer negativa till 

att ha budgetansvar (M=2.73, SD=1.25) än ekonomstudenter (M=1.84, SD=.98), och 

“Att ha personalansvar” F(1,119)=5.56, p=.020; η
2
=.045 skattas mer negativt av 

ekonomstudenter (M=2.33, SD=1.22) än av PA-studenter (M=1.88, SD=.92). 

    Uppfattad ledarskapsförmåga  

I avsikt att studera eventuella skillnader mellan studentgrupperna ifråga om synen på 

olika aspekter av den egna ledarförmågan analyserades de tre SPLI-skalorna 

(Inter/intrapersonella egenskaper, målfokuserade egenskaper och kommunikativa 
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egenskaper) i separata envägs MANOVOR med studentgrupp som oberoende variabel 

och respektive skala som beroendevariabel. Det fanns en signifikant multivariat skillnad 

mellan studentgrupperna på skalan kommunikativa egenskaper F(4,119)=3.47, p=.010; 

Wilk’s Lambda=.896; η
2
= .104. Effekten var främst associerad till frågan “jag har inga 

problem med att be om råd” F(1,122)=11.62, p=.001; η
2
=.087, där PA-studenterna gav 

ett högre medelvärde (M=4.47, SD=.68) än ekonomstudenterna (M=3.97, SD=.95), PA-

studenter ansåg sig därmed vara mer benägen att be om råd än ekonomstudenterna. 

Däremot fanns ingen skillnad mellan studenterna varken vad gäller uppfattningen om de 

egna inter/intra- personella egenskaper F(7,116)=1.17, p=.321; Wilks Lambda=.934; 

η
2
=.066, eller ifråga om målfokuserade egenskaper F(4,119)=.79, p=.535; Wilk’s 

Lambda=.974; η
2
=.026. 

  Förberedelse för chefsroll 

För att studera om studentgrupperna skiljde sig åt vad gäller uppfattningen om hur väl 

förberedda respektive studentgrupp upplevde sig vara för chefsrollen i sin utbildning 

genomfördes en MANOVA. Frågorna “Jag tycker att min utbildning ger goda 

förutsättningar att inta en chefsroll” och “Jag hade önskat mer förberedelse för 

ledarskap i min utbildning i form av till exempel kurser eller föreläsningar” användes 

som beroende variabler och studentgrupp som oberoende variabel. Resultatet visade att 

det fanns en signifikant multivariat skillnad mellan studentgrupperna F(2,122)=4.37, 

p=.015; Wilk´s Lambda=.933; η
2
=.067. Effekten var associerad med frågan “Jag hade 

önskat mer förberedelse för ledarskap i min utbildning i form av till exempel kurser 

eller föreläsningar” F(1,123)=8.69, p=.004; η
2
= .066, där ekonomstudenterna hade ett 

högre medelvärde (M=2.64, SD=1.26) än PA-studenterna (M=2.01, SD=1.13). 

Ekonomstudenterna önskade därmed mer förberedelse för ledarskap i sin utbildning än 

PA-studenterna. Det fanns dock ingen skillnad mellan studentgrupperna hur väl de 

upplevde att utbildningen förberett för en chefsroll, ekonomerna (M=3.44, SD=1.02) 

och PA-studenterna (M=3.42, SD=.90). 

  Benägenheten att ta på sig en chefsroll 

För att se om det fanns skillnader mellan ekonom-och PA-studenter ifråga om 

benägenheten att söka en chefsroll genomfördes ett Chi-två test för oberoende stickprov. 

Benägenheten att bli chef delades, som tidigare nämnts, in i tre kategorier "Jag vill 

absolut bli chef", "Jag kan mycket väl tänka mig att bli chef" och "Tveksam/vill ej bli 
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chef". Testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

studentkategorierna vad gäller benägenhet att söka en chefsroll 
2
(2)= 3.68, p=.159. 

För att studera eventuella skillnader mellan studentgrupperna i fråga om 

uppfattningen av de personliga egenskaperna i relation till benägenheten att bli chef 

genomfördes ett independent-samples t-test. Frågan “Jag upplever att jag har rätt 

personliga egenskaper för en ledar- chefsroll” användes som beroende variabel och 

studentgrupp som oberoende variabel. T-testet visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan studentgrupperna när det gällde uppfattningen om de har rätt personliga 

egenskaper för att inta en chefsroll där PA-studenterna [M=4.03, SD=.83; t(106,57)=-

2.83, p=.005] skattade ett högre medelvärde än ekonomstudenterna (M=3.53, SD=1.08). 

PA-studenterna ansåg sig ha mer lämpade personliga egenskaper för en ledar/chefsroll 

än ekonomstudenterna. 

Vilka faktorer har betydelse för benägenheten att bli chef? 

För att studera vilka faktorer som hade betydelse för benägenheten att bli chef, var vår 

avsikt att göra en regressionsanalys för att se vilka av de skalor som användes i studien 

som kunde predicera benägenheten att inta en chefsroll i ett framtida yrkesliv. Eftersom 

utfallsvariabeln inte motsvarade kraven för att göra ett parametriskt test i form av en 

regressionsanalys (se Diskussion) valde vi att istället göra en icke-parametrisk 

korrelationsanalys i form av Kendall’s tau b. Som Table 2 visar så fanns ett signifikant 

samband mellan två av tre av SPLI´s skalor och benägenheten att inta en chefsroll 

inter/intra-personella egenskaper rt=.413, p=<.001 och målfokuserade egenskaper 

rt=.197, p=.010. Det fanns dock inget samband mellan kommunikativa förmågor och 

benägenheten att inta en chefsroll rt=.045, p =.564.  

En bivarate korrelation, Kendall’s tau b, genomfördes med chefsrollsskalan och “Hur 

känner du idag inför tanken att bli chef i ditt kommande yrkesliv?” för att undersöka om 

det fanns ett samband mellan de negativa aspekterna av chefsrollen och benägenheten 

att inta en chefsroll. Det fanns ett samband mellan negativa aspekterna av chefsrollen 

och benägenheten att inta en chefsroll rt=-.373, p=<.001. 

  



 

14 
 

Table 2. Skalornas samband med benägenheten att ta på sig en chefsroll. 

 

Skalor 

 

Benägenheten att ta på sig en chefsroll 

rtb p N 

Inter/Intrapersonella egenskaper .413 <.001 122 

Målfokuserade egenskaper .197 .010 122 

Kommunikativa egenskaper .045 .564 122 

Negativa aspekter i chefsrollen -.373 <.001 119 

 

  Betydelsen av förberedelser i utbildningen och personliga egenskaper 

En bivariate korrelation, Kendall’s tau b, genomfördes för att undersöka om det fanns 

något samband mellan att studenten tycker att den har rätt personliga egenskaper för en 

chefsroll och benägenheten att inta en chefsroll. I korrelationen inkluderades även 

frågorna om studenten hade önskat mer förberedelser i sin utbildning för ledarskap och 

om denne upplever sig fått rätt förberedelser i sin utbildning för att inta en chefsroll vad 

gäller studentens benägenhet att inta en chefsroll. Det fanns samband både mellan att 

studenten tycker sig ha rätt förberedelse från utbildningen för att inta en 

chefsroll rt=.198, p=.015 och att studenten har rätt personliga egenskaper 

gentemot rt=.409, p=<.001 benägenheten att ta på sig en chefsroll. Det fanns dock inget 

samband mellan önskan om mer förberedelser inför ledarskap i sin utbildning rt=-.012, 

p=.885 och benägenheten att inta en chefsroll. 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella skillnader och samband 

mellan ekonomstudenter och PA-studenter vad gällde uppfattningen om den egna 

ledarskapsförmågan, negativa aspekter i chefsrollen och benägenheten att inta en 

chefsroll. Ytterligare ett syfte var att belysa vilka av ovanstående faktorer som hade 

betydelse för studenternas benägenhet att söka en chefsroll i sitt kommande yrkesliv. 

Studien visade att det fanns skillnader mellan studentgrupperna vad gäller uppfattningen 

om negativa aspekter i chefsrollen och uppfattningen om den egna ledarskapsförmågan. 

Det fanns däremot ingen skillnad mellan ekonom- respektive PA-studenter i fråga om 

benägenheten att söka en chefsroll. Såväl synen på negativa aspekter av chefsrollen och 
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uppfattningen om den egna ledarskapsförmågan hade betydelse för benägenheten att 

söka en chefsroll.  

Föreliggande studie visade att det fanns ett samband mellan negativa aspekter av 

chefsrollen och benägenheten att inta en chefsroll. Det fanns även ett samband mellan 

tre av SPLI´s fyra skalor och benägenheten att inta en chefsroll. Faktorer som 

“förberedelse för ledarskap i utbildningen” och uppfattningen av de “egna personliga 

egenskaperna” visade ett samband med benägenheten att inta en chefsroll. 

Resultatet visade att studenter som uppfattade sina personliga egenskaper som 

lämpade för en chefsroll och studenter som uppfattade att förberedelsen för chefsrollen i 

utbildningen var tillräcklig för att inträda i en chefsroll, var mer benägna att inta en 

chefsroll.  

Skillnader mellan studentgrupper 

I likhet med den aktuella debatten i sociala medier (till exempel 

www.hrsverige.nu/forum/topics/personalvetare-vs-ekonomer), visade föreliggande 

studie skillnader mellan studentgrupperna i fråga om uppfattningen av negativa aspekter 

i chefsrollen. Det område där PA- och ekonomstudenter främst skiljde sig åt är i fråga 

om synen på att ha budget- respektive personalansvar. PA-studenter uppgav att 

“budgetansvar” var en mer negativ aspekt av chefsrollen än ekonomstudenterna som 

istället ansåg att “personalansvar” var en mer negativ aspekt av chefsrollen. Att 

ekonomstudenter upplevde budgetansvar som mindre negativt med chefsrollen och PA-

studenterna upplevde personalansvar som mindre negativt, är föga förvånande, och kan 

troligtvis förklaras med den kunskap som medföljer respektive utbildning. Skillnaderna 

mellan studentgrupperna kan bero på respektive utbildnings inriktning och kan kopplas 

till studien av Zula et al. (2010), som poängterar vikten av att rätt inriktning behövs i 

ledarskapsutbildningar för att utrusta studenter med rätt verktyg för att ta sig an en 

chefsroll. Vikten av att utrusta studenter till att bli mer benägna att ta på sig en chefsroll 

bekräftas även i fler studier (Shertzer et al. 2005;Dugan, et al. 2011). Vår slutsats är att 

ledarskapsutbildningar med fördel skulle kunna skräddarsys utifrån aktuell inriktning, 

till exempel kunde ekonomutbildningen lägga större fokus på personalansvar i sin 

ledarskapsutbildning och PA- utbildningen lägga större fokus på budgetansvar. 

Resultatet i föreliggande studie skiljde sig från resultatet i Ledarnas kartläggning 

(2012) av vilka aspekter som upplevdes som negativa i chefsrollen. Ledarnas 
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kartläggning (2012) visade att unga i Sverige angett “att behöva vara ständigt 

tillgänglig” och “att ha personalansvar” som de två största anledningarna till att de inte 

ville bli chefer. Studenterna i föreliggande studie tycktes däremot anse att de mest 

negativa aspekterna med chefsrollen var “Att behöva säga upp medarbetare” och “en 

lön som inte motsvarar arbetsinsatsen”. Skillnaden kan möjligtvis förklaras av att 

studenterna är just studenter och inte verksamma i arbetslivet i jämförelse med 

kartläggningen Ledarna (2012) genomförde, där deltagarna enbart refererades till som 

“unga”. Samt att frågan om “en lön som inte motsvarar arbetsinsatsen” var den frågan vi 

tillförde i chefsrollsskalan och som inte fanns med i Ledarnas (2012) kartläggning på 

samma sätt. Ledarnas kartläggning (2012) nämnde lönen som viktig men inte avgörande 

i chefsrollen. Föreliggande studie pekade dock på att det fanns en oro för att lönen inte 

skulle anses som “tillräcklig” i förhållande till arbetsinsatsen vilket minskade 

studenternas benägenhet att inta en chefsroll. 

De enda signifikanta skillnaderna mellan studentgrupperna ifråga om synen på de 

egna ledarskapsförmågorna fanns på skalan kommunikativa egenskaper, mer specifikt 

på “jag har inga problem med att be om råd” där PA-studenterna ansåg sig ha lättare att 

be om råd jämfört med ekonomstudenterna. Skalan “kommunikativa egenskaper” var 

även den skala som hade minst påverkan på benägenheten att inta en chefsroll. 

  Förberedelse för chefsrollen 

Det fanns även en skillnad mellan ekonom- och PA-studenter på frågan “Jag hade 

önskat mer förberedelse för ledarskap i min utbildning i form av till exempel kurser 

eller föreläsningar”, där ekonomstudenterna önskade mer ledarskap i sin utbildning än 

PA-studenterna. Ännu en skillnad fanns på frågan “jag upplever att jag har rätt 

personliga egenskaper för en ledar-chefsroll”, där PA-studenterna skattade sina 

personliga egenskaper som bättre lämpade för en ledar-chefsroll. Vår slutsats är att det 

bör undersökas om ledarskapsutbildningar kunde inkludera personliga inställningar och 

uppfattningars betydelse för hur en chefsroll bör utövas, för att ge goda förutsättningar 

för båda studentgrupperna, i enlighet med en studie av Combs (1988) som Allen et al. 

(2014) refererade till. Personliga egenskaper beskrivs av Rubenowitz (2010) som en 

betydande faktor i begreppet “ledarskap” och ansågs därmed vara en viktig faktor att 

utveckla, vilket även föreliggande studie antydde. Dugan et al. (2011) refererade till 

Dugan och Komives (2010), som genomfört en studie som tydde på att 

ledarskapsutbildningar generellt endast kunde ge marginellt förbättrad grund för en 
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chefsroll. Resultatet i föreliggande studie antydde att ekonomstudenterna satt större 

tilltro till förberedelse för chefsrollen i sin utbildning än PA-studenterna.  

Vilka faktorer har betydelse för benägenheten att bli chef? 

Studien visade ett samband mellan två av SPLI´s skalor och benägenheten att inta en 

chefsroll, inter/intra-personella egenskaper och målfokuserade egenskaper. En positiv 

syn på både de egna inter/intrapersonella egenskaperna och de målfokuserade 

egenskaperna hade ett samband med benägenheten att inta en chefsroll. Jackson (2011) 

menar att de personliga egenskaperna är grundläggande för att bli en effektiv ledare, 

vilket till viss del bekräftas av föreliggande studie som pekade mot att personliga- och 

målfokuserade egenskaper hade en inverkan på den upplevda ledarskapsförmågan och 

skulle kunna ge bättre förutsättningar för ett effektivt ledarskap.  

Studenter som skattade lågt på inter/intra och målfokuserade egenskaper kunde, rent 

spekulativt ha lägre självförtroende, vilket Schertzer och Schuhs (2004) studie visade 

var en aspekt som gjorde att studenter inte hade tillräckligt med motivation för att inta 

en chefsroll. Studenters uppfattning om sina inter/intra-personella egenskaper kunde 

även bygga på grundläggande inställningar och uppfattningar av sig själva och forma 

uppfattningen av sin ledarskapsförmåga (Allen et al., 2014). 

Metodologiska svagheter 

Föreliggande studies design och genomförande har några brister. En sådan var 

formuleringen av frågan “Hur känner du idag inför tanken att bli chef i ditt kommande 

yrkesliv?” och dess svarsalternativ (Se Metodavsnittet) som vi ansåg inte kunde 

användas som underlag för parametriska tester. Hade frågan istället formulerats som t 

ex ”Jag vill bli chef i mitt kommande yrkesliv” och svarsalternativen varit 1=stämmer 

inte alls och 5= stämmer helt, hade den kunnat användas som en intervallskala enligt 

vad som är praxis inom psykologin (Hayes, 2009). Vi använde i stället icke-

parametriska tester, som anses ha lägre power (Hayes, 2009), som alternativ till en 

multipel regressionsanalys för att analysera vilka faktorer som var av betydelse för 

benägenheten att bli chef. 

Några av Zulas et al. (2010) skalor fungerade inte tillfredsställande i studien. Redan 

vid översättningen av SPLI uppfattade vi att de enskilda frågorna inte representerade 

skalans egentliga “innebörd” när de översattes till svenska. För att säkerställa skalornas 

relevans genomfördes en pilotstudie där inga påtagliga problem uppmärksammades. En 
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av skalorna uteslöts dock från dataanalysen på grund av ett mycket lågt alpha-värde 

(α=.38).  En annan skala hade α=.57, vilket vi dock ansåg tillfredsställande utifrån att 

endast fyra items ingick i den.  Zula et al. (2010) redovisade ett högt alphavärde på 

samtliga av dessa skalor, vilket föreliggande studie alltså inte fick. Vad detta beror på är 

svårt att säga, den enda spekulationen vi har är att översättningen inte blev tillräckligt 

korrekt. 

När enkäten distribuerades gjordes två länkar, en privat och en publik länk. Den 

publika länken krävdes för att nå ut till så många studenter som möjligt på de 

gemensamma kursplattformarna på några lärosäten, men det medförde att samma 

personer kunde fylla i enkäten flera gånger. För att undvika detta poängterade vi vikten 

av att enbart besvara enkäten en gång, men det finns ingen garanti för att detta inte 

överskreds. 

Vad gäller kursplattformen på Lärosäte 2, kunde det inte garanteras att det enbart var 

ekonomstudenter som läste tredje året som hade tillgång till forumet, vilket medförde att 

det fanns en risk att enkäten har besvarats av personer som inte tillhörde målgruppen. 

Detta försökte vi också undvika genom information i missivbrevet om att endast 

sistaårsstudenter skulle delta i studien. 

Svarsfrekvensen var relativt låg (22,3%) och kan möjligen förklaras med att 

målgruppen var sistaårsstudenter som arbetade med sitt examensarbete och hade 

begränsat med tid att avsätta till att svara på en enkätundersökning.   

Framtida forskning 

Studenters inställningar och uppfattningar om chefsrollen är ett relativt outforskat 

område, och behöver studeras ur flera perspektiv, till exempel, hur 

ledarskapsutbildningar kan utvecklas och förbättras, om det finns behov av att införa 

andra typer av förberedelser inför en chefsroll i utbildningar t.ex. praktisk tillämpning 

och fokus på personlig utveckling med inriktning mot ledarskap. Organisationer har stor 

nytta av att ha kännedom om studenters inställning till chefsrollen och hur den förändras 

över tid till exempel vid rekrytering och för att modernisera chefsrollen och locka yngre 

att bli chefer tidigare i karriären. Vidare forskning på ledarskapsområdet behövs för att 

undersöka studenters uppfattning av chefsrollen generellt och vilka faktorer som kan 

öka attraktiviteten i en chefsroll.   
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Med utgångspunkt i att chefsåterväxten ser olika ut i Sverige, till exempel att 

problemet är störst i Dalarna (Ledarna, 2013) vore en undersökning om inställningen till 

chefsrollen baserat på geografiska områden intressant. Det skulle kunna förbättra 

förutsättningarna för chefsåterväxten på lokal nivå. 

Resultatets praktiska relevans. 

Avsaknaden av vetenskapliga studier som behandlade studenters uppfattningar av olika 

aspekter med chefsrollen och hur studenter ser på sig själva som framtida chefer, var 

förvånande för oss. Studenter är trots allt de som ska leda organisationer i framtiden. 

Avsaknaden av vetenskapliga studier har gjort att föreliggande studie förlitar sig mycket 

mot Ledarnas kartläggningar. Ledarna är ett fackförbund som inte bedriver forskning 

utan kartläggningar som inte grundas på vetenskap och ledde till att föreliggande studie 

har en något svag vetenskaplig grund. Det fanns även en risk att Ledarna är något 

partiska i sina kartläggningar. 

De faktorer studenter uppfattade som negativa med chefsrollen antyder att dessa kan 

behöva utvecklas i organisationer. Ledarnas framtidsbarometer (2013) menar att 

chefsrollen behöver moderniseras för att locka yngre att bli chefer, föreliggande studie 

visade på några faktorer som behöver utvecklas för att studenterna ska bli mer benägna 

att söka en chefsroll, såsom oro för personal- och budgetansvar. Även Zula et al. (2010) 

poängterar vikten av att undersöka studenters syn på chefsrollen, i syfte att utveckla och 

modernisera chefsrollen. 

Enligt Ledarnas kartläggning (2013), har yngre personer viljan och ambitionen att bli 

chefer, men många företag har chefsroller som inte uppfyller den yngre generationens 

krav. Föreliggande studie sätter studenternas uppfattningar i centrum, vilket vi ansåg var 

en relativt god temperaturmätare på den inställningen som kommer att vara ledande i 

framtiden. 
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Bilaga 1 

Synen på ledarskap och chefsrollen. 

 

 
 

 

 

Först kommer några frågor om din bakgrund  
 

 

 

 

1. Studerar du på?  

   Ekonomprogrammet 
 

   Personal- och arbetslivsprogrammet 
 

 

 

 

 

2. Kön  

   Kvinna 
 

   Man 
 

   Vill ej ange 
 

 

 

 

 

3. Ålder?  

   19 år eller yngre 
 

   20-22 år 
 

   23-25 år 
 

   26-28 år 
 

   29-31 år 
 

   32-35 år 
 

   36 år och äldre 
 

 

 

 

 

4. Har du egen erfarenhet av ledarskaps/chefsroll?  

 Ja, i arbetslivet 
 

 Ja, på fritiden 
 

 Nej 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

5. Har du genomgått någon form av ledarskapsutbildning/kurs?  

Det kan även vara kurs/utbildning i föreningslivet eller liknande 
 

   Ja 
 

   Nej 
 

 

 

 

 

6. Har du erfarenhet av ideellt arbete i en studentförening?  

   Ja 
 

   Nej 
 

 

 

 

 

Här följer några påståenden om olika aspekter på ledarskap. Markera hur väl varje 
påstående stämmer in på dig. 
 
1=stämmer inte alls, 5= stämmer helt  

 

 

 

 

7. Jag tycker om att arbeta i grupp  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

8. Jag är bra på att planera  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

9. Jag tycker om att samla och analysera information  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

10. Jag har inga problem med att be andra om råd  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

11. Jag tycker om att umgås med människor  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

12. Jag är bra på att tolka lagar och regler  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

13. Jag använder gärna nya arbetsmetoder  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

14. Om jag begår ett misstag har jag inga problem med att erkänna och korrigera det  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

15. Jag intar gärna en ledarroll  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

16. Jag vet hur man sätter och når mål  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

17. Jag är en nyfiken person  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

18. Jag är positiv till mångfald på arbetsplatsen  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

19. Jag är bra på att delegera  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

20. Jag är bra på problemlösning  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 



 

 
 

21. Jag trivs med förändring  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

22. Jag är bra på att ge både positiv och negativ feedback  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

23. Jag vill gärna bli ledare  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

24. Jag känner mig bekväm med att ge direktiv till andra  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

Det finns aspekter på chefsrollen som en del personer upplever som avskräckande. Hur 
avskräckande är nedanstående påståenden om chefsrollen enligt dig?  

 

 

1 = Inte alls avskräckande, 5= Mycket avskräckande 
 

 

 

 

25. Att ständigt behöva vara tillgänglig  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

26. Att ha personalansvar  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

27. Att behöva säga upp medarbetare  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

28. Att ha svåra samtal med medarbetare  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 



 

 
 

29. Att jobba långa dagar  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

30. Att ha administrativt ansvar  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

31. Att ha budgetansvar  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

32. Att kollegorna skulle se mig annorlunda  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

33. Att behöva prata inför folk  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

34. Att få mindre fritid  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

35. En lön som inte motsvarar arbetsinsatsen  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

Avslutningsvis följer några frågor om hur du själv ser på att bli chef.  
 

 

1= Stämmer inte alls, 5= Stämmer helt 
 

 

 

 

36. Jag tycker att min utbildning ger goda förutsättningar att inta en chefsroll  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

 



 

 
 

37. Jag hade önskat mer förberedelse för ledarskap i min utbildning i form av till exempel kurser 
eller föreläsningar  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

38. Jag upplever att jag har rätt personliga egenskaper för en ledar- chefsroll  

1 2 3 4 5 

               
 

 

 

 

39. Hur känner du idag inför tanken att bli chef i ditt kommande yrkesliv? * 

   Jag vill absolut bli chef 
 

   Jag kan mycket väl tänka mig att bli chef 
 

   Jag känner mig tveksam till att bli chef 
 

   Jag har ingen önskan att bli chef 
 

   Vet ej/Har inte tänkt på saken 
 

 

 

 

 

40. Är det något du vill passa på att framföra när det gäller studenter och chefs-och ledarskap? Skriv 
gärna här  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kontrollera gärna att du svarat på alla frågor innan du skickar in enkäten. Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Uppfattning om den egna ledarskapsförmågan 

 

Skala 1 – Inter/intrapersonella egenskaper 

Jag tycker om att arbeta i grupp 

Jag tycker om att umgås med människor 

Jag intar gärna en ledarroll 

Jag är bra på att delegera 

Jag är bra på att ge både positiv och negativ feedback 

Jag vill gärna bli ledare 

Jag känner mig bekväm med att ge direktiv till andra 

 

Skala 2 – Målfokuserade egenskaper 

Jag är bra på att planera 

Jag är bra på att tolka lagar och regler 

Jag vet hur man sätter och når mål 

Jag är bra på problemlösning 

 

Skala 3 – Kognitiva förmågor 

Jag tycker om att samla och analysera information 

Jag använder gärna nya arbetsmetoder 

Jag är en nyfiken person 

 

Skala 4 – Kommunikativa förmågor 

Jag har inga problem med att be andra om råd 

Om jag begår ett misstag har jag inga problem med att erkänna och korrigera det 

Jag är positiv till mångfald på arbetsplatsen 

Jag trivs med förändring 

 


