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Abstract 

 

Syftet med studien är att studera huruvida relationen mellan 

internrekryterade chefer och deras medarbetare påverkar medarbetarnas 

upplevelse av chefernas ledaregenskaper. Vidare är syftet att studera 

hur medarbetare upplever sina internrekryterade chefer utifrån 

Kunskapsanpassat ledarskap. Denna studie använder sig av en 

kvantitativ metod och utgår ifrån en deduktiv ansats. Studien använder 

sig av en enkät med 53 flervalsfrågor som delades ut till medarbetare på 

fem olika företag. Totalt svarade 70 respondenter. Flervalsfrågorna 

syftade till att ta reda på medarbetarnas upplevelser av sin chef utifrån 

våra valda ledarskapsteorier samt vår valda utbytesteori. Svaren 

analyserades i statistikprogrammet SPSS. Studiens första hypotes fick 

signifikant stöd medan de övriga hypoteserna inte fick signifikant stöd. 
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1. Inledning 

 

Hur upplever medarbetarna sina internrekryterade chefer och vilken relation har 

medarbetaren och chefen med varandra? Spelar relationen med chefen någon roll för hur 

man trivs på sin arbetsplats?  

Denna studie baseras på medarbetarnas upplevelser av chefen utifrån dennes 

ledarskapsstil och tillvägagångssätt. För att göra det används ett antal ledarskapsteorier, 

dessutom studeras relationen mellan medarbetaren och chefen med en utbytesteori. 

Studien fokuserar på ämnet internrekryterade chefer och mer specifikt behandlas 

hur chefer som rekryteras internt upplevs av sina medarbetare, samt hur relationen mellan 

medarbetarna och cheferna påverkar medarbetarnas upplevelser av cheferna. Studien tar 

också upp vilka fördelar respektive nackdelar internrekrytering av chefer kan medföra.  

Om chefer rekryteras externt skulle det kunna leda till en serie positiva förändringar 

i form av effektivare rollfördelning, mer konstruktiv konflikthantering, på grund av 

tidigare relationer med sina medarbetare och kanske framförallt ett tydligare ledarskap 

jämför med om cheferna istället rekryteras internt.  

För att kunna vara en bra chef så krävs det specifika egenskaper, kunskaper och 

tillvägagångssätt, dessa egenskaper, kunskaper och tillvägagångssätt skulle kunna vara så 

pass viktiga att de överväger de fördelar som internrekrytering av chefer medför. 

Däremot skulle det kunna vara så att en internrekryterad chef som har kunskap om hur 

företaget fungerar kan dra fördelar av det och därför lättare anpassa sitt ledarskap så att 

det passar efter situation och person.  

Studien hade som mål att göra en jämförelse mellan upplevelsen av 

internrekryterade chefer och externrekryterade chefer, av olika faktorer fick vi inte 

tillräckligt många respondenter som fyllde kriterierna för att vara med i studien. Vi valde 

då att enbart fokusera på medarbetarnas upplevelse av internrekryterade chefer.  

Den aktuella relevansen med vårt arbete ligger just i diskussionen om huruvida 

internrekrytering av chefstjänster påverkar ledarskapet samt vad detta har för inverkan på 

relationerna mellan medarbetarna och cheferna. Konkurrenssituationen ställer höga krav 

på organisationer att ligga långt fram i utvecklingen, detta ställer krav på 



 6

rekryteringsprocesserna. Dels ska organisationerna rekrytera rätt person för att driva 

organisationen framåt och dels så finns det ekonomiska aspekter att ta hänsyn till. Det 

kan vara kostsamt att rekrytera externt, dessutom kan det vara en längre process än vad 

det är att rekrytera internt.  

 

 

1.1 Tidigare forskning 

 

Forskning har visat att det är nödvändigt med chefer som har formell utbildning 

inom ledarskap, likväl är det nödvändigt att de har fallenhet för ledarskap och social 

kompetens för att nå en hög effektivitet inom företaget. Forskare menar även att chefen 

skall bidra till ett gott arbetsklimat för att de anställda skall trivas på arbetsplatsen. 

(Strang, 2007)  

Forskning har visat att företag som rekryterar sina chefer internt riskerar att 

stagnera på grund av att det intellektuella klimatet påverkas negativt. Dessutom menar 

vissa forskare att internrekrytering påverkar jämställdhetsfrågan negativt. (Azar, M., 

Beckman, J., Johansen, M., Josephson, P., Jülich, S., Lundell, P., Lundgren, F., Manga, 

E., & Wisselgren, P. 2007)  

Forskare menar att det vid internrekrytering förekommer att tjänsterna inte går till 

de mest meriterade, dessutom menar de att det intellektuella klimatet på arbetsplatsen 

försämras då det sker internrekrytering av chefer, en annan aspekt som forskare tar upp är 

att rekryteringen idag avgörs av de personliga kontakterna som finns inom företagen, 

dessutom menar samma forskare att internrekrytering påverkar jämställdhetsfrågan. 

(Azar, m.fl. 2007)   

Forskning visar att om relationen mellan chefen och medarbetaren är av hög 

kvalitet (enligt Leader Member Exchange theory) så har det en positiv inverkan på hur 

bra de anställda trivs på sin arbetsplats. Detta eftersom kvaliteten i relationen bidrar till 

ökat förtroende, mer stöd från chefen, bättre kommunikation, mer hänsynstagande och 

mer uppskattning från chefen. Detta leder i sin tur till att medarbetarna trivs bra på sin 
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arbetsplats och åstadkommer mer samt att de bidrar till att organisationen kan blomstra. 

(Stringer, 2006)  

Forskning visar att relationen mellan chefen och medarbetaren är relaterad till 

arbetsresultaten. Om medarbetaren har en bra relation och enligt LMX högt utbyte av 

varandra bidrar det till att arbetsprestationen ökar. För att skapa ett effektivt ledarskap bör 

chefen ta relationen mellan chefen och medarbetaren i beaktning. Dessutom menar 

forskare att chefen skall bidra till ett gott arbetsklimat vilket i sin tur leder till ökad 

produktivitet inom organisationen. (Graen & Uhl-Bien, 1995) 

Forskning visar att beroende på hur mycket energi medarbetaren var beredda att 

lägga ner på arbetet blev de indelade i in- eller ut-grupp. In-gruppen fick ta del av 

information, hade större inflytande på arbetsplatsen, fick mer förtroende ifrån chefen 

samt fick bättre arbetsförhållanden i övrigt. I utbyte arbetade de hårdare, var mer lojala 

gentemot chefen, de var mer pålitliga och mer kommunikativa. De medarbetare som 

befann sig i ut-gruppen hade lågt utbyte med sin chef och fick inte ta del av de fördelar 

som in-gruppen fick ta del av. De gjorde också endast det som förväntades av dem och 

inte mer, i utbyte fick de lön för arbetet men de fick inga andra förmåner som de i in-

gruppen kunde åtnjuta. (Northouse, 2004) 

 

 

2. Teorikapitel 

 

I detta kapitel kommer uppsatsens ledarskapsteorier presenteras, vilka utgör vårt 

teoretiska ramverk. Här kommer också motiveras varför dessa valts samt att presentera 

vad som gör dem relevanta för denna studie. De ledarskapsteorier som valts är 

Egenskapsanpassat ledarskap samt Kunskapsanpassat ledarskap. Studien utgår också 

ifrån utbytesteorin LMX. De teorier vi presenterar i följande avsnitt är inte fullstängt 

beskrivna utan avser endast beskriva de delar ur teorierna som är relevanta för vår 

uppsats.  
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2.1 Trait Approach (Egenskapsanpassat ledarskap) 

 

Vi har valt att undersöka hur medarbetarna upplever sina chefers 

ledarskapsegenskaper utifrån Egenskapanpassat ledarskap, detta har vi gjort för att få ett 

mått på upplevelsen av chefens ledarskapsegenskaper. 

Egenskapsanpassat ledarskap fokuserar på chefens personliga egenskaper. Teorin 

fokuserar helt och hållet på ledaren eller chefen och tar ingen hänsyn vare sig till 

situation eller till medarbetare. Olika forskare anser att olika egenskaper är viktiga hos 

ledaren eller chefen. Northouse har plockat ut de fem egenskaperna som enligt honom är 

mest frekvent beskrivna som viktiga av andra forskare och är därigenom de viktigaste 

enligt honom. Dessa fem är, Intelligens, som innefattar god uppfattning och verbal 

förmåga samt förmåga att kunna föra ett begripligt och argumentativt resonemang. 

Självförtroende, vilket innebär att ha positivt inflytande på sina medarbetare men även att 

ha tilltro på sin egen kompetens. Beslutsamhet, vilket handlar om att våga ta initiativ och 

vara drivande. Integritet, som är den egenskap som gör att ledaren skapar förtroende hos 

andra människor genom att denne bland annat är ärlig. Social förmåga, en ledare ska 

kunna socialisera med andra människor på ett öppet, taktfullt, och diplomatiskt sätt samt 

ha förmåga att visa empati. (Northouse, 2004) 

 

 

2.3 Skills Approach (Kunskapsanpassat ledarskap) 

 

Vi har valt att utreda vilken typ av förmågor medarbetarna upplever att deras chefer 

besitter, detta resultat gör att vi kan klassificera in cheferna i tre olika chefsprofiler, dessa 

chefsprofiler är supervisory, middle samt top managers . Vi valde denna teori då vi trodde 

att internrekryterade chefer enbart skulle vara lämpliga att arbeta som förstalinjechefer 

(supervisory managers).  

Den grundläggande idén med kunskapsanpassat ledarskap är att chefer och ledare 

har tre olika grundläggande och utvecklingsbara kunskaper. De tre grundläggande 



 9

kunskaperna är teknisk kunskap (technical skill), social förmåga, (human skill) och 

konceptuell förmåga (conceptual skill). (Katz, 1955) 

Teknisk kunskap handlar om för medarbetarna relevant sakkunskap eller 

specialistkunskap. Vidare handlar teknisk kunskap om förståelsen för vilka metoder, 

processer samt tekniken som passar sig för de aktuella aktiviteterna. (Katz, 1955)  

Social förmåga är enligt kunskapsanpassat ledarskap en mycket vid 

kunskap/förmåga, det är bland annat förmågan att få andra människor att nå sina mål. Att 

ha social förmåga innebär också att vara känslig och uppfatta andra människors behov. 

Att ha en välutvecklad social förmåga är också att vara medveten om sina egna attityder 

och beteenden mot andra samt vad detta innebär för andra människor och för sig själv. 

(Katz, 1955) 

Konceptuell förmåga är enligt teorin förmågan att hantera visioner, idéer och större 

koncept. Konceptuell förmåga är att kunna se hela företaget eller organisationen som en 

helhet samt hur de olika delarna är beroende av varandra och påverkar varandra, vidare 

innebär det att kunna se hur politiska, ekonomiska och sociala faktorer utifrån påverkar 

organisationen och vice versa. (Katz, 1955) 

Kunskapsanpassat ledarskap delar in chefer i tre typer, top managers (exempelvis 

verkställande direktör), middle managers (exempelvis enhetschef) samt supervisory 

managers (exempelvis avdelningschef). Vi väljer att endast studera chefer som går att 

klassificera som supervisory managers eller middle managers. Chefer som klassificeras 

in som supervisory managers bör enligt teorin besitta stora tekniska samt sociala 

kunskaper, de behöver däremot inte besitta några nämnvärda konceptuella kunskaper. De 

chefer som klassificeras in som middle managers bör besitta stor social förmåga samt 

medelhög teknisk och konceptuell kunskap. De chefer som klassificeras som top 

managers bör enligt teorin besitta stora konceptuella samt sociala kunskaper. (Katz, 

1955) 
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2.4 Leader-member exchange theory (LMX)  

 

LMX använder vi som en mellanvariabel för att komma åt interaktionen mellan 

medarbetaren och chefen. Genom att komma åt interaktionen mellan medarbetarna och 

chefen får vi en bild av hur det påverkar medarbetarnas upplevelse av chefen. Syftet med 

att studera detta är att se om det finns något samband mellan relationen och upplevelsen 

av chefen. 

LMX utvecklads för att tidigare ledarskapsteorier var fokuserade på ledaren och vad 

som gjorde ledaren till en bra sådan. Forskningen var fokuserad på ledarens egenskaper 

samt på hur ledaren skulle bete sig. Tidigare såg man ledaren och medarbetarna som 

enskilda delar medan LMX såg ledaren, medarbetaren och relationen mellan dem som en 

helhet. Till en början var LMX relaterad till teorier om in-grupp och ut-grupp. Senare har 

LMX utvecklats till en social utbytesteori. (Graen & Uhl-Bien, 1995)  

Ledarskap är en process som fokuserar på interaktionen mellan chefen och 

medarbetaren. Det centrala i LMX teorin är att effektivt ledarskap skapas när ledaren och 

medarbetaren har möjlighet att utveckla bra relationer och genom relationerna dra fördel 

av det i arbetet. (Graen & Uhl-Bien, 1995) 

Dessa relationer utvecklas mellan chefen och medarbetaren i tre faser. Den första 

fasen är en testfas där chefen och medarbetaren utvärderar varandras motiv, attityder och 

resurser. I denna fas etableras rollförväntningarna. Den andra fasen handlar om utbytet 

mellan chefen och medarbetarem som bygger på tillit och lojalitet. Här utvecklar chefen 

och medarbetaren ömsesidig respekt för varandra. I den tredje fasen utvecklas utbytet 

från att ha varit självändamålsenligt till att bli ett ömsesidigt engagemang för 

verksamhetens bästa. (Yukl, 2002) 

Forskning beskriver hur medarbetare tillfrågades att beskriva sin chef och resultatet 

visade att beskrivningarna av relationerna skiljde sig åt. Det skilde sig även åt i 

beskrivningarna när det gällde ömsesidig tillit, respekt och förpliktelser mellan de som 

hade en bra relation med chefen och de som hade en dålig. Man delade in dessa individer 

i en in-grupp och en ut-grupp, de respondenter som befann sig i in-gruppen hade ett högt 

utbyte med chefen och de respondenter som befann sig i ut-gruppen hade ett lågt utbyte 

med chefen. Det visade sig även att engagemanget och arbetsuppgifterna skiljde sig åt i 
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de olika grupperna. Tidigare trodde man att en chef bara kunde ha ett högt utbyte med ett 

fåtal av sina medarbetare men det har visat sig att om chefen erbjuder sina anställda att 

utveckla en relation som grundas på högt utbyte med varandra förbättras 

prestationsförmågan hos de anställda avsevärt. Det som karaktäriserar ett utbyte med högt 

kvalitet mellan chefen och medarbetaren är lojalitet och support i både handling och 

känsla. Om chefen och medarbetaren har begränsad interaktion med varandra så har de 

också en låg kvalitet på sitt utbyte. De ledare som har ett utbyte med hög kvalitet med 

sina medarbetare, lyckas också skapa ett effektivt ledarskap. (Graen & Uhl-Bien, 1995) 

 

 

3. Syfte och förväntningar 

 

Syftet med studien är att studera hur relationen mellan chefen och medarbetaren är 

utifrån Leader-Member Exchange theory (LMX) samt vilken inverkan det har på 

medarbetarnas upplevelser av chefens egenskapsbaserade ledarskap. Detta kommer att 

undersökas för att se om det finns något samband mellan relationen och upplevelsen av 

chefen. Ett annat syfte med studien är att studera huruvida internrekryterade chefer 

upplevs som bra chefer utifrån kunskapsanpassat ledarskap, det vill säga att de besitter de 

förmågor som enligt teorierna krävs för ett effektivt ledarskap, det vill säga att de upplevs 

ha hög teknisk samt social förmåga men lägre konceptuell förmåga.   

Vidare tror vi att de medarbetare som har ett högt utbyte med sin chef enligt LMX 

också trivs bättre med sin arbetssituation. Vi förväntar oss att de medarbetare som har en 

relation med ”högt utbyte” med sin chef (enligt LMX) också gör en mer positiv skattning 

av dennes ledarskap än de medarbetare som har en relation med ”lågt utbyte” (enligt 

LMX) med sin chef. Om detta visar sig stämma skulle det innebära att gamla relationer 

mellan kollegor där den ena kollegan senare blir chef påverkar upplevelsen av 

ledarskapet och upplevelsen av chefens förmågor och kunskaper. 
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4. Metod 

 

 I detta avsnitt kommer vi att redovisa för vilken metod samt ansatts som valts och 

varför, här kommer dess styrkor och svagheter att redovisas. Här kommer dessutom 

studiens urval att redovisas. 

 

 

4.1 Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod eftersom vi anser att detta passar 

vår problemformulering bäst. Vi är intresserade av att kunna generalisera vårt resultat på 

andra organisationer. Fördelen med att använda sig av en kvantitativ metod är att vi kan 

få ett betydligt högre antal respondenter än om vi väljer att till exempel göra intervjuer. 

Nackdelen med detta val är att vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor på svar som är 

oklara eller svårtolkade. Som verktyg för denna studie användes en enkät.  

 

 

4.2 Val av ansatts 

 

Studien utgår ifrån en deduktiv ansatts vilket innebär att den kommer att utgå ifrån de 

teorier som valts för att beskriva/förklara vissa förhållanden som kan uppstå mellan chef 

och medarbetare. Forskaren använder sig oftast av en deduktiv ansatts då studien utgår 

från en kvantitativ metod. (Bryman, 2002)  
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4.3 Validitet  

 

Begreppsvaliditet går ut på att säkerställa att de mått (begrepp) som vi valt mäta, 

verkligen mäter de förhållanden de avser mäta. Den externa validiteten handlar om 

undersökningen går att generalisera i någon annan undersökningskontext. Om det är hög 

extern validitet är underökningen generaliserbar medan om det är låg extern validitet så 

skulle undersökningen bara gälla för de respondenter som svarat. (Bryman, 2002) 

För att vi skulle säkerställa begreppsvaliditeten använde vi oss av redan befintliga 

frågor som avser mäta det vi är intresserade av att mäta. Vi använde Measures of LMX-

MDM, skapad av Liden and Maslyn (1998) för att mäta LMX. Leadership Trait 

Questionnaire (LTQ) använde vi för att mäta egenskapsbaserat ledarskap. (Northouse, 

2004) Skills Inventory använde vi för att mäta det kunskapsbaserade ledarskapet. 

(Northouse, 2004)  

För att få en hög extern validitet har vi valt att göra undersökningen på olika typer 

av organisationer för att den ska gå att generalisera på andra organisationer. Vi har valt 

att genomföra undersökningen på organisationer verksamma inom vårdsektorn, 

tjänstsektorn, kundtjänst samt på turist företag och ett säljföretag för att få en blandning 

på organisationerna. Genom denna spridning hoppas vi kunna uppnå en hög extern 

validitet.  

 

 

4.4 Replikerbarhet 

 

 Replikerbarhet innebär att undersökningen skall gå att reproducera. Vilket innebär 

att andra skall kunna genomföra samma studie vid senare tillfällen under liknande 

förhållanden. (Bryman, 2002) 

 För att studien skulle vara replikerbar har vi använt ett tydligt tillvägagångssätt. 

Organisationerna har kontaktats via telefon eller mail, därefter har de fått besök av oss på 

arbetsplatserna. Vi har där presenterat oss och förklarat syftet med vår studie. Vi har delat 
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ut enkäten på arbetsplatsen som alla respondenterna frivilligt fått svara på. Ingen 

ersättning gavs till respondenterna.  

 

 

4.5 Urval 

 

Respondenterna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval och med 

bekvämlighetsurval menas att man väljer ut de respondenter som finns tillgängliga och 

som uppfyller de kriterier som krävdes för att vara med i studien. Vid valet av en 

organisation användes ett snöbollsurval där vi blev tipsade om en organisation som hade 

strukturen som passade studiens kriterier. Ett snöbollsurval är en form av 

bekvämlighetsurval där man genom de befintliga respondenterna får kontakt med andra 

för undersökningen relevanta personer. (Bryman, 2002) 

Dessa kriterier som företagen skulle uppfylla för att deltaga i studien var att de 

skulle ha internrekryterade chefer, cheferna skulle tidigare ha arbetet på avdelningen, 

cheferna skulle inte ha andra chefer under sig samt att cheferna inte skulle ha varit chefer 

i mer än 4 år. Vi valde själva vilka organisationer vi skulle genomföra undersökningen 

på. Privata kontakter användes för att hitta organisationer som uppfyllde kriterierna. 

Studien genomfördes på olika sorters organisationer för att behålla den externa 

validiteten, detta för att studien även skulle kunna vara generaliserbar på andra 

organisationer än de som deltog i just denna studie.  

Studien genomfördes på fem olika typer av organisationer och vi har valt att kalla 

dessa organisationer för företag 1 – företag 5. På varje organisation fick de anställda 

svara på enkäten utifrån sina upplevelser av deras enhetschef. Av de totalt 70 enkäter som 

vi fick in har dessa grundat sig på sju olika enhetschefer.  

Svarsfrekvens i studien var relativt hög, på företag 1 fick vi in 26 av 26 enkäter, på 

företag 2 fick vi in 27 av 35 enkäter, på företag 3 fick vi in 5 av 8 enkäter, på företag 4 

fick vi in 9 av 10 enkäter och på företag 5 fick vi in 3 av 3 enkäter.  
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4.6 Etiska aspekter 

 

Respondenterna har varit anonyma och vi har varit närvarande för eventuella frågor, 

dock med något undantag då respondenterna inte var tillgängliga vid vårt besök. För att 

säkerställa anonymiteten använder vi inte några riktiga namn på vare sig företag eller 

chefer. Då vi har samlat in enkäterna på plats så har respondenterna kunnat vara säkra på 

att deras anonymitet säkerställs, ett fåtal undantag i insamlingen av enkäterna gjordes 

dock då respondenterna av olika anledningar inte hade tid att fylla i enkäterna. Vi delade 

då ut kuvert som respondenterna själva fick klistra igen för senare insamling. På en 

arbetsplats fick en del av respondenterna lägga enkäterna i en box som vi själva tömde 

efter dagens slut. 

 

 

5. Resultat 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi fått fram av vår 

undersökning, resultaten kommer vara värderingsfria för att sen diskuteras i diskussions 

avsnittet. 

I syfte och förväntningar påstods att medarbetarnas relationer med cheferna 

påverkar medarbetarnas upplevelser av chefernas egenskaper.  

 Resultatet indikerar att det finns en signifikant positivt korrelation (r = 0,81; p = 

0,00) mellan medarbetarnas relation med cheferna och deras upplevelser av chefernas 

egenskaper. (Se tabell 1). Genom att Sig. (2-tailed) är 0,00 och alltså mindre än 0,05 kan 

vi förkasta nollhypotesen, detta innebär att vi får stöd för vårt påstående att 

medarbetarnas relationer med cheferna påverkar medarbetarnas upplevelser av chefernas 

egenskaper. Vid lågt LMX antogs medarbetarna uppleva och skatta chefernas egenskaper 

lågt. Vid högt LMX antogs medarbetarna uppleva och skatta chefernas egenskaper högt. 
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Tabell 1. 

 

Korrelationen mellan LMX och Egenskapsbaserat ledarskap.  

 

    

LMX_I

ndex 

Trait_Total

_Index 

LMX_Index 

  

  

  

  

Pearson 

Correlation 
1 ,814(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 
Sum of Squares 

and Cross-products

44,86

9
37,417 

Covariance ,660 ,550 
N 69 69 

Trait_Total_In

dex 

  

  

  

  

Pearson 

Correlation 

,814(*

*)
1 

Sig. (2-tailed) ,000   
Sum of Squares 

and Cross-products

37,41

7
48,527 

Covariance ,550 ,703 
N 69 70 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Tabellen visat ett statistiskt signifikant samband mellan LMX och Trait. I syfte och 

förväntningar påstods att internrekryterade chefer upplevs och passar bäst in som 

supervisory managers. Det vill säga att de har hög teknisk samt social förmåga men låg 

konceptuell förmåga. Resultatet indikerar att det finns ett visst stöd för vårt antagande, 

däremot får vi inte ett signifikant stöd för antagandet. 
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Tabell 2. 

 

Medelvärden och standardavvikelse för Kunskapsanpassat ledarskap. 

 

  N 

Mini

mum 

Max

imum 

Mea

n 

Std. 

Deviation 

Skills_Teknisk 
70 1,40 5,00

3,33

24
,81148 

Skills_Social_Index 
70 1,00 5,00

3,32

86
,85874 

Skills_Konceptuell_I

ndex 
70 1,60 5,00

3,30

29
,79456 

Valid N (listwise) 70     

 

 

Samtliga frågor i enkäten som avsåg mäta medarbetarnas upplevelser av cheferna 

har testats med avseende på reliabiliteten med hjälp av Cronbach´s Alpha –test. 

Respondenterna (n = 70) i studien lämnade överlag tämligen fullständiga svar. 

De frågor som avsåg mäta medarbetarnas upplevelser utifrån chefernas 

Egenskapsanpassade ledarskap visade sig vara reliabla och mätte alltså det de avsåg att 

mäta. Reliabiliteten låg mellan r = 0,82 och r = 0,95. 

Även de frågor vilka avsågs mäta medarbetarnas upplevelser av chefernas 

Kunskapsbaserade ledarskap visade sig vara reliabla. Reliabiliteten låg mellan r = 0,83 

och r = 0,86. 

De frågor som ämnades mäta LMX hade även de en hög reliabilitet r = 0,89.  

Relationen mellan medarbetarna och cheferna visade sig påverka medarbetarnas 

upplevelser av chefernas tekniska, sociala samt konceptuella förmågor. De medarbetare 

som hade en bra relation med sin chef skattade sin chefs förmågor högre än de som hade 

en sämre relation till sin chef.       
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Diagram 1 

 

Diagram över sambandet av LMX och chefernas upplevda förmågor 

 

 

 
 

 

Diagrammet visar sambandet mellan LMX och Skills, de respondenter som hade en 

bra relation (hög LMX) med sin chef tenderar också att skatta chefens förmågor enligt 

Skills högre. 

5,004,00 3,002,001,00 

SK
ILL
S 5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

LMX
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6. Diskussion och slutsatser 

 

I detta avsnitt kommer vi att återkoppla uppsatsens syfte med de diskussioner vi för 

kring de resultat vi fått fram av undersökningen.  

Syftet med uppsatsen var att studera huruvida internrekryterade förstalinjechefer upplevs 

som bra chefer utifrån egenskapsbaserat ledarskap samt vilken inverkan medarbetarnas 

relation med chefen spelar in på den upplevelsen, syftet var också att studera hur 

medarbetare upplever sina chefer utifrån Kunskapsanpassat ledarskap.  

Studien bygger på en enkätundersökning som vi genomfört på fem olika 

arbetsplatser med internrekryterade chefer. De anställda har fått svara på enkäten baserat 

på sina upplevelser av sin chef. Enkäten bestod av sjutton stycken bakgrundsfrågor, 

därefter följde tolv stycken frågor (fråga 1-12) som avsåg mäta LMX, efter det följde tio 

stycken frågor (fråga 13-22) som avsåg mäta egenskapsbaserat ledarskap, efter det följde 

femton frågor (fråga 23-37) vilka avsåg mäta kunskapsbaserat ledarskap. Enkäten 

avslutades med två stycken öppna frågor där respondenterna själva fick motivera vad de 

anser vara bra respektive dåligt med att rekrytera internt samt att motivera vad de har för 

förväntningar på sin chef. 

Vi var tidigt på det klara med att vi skulle försöka mäta medarbetarnas upplevelser 

av sina chefer med hjälp av en enkät. Att välja enkät istället för till exempel intervju har 

vi upplevt som både positivt och negativt. Det positiva är att vi har relativt många 

respondenter och chefer i studien. Det negativa är att trots att vi försökt formulera 

frågorna så tydligt som möjligt, så har vissa respondenter lämnat svar som vi har haft 

svårt att tolka, detta gäller speciellt de två öppna frågorna som vi hade med i enkäten.  

Vi hade ett relativt litet bortfall, vilket vi tror kan ha berott på att vi själva var på 

plats vid utlämnandet samt insamlandet av enkäterna. Detta tillvägagångssätt kan ha lett 

till ett mindre bortfall än om vi bara hade postat enkäterna med bifogade svarskuvert eller 

om vi hade mailat ut enkäterna. 
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Ett par av respondenterna fyllde inte i delar av sidor eller hela sidor av enkäten, vi 

vet inte om detta berodde på att de struntade i det eller om de oavsiktligt missade det.  

Vi antar att vår närvaro vid enkätutdelandet och enkätinsamlandet påverkade 

respondenterna på något sätt. Exakt hur kan vi naturligtvis inte veta, men vi tror att 

interaktionen kan ha kunnat påverkas på så sätt att respondenterna kände sig stressade att 

fylla i enkäten snabbt då de kanske egentligen inte upplevde att de hade tid, detta skulle 

kunna förklara de många neutrala svar som vissa respondenter uppgav i enkäten. 

Motsatsen skulle också ha kunnat gälla, alltså att vår närvaro gjorde att respondenterna 

ville svara ärligt på enkäten. Vi tror alltså att om vi inte varit närvarande vid 

enkätutlämningen och enkätinsamlingen så hade vi fått ett betydligt större bortfall och 

kanske också annorlunda svar.  

 Många av respondenterna tycktes vara mycket stressade vid våra besök. Vi tror att 

då respondenterna fick fylla i enkäterna på arbetstid kan detta ha påverkat svaren i 

enkäterna. Många av respondenterna sade sig vara vana att få fylla i 

undersökningsenkäter vilket kan ha gjort dem mindre motiverade att fylla i vår eller att ge 

uppriktiga svar. Tidsbristen och den av oss ibland upplevda bristen på motivation hos 

respondenterna kan ha påverkat respondenterna att svara på frågorna utan att läsa dem 

eller åtminstone utan att reflektera över den faktiska upplevelsen. Många tycktes 

dessutom vara arga eller irriterade på sina chefer vid tiden för enkätifyllandet, givetvis 

kan detta ha påverkat svaren i hög utsträckning. Det var uppenbart att det gick rykten om 

vissa av cheferna på arbetsplatserna samt att vissa chefer ansågs vara dåliga chefer medan 

andra ansågs vara bra chefer. Vi förstod att det fanns normer på arbetsplatserna som 

reglerade vad man förväntades tycka om cheferna. Detta tror vi dock endast gäller i de 

sociala sammanhangen på arbetsplatserna och förhoppningsvis svarade de flesta så ärligt 

de kunde på enkäterna.  

Det finns en positiv korrelation mellan medarbetaren och chefens relation samt hur 

den påverkar medarbetarens upplevelser av chefens egenskaper. Det visade sig att de 

medarbetare som hade ett lågt LMX med sin chef också skattade sin chef lägre utifrån 

hans eller hennes ledaregenskaper. Detta tror vi har att göra med just det utbyte som 

medarbetarna saknar med sin chef. De medarbetare som har ett lågt LMX får (enligt 

teorin) ett lägre förtroende för chefen samt mindre stöd och uppskattning av chefen. Detta 
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tror vi leder till att de medarbetare som har ett lågt LMX känner sig orättvist behandlade 

och i sin upplevelse av sin chef värderar dennes ledaregenskaper lågt, även om så inte är 

fallet.  

De medarbetare som har ett högt LMX med sin chef har också skattat sin chef högt 

utifrån hans eller hennes ledaregenskaper. De medarbetarna som har ett högt LMX med 

sin chef har enligt teorin ett högt utbyte av varandra. Deras kommunikation är bättre och 

de har också ett högre förtroende för varandra. Vår studie visade att vi fick ett signifikant 

positivt samband av relationen mellan medarbetaren och chefen och hur medarbetaren 

upplevde sin chef utifrån dennes ledaregenskaper. Detta tror vi har att göra med att det 

utbyte som medarbetaren har med sin chef leder till att man trivs bättre på sin arbetsplats, 

har en tydligare kommunikation samt känner mer stöd ifrån sin chef. 

Relationen mellan medarbetaren och chefen kan självklart variera beroende på hur 

organisationerna är uppbyggda och hur mycket chefen är delaktig i medarbetarnas arbete. 

Vi har valt att genomföra vår studie på avdelningschefer för att medarbetarna skall ha en 

någorlunda nära relation med sin chef. 

I de öppna frågor som vi hade med i vår enkät fick respondenterna svara med egna 

ord vad de har för förväntningar på sin chef. Svaren på dessa frågor var varierande. De 

vanligaste svaren respondenterna gav var att medarbetarna hade förväntningar på sin chef 

att han eller hon ska ha en tydlig kommunikation, ge mycket stöd, att chefen skall komma 

med nya idéer samt att chefen ska vara tydlig i sitt ledarskap. Vi tror att många av dessa 

förväntningar hade införlivats om medarbetarna och cheferna hade haft en bra relation 

och en hög LMX.  

Om medarbetaren och chefen hade haft en bra relation med varandra skulle det leda 

till en lättare och effektivare kommunikation. Det skulle också vara lättare för 

medarbetarna att känna stöd från sin chef om de hade haft en bättre kommunikation. De 

slutsatser som vi drar från denna del av studie är att chefen bör försöka upprätthålla så 

många bra relationer som han eller hon kan på sin arbetsplats, detta för att få en mer 

trivsam arbetsplats och för att få en bättre dialog med medarbetarna vilket i sin tur skulle 

kunna leda till en högre produktivitet och bättre trivsel. Den fördel som en 

internrekryterad chef har är att han eller hon känner medarbetarna och redan har en 

relation med dessa, de problem som han eller hon dock står inför är att just den redan 
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befintliga relationen med medarbetarna är svår att ändra på. Det tycks heller inte vara helt 

ovanligt att internrekrytering skapar avundsjuka bland medarbetarna då internrekryterade 

inte alltid är de mest meriterade för tjänsten. Däremot så svarade många av 

respondenterna att de ansåg att det var bra med internrekryterig eftersom de ansåg att det 

var en morot för dem att arbeta hårdare vilket eventuellt kunde leda till en chefstjänst 

inom organisationen.  

De som tyckte det var dåligt med internrekrytering menade att externrekrytering är 

bra eftersom det leder till ett nytt ”tänk” och ett nytt ledarskap, vilket skulle fungera som 

en vitamininjektion för organisationen, dessutom menade respondenterna som ansåg att 

det var bra med externrekrytering att chefen om han eller hon var externrekryterad inte 

skulle vara färgad av de befintliga relationerna samt att denne skulle ha större möjligheter 

till att vara tydlig i sitt ledarskap. 

Det visade sig att medarbetarna upplever och skattar sina chefer lite högre på 

teknisk kunskap samt social kunskap medan de skattar sina chefer lite lägre på 

konceptuell kunskap. Skillnaden var dock inte signifikant. Men detta skulle kunna stödja 

vårt antagande att internrekryterade chefer passar bäst som supervisory managers.  

Att ha en hög teknisk kunskap innebär att chefen har en hög förståelse för vilka 

metoder och processer som passar in i den aktuella aktiviteten. Denna kunskap tror vi är 

avgörande för just internrekrytering. Företag som rekryterar internt tror vi främst ser till 

hur duktig personalen är. Felet som vi tror många företag gör är att rekrytera den bästa 

försäljaren, den bästa medarbetaren, den bästa analytikern och så vidare till chefstjänster. 

Det betyder att företaget går miste om en duktig medarbetare. Det är inte säkert att denna 

person blir en bra chef bara för den besitter stor teknisk kunskap.  

Den sociala förmågan handlar bland annat om att hjälpa andra människor att uppnå 

sina mål men även att vara medveten om sina egna attityder och beteenden gentemot 

andra. Vi tror att ha en hög social förmåga är ett av de grundläggande kraven för att vara 

chef oavsett vilken nivå man är chef på.  

Den konceptuella förmågan handlar om att hantera företagets visioner men även att 

ta hänsyn till de ekonomiska, politiska och social faktorerna och att se hur dessa påverkar 

organisationen. Denna kunskap tror vi inte organisationer värderar högt när de rekryterar 

sina chefer och framförallt inte när de rekryterar sina chefer internt. Detta eftersom vi tror 



 23

att den konceptuella förmågan anses viktigast bland cheferna på högre nivåer, exempelvis 

verkställande direktörer. Vi tror att det är viktigt att även avdelningscheferna har hög 

konceptuell förmåga om de antas komma med idéer för företagets utveckling eller dylikt.  

Resultatet av studien visar tydligt att LMX påverkar medarbetarnas upplevelser av 

chefernas ledarskap. Internrekryterade chefer kan visserligen vara stöpta i samma form 

som resten av medarbetarna vilket skulle kunna tänkas leda till en viss stagnation i 

företagets klimat. Däremot kan internrekryterade chefer antas ha en relation med 

medarbetarna redan vid tillträdet på chefsposten. Detta skulle innebära att 

internrekryterade chefer redan från första dagen som chef har en bättre relation med 

medarbetarna än vad en externrekryterad chef kan ha. Alltså är förutsättningarna för ett 

bra ledarskap bättre för den internrekryterade chefen än för den externrekryterade chefen 

redan från början. Motsatsen skulle givetvis gälla om den internrekryterade chefen har en 

dålig relation med de andra medarbetarna när denne tillträder som chef. Likaså skulle det 

kunna vara så att en bra relation mellan två medarbetare genast blir dålig om den ena av 

medarbetarna blir chef över den andra. Särskilt troligt skulle det kunna tänkas vara om 

båda medarbetarna söker tjänsten. Vidare är det lätt att antaga att policyn att 

medarbetarna har möjlighet att få en chefstjänst om de anses lämpliga har både fördelar 

och nackdelar. Det skulle kunna leda till att medarbetarna med den eventuella 

chefstjänsten som morot aktivt arbetar med att skapa bra relationer mellan sig själva och 

andra på arbetsplatsen, vilket alltså måste ses som positivt. Det kan också tänkas att det 

skulle kunna leda till en inbördes konkurrens mellan medarbetarna. Går konkurrensen ut 

på att prestera så mycket som möjligt på arbetsplatsen får konkurrensen anses vara 

positiv för företaget. Det går dock också att tänka sig att denna konkurrens kan leda till 

splittringar inom personalgruppen, avundsjuka eller en ”vi och dem” attityd på 

arbetsplatsen. Det kan givetvis vara mycket negativt för relationerna mellan 

medarbetarna, detta kan alltså i sin tur leda till att när någon av medarbetarna väl får en 

chefstjänst så är relationerna så skadade att denne har svårt att utöva ett gott ledarskap då 

medarbetarna kommer uppleva chefens kunskaper och egenskaper som bristfälliga. 

Teorin om Kunskapsanpassat ledarskap säger att förstalinjechefer inte behöver ha 

en särskilt hög konceptuell förmåga. Det kan dock lätt tänkas att ett litet eller medelstort 

företag idag har svårt att hävda sig i konkurrensen om cheferna har bristfällig konceptuell 
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förmåga. På ett litet eller medelstort företag kan det tänkas att alla chefer, oavsett nivå, 

måste kunna bidra med tankar och idéer om hur företaget exempelvis ska kunna öka 

marknadsandelar eller höja kvaliteten på produkter eller tjänster för att företaget inte ska 

tvingas till nedskärningar eller andra negativa förändringar. Teorin om Kunskapsanpassat 

ledarskap kan därför till viss del tyckas vara något bristfällig eller möjligtvis ålderdomlig.  

Vi föreslår att sambandet mellan LMX och medarbetarnas upplevelser av chefernas 

egenskaper undersöks närmare i en större studie med fler respondenter för att få en högre 

extern validitet på studien. Vi föreslår också att vidare studier kring sambandet mellan 

LMX och upplevelsen av chefernas egenskaper jämför upplevelserna mellan de 

respondenter som har internrekryterade chefer och de som har externrekryterade chefer. 

Att göra en jämförelsestudie mellan intern och externrekryterade chefer med syftet att 

studera LMX:s betydelse för ledarskapet hade varit intressant. 
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Enkätundersökning 
 
Vi är två studenter på det socialpsykologiska programmet vid Högskolan i Skövde. 
Vi håller nu på med vårt examensarbete inom organisation och ledarskap och ämnar 
undersöka hur medarbetare upplever sina internrekryterade chefer.  
 
Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur medarbetare upplever sina chefer i deras 
chefskap, vi vill att du är ärlig och tar dig tid till att svara på frågorna. Frågorna är 
utformade utifrån ett antal ledarskapsteorier och är anpassade för att exempelvis ta reda 
på relationen mellan chef och medarbetare.  
 
Du kommer självklart vara anonym och din chef eller dina kollegor kommer inte ta del av 
några svar från denna arbetsplats, svaren kommer endast analyseras utav oss. 
 
Det är mycket viktigt för studien att ni svarar på alla frågor i enkäten. Vid osäkerhet ringa 
in det alternativ som ni tror stämmer bäst in.  
  
 
Svara på enkäten utifrån dina upplevelser av 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 
Jonas Lundquist      Gustaf Åkesson 
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1. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? ____________________________ 
 
2. Vad har du för befattning på företaget?__________________________________ 

 
3. Är du nöjd med din arbetssituation? ____________________________________ 

 
4. Har du någon gång sökt en chefstjänst på företaget? _______________________ 

 
5. Är din chef man eller kvinna? _________________________________________ 

 
6. Hur länge har chefen varit chef? _______________________________________ 

 
7. Är du man eller kvinna?______________________________________________ 

 
8. Anser du dig ha lätt eller svårt att utföra dina arbetsuppgifter? ________________ 

 
9. Anser du dig vara över- eller underkvalificerad för dina arbetsuppgifter?________ 

 
10. Kräver din tjänst någon högskole- universitetsutbildning?___________________ 

 
11. Hinner du med dina arbetsuppgifter under en normal arbetsdag? ______________ 

 
12. Har ni individuellalönesättningar?______________________________________ 

 
13. Är du nöjd med din lön?______________________________________________ 
 

 
Följande frågor svaras på en skala från 1-3 där svarsalternativet ringas in 
1= aldrig 
2= ibland 
3= oftast 
 
14. Upplever du att din relation med chefen är bra? 

1  2 3  
 

15. Upplever du att din relation till chefen är ansträngd? 
1  2 3  

 
16. Upplever du att din relation med chefen är konfliktfylld? 

1  2 3  
 

17. Tycker du att det är bra att rekrytera chefer internt? 
1  2 3  
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Följande frågor besvaras på en skala från 1-5 där svarsalternativet ringas in. 
1= Håller inte alls med  
2= Håller sällan med 
3= Neutral 
4= Håller oftast med 
5= Håller helt och hållet med.  
 

1. Jag gillar min chef som person 
1  2 3 4 5 
 

2. Min chef är den sorts person som jag skulle vilja ha som vän 
1  2 3 4 5 
 

3. Min chef är rolig att arbeta tillsammans med. 
1  2 3 4 5 
 

4. Min chef skulle försvara mina handlingar gentemot en överordnad utan att ha 
kunskap om vad som har hänt. 

1  2 3 4 5 
 
5. Min chef skulle försvara mig om jag blev verbalt attackerad av andra 

1  2 3 4 5 
 

6. Min chef skulle försvara mig verbalt från andra i organisationen om jag gjort ett 
ärligt misstag. 

1  2 3 4 5 
 

7. Jag utför handlingar/ärenden för min chef som ligger utanför mina specifika 
arbetsuppgifter 

1  2 3 4 5 
 

8. Jag är beredd att lägga ner mer tid än vad som väntas av mig för att uppnå min 
chefs mål. 

1  2 3 4 5 
 

9. Jag har inget emot att arbeta hårt för min chef. 
1  2 3 4 5 
 

10. Jag är imponerad över min chefs kunskaper 
1  2 3 4 5 
 

11. Jag respekterar min chefs kunskap och kompetens i dennes arbete 
1 2 3 4 5 
 

12. Jag beundrar min chefs professionella förmågor  
1 2 3 4 5 
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13. Jag upplever att min chef kommunicerar effektivt med andra. 

   1 2 3 4 5 
 

14. Jag upplever att min chef är insiktsfull. 
1  2 3 4 5 

 
15. Jag upplever att min chef tror på sin egen kapacitet och sina egna förmågor. 

1 2 3 4 5 
 
16. Jag upplever att min chef har bra självförtroende. 

1 2 3 4 5 
 
17. Jag upplever att min chef är fokuserad på sina mål, trots störningar och avbrott. 

1 2 3 4 5 
 
18. Jag upplever att min chef handlar med stor säkerhet och tror på vad han/hon gör. 

1 2 3 4 5 
 
19. Jag upplever att min chef är trovärdig och inger förtroende. 

1 2 3 4 5 
 
20. Jag upplever att min chef är konsekvent och pålitlig. 

1 2 3 4 5 
 
21. Jag upplever att min chef är vänlig och visar värme. 

1 2 3 4 5 
 
22. Jag upplever att min chef talar fritt och kommer överens med andra människor. 

1 2 3 4 5 
 
23. Min chef sätter sig gärna in i detaljerna över hur saker och ting fungerar 
  1 2 3 4 5 
 
24. Min chef har lätt för att anpassa sina idéer till andra människors behov 
  1 2 3 4 5 
 
25. Min chef tycker om att arbeta med abstrakta idéer 
  1 2 3 4 5 
 
26. Min chef är fascinerad av tekniska saker 
  1 2 3 4 5 
 
27. Min chef tycker att det är viktigt att förstå sig på andra människor 
  1 2 3 4 5 
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28. Min chef har lätt för att se de stora sammanhangen i verksamheten 
  1 2 3 4 5 
 
29. Min chef är bra på att få saker och ting att fungera 
  1 2 3 4 5 
 
30. Min chef försöker ha en stödjande kommunikation 
  1 2 3 4 5 
 
31. Min chef är intresserad av komplexa organisationsproblem 
  1 2 3 4 5 
 
32. Min chef har lätt för att följa instruktioner och fylla i formulär 
  1 2 3 4 5 
 
33. Min chef tycker att det är viktigt att förstå den sociala strukturen i organisationen 
  1 2 3 4 5 
 
34. Min chef tycker att det vore roligt att utarbeta strategier för organisationens 

tillväxt 
  1 2 3 4 5 
 
35. Min chef förstår hur han/hon ska göra de enkla uppgifterna som är förväntade av 

honom/henne 
  1 2 3 4 5 
 
36. Min chef bryr sig om hur hans/hennes beslut påverkar andras liv 
  1 2 3 4 5 
 
37. Min chef tycker om att tänka på organisationens värderingar och filosofi 
  1 2 3 4 5 

 
Tycker du att det är bra att din arbetsplats rekryterar chefer internt eller hade du 
föredragit externrekrytering av chefer, i så fall varför? Motivera ditt svar.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________ 
 
Vad har du för förväntningar på din chef? Motivera ditt svar 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! 
 


