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Chefsprofilen® 

Beskrivning av den vetenskapliga bakgrunden till teorin 

Chefsprofilen® har steg för steg utvecklats av Kontura International. 

Den används eller har använts med vårt stöd i ett 20-tal företag, 

statliga verksamheter samt ett 30-tal kommuner.  

Vår teoretiska modell 

Chefsprofilen® har baserats på ledarforskning samt vår omfattande och mångåriga erfarenhet 

av chefs- och ledarutveckling i olika miljöer. Den forskning vi bygger på, är huvudsakligen 

den som bedrivits i ett flertal år av Göran Ekvall och Jouko Arvonen och som presenterats i en 

serie forskningsartiklar och böcker. De har i flera studier visat att deras identifierade 

ledarskapsmönster har en påtaglig betydelse för ett framgångsrikt ledarskap och för att 

åstadkomma ett effektivt arbetssätt, ett innovativt klimat, ett fruktbärande teamarbete samt en 

mer hälsosam arbetsplats, (t.ex Arvonen, J. & Frantsi, T., 2005, Validity of 360-degree 

assessment, self-awareness, and effectiveness - A large-scale study. Farax Group).  

De har utvecklat en tredimensionell modell av ledarskap som fått stort genomslag i både 

praktiska verksamheter och i den akademiska världen. De särskiljer ledarskap som har fokus på 

• Struktur – med fokus på uppgiften och att åstadkomma målinriktade resultat   

• Relationer – med fokus på omsorg om människorna, stöd till deras utveckling och 

främjande av teamarbete och lagkänsla  

• Förändring – med fokus på att initiera förändring, värna ett kreativt klimat och ta fast 

på utvecklingsmöjligheter 

Chefsprofilen 

Avsikt med att utveckla mätinstrumentet för hur chefer fungerar och uppfattas baserat på denna 

teori, var dels att göra konkreta och vardagsnära frågor, dels att fånga in den personliga 

hållningen i rollen (leda sig själv) som visat sig vara en fundamental faktor. 

För att kontrollera mätinstrumentet med vetenskaplig metodik har vi genomfört en serie 

statistiska undersökningar under ledning av statistikern och beteendevetaren fil.lic. Jan Lindell.  

Vi valde ut 60 frågor som har med chefens arbete att göra. För att undersöka frågornas statistiska 

egenskaper och förhållande till varandra genomförde vi regressionsanalyser och flera typer av 

faktoranalyser. Analyserna grundades på 125 besvarade profiler från chefer inom olika 

verksamhetsområden och nivåer i arbetslivet. Utfallet blev att 47 av frågorna uppfyllde 

kvalitetskraven. Genom faktoranalyserna kunde vi konstatera att fyra fokusområden föll ut som 

relevanta och homogena faktorer, Dessa benämndes;   
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Faktorerna har en betryggande mätsäkerhet (reliabilitet) som varierar mellan 0,70 och 0,85. 

Med undantag av den fjärde faktorn har de till innehållet tydliga likheter med Ekvalls och 

Arvonens faktorstruktur.  

Leda verksamhet såsom att 

o Skapa struktur och ordning i arbetet 

o Styra verksamhet mot bestämda mål 

o Se till att ord leder till handling 

o Skapa tydlighet kring de krav som verksamheten ställer  

 

Leda människor såsom att 

o Bygga relationer till andra människor 

o Skapa lagkänsla på arbetsplatsen 

o Uppmärksamma goda insatser hos andra 

o Visa omtanke om sina medarbetare 

o Utveckla konstruktiva dialoger med andra, även när 

åsikterna är skilda 

o Lyssna 

o Stödja medarbetarna i deras utveckling  

o Få andra att känna sig delaktiga i vad som sker på 

arbetsplatsen 

o Hantera konflikter eller motsättningar som uppstår. 

Leda förändringar såsom att 

o Fånga in det som är nytt och som kan 

bidra till en förbättrad verksamhet 

o Initiera och pröva nya grepp 

o Uppmuntra idéskapande hos 

medarbetarna  

o Vara öppen för att se saker på ett nytt 

sätt 

o Kunna leda en förändring till något 

bättre. 

 

Leda sig själv såsom att 

o Vara medveten om sitt eget sätt att 

fungera 

o Lyssna på kritiska signaler utan att låsa 

sig i försvar 

o Ge uttryck för lust och nyfikenhet att 

lära nytt 

o Vara mån om att utvecklas i sin roll.   

Self-efficacy tillagd som ytterligare en faktor 

”Self-efficacy” (Bandura 1991, 1997) speglar chefens tilltro till den egna 

förmågan att kunna påverka och handla på ett adekvat sätt, även i komplexa 

situationer. Begreppet har stor praktisk betydelse och användbarhet i 

utvecklingen av ledare. ”Self-efficacy” handlar om hur man tar sig an och 

initierar uppgifter, och hur man finner och orienterar sig i roller och komplexa sammanhang. 

Roller för chefer är sällan givna på förhand utan måste konstrueras i ett aktivt samspel med 

omgivningen. I en komplex och föränderlig verklighet är det särskilt viktigt, att som chef kunna 

hantera osäkra situationer, att ta till sig ny kunskap och att aktivt påverka det som sker.  

Kontura har under 15 år genomfört det ettåriga programmet Hållbara Chefer® som utvecklats 

tillsammans med SKR, Almega, Ledarna och Bliwa-stiftelsen. Forskare från Lunds Universitet 

har utvärderat programmen mot en kontrollgrupp. Man fann att Self-efficacy, Banduras 

forskning, har avgörande betydelse för chefernas förmåga att över tid axla sin rolls ansvar. 

Samtliga rapporter finns på Konturas hemsida.    

 

 

 


