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Förord 
 

Denna rapport är ett resultat av ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom 

HELIX Research and Innovation Centre vid Linköpings universitet under 

tidsperioden senhösten 2007–2008.  

 

Forsknings- och utvecklingsprojektets syfte var att kartlägga och analysera möj-

ligheterna för kvinnor och män att bli chefer och utöva chef- och ledarskap samt 

varför få kvinnor har chefspositioner i ett verkstadsindustriföretag. Planeringen 

och genomförandet av projektet har skett i samverkan mellan forskare vid 

HELIX och företrädare för det medverkande verkstadsindustriföretaget. Vi vill 

speciellt tacka dessa företrädare som tillsammans med oss forskare utgjort 

projektets planerings- och genomförandegrupp. Vi vill här även ta tillfället i akt 

att tacka alla de chefer inom företaget som ställt upp för intervjuer. 

 

Vi vill även tacka Hanna Karlström, Martina Nilsson och Anna Stenlund, 

studenter vid Programmet för personal och arbetsvetenskap, Linköpings 

universitet, som medverkat i datainsamlingen. 

 

Rapporten har tagits fram i nära samarbete mellan forskarna i projektet.  

 

Linköping november 2008 
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1. Inledning 

 

Frågor som rör chef- och ledarskap genererar alltid ett stort intresse såväl i 

arbetslivet som inom forskning. Det tema som fokuseras i den här rapporten är 

chef-/ledarskap och kön, särskilt könsfördelningen på ledande befattningar. I 

dagsläget är merparten av alla chefer i svenskt arbetsliv män. Män är överrepre-

senterade på chefsbefattningar i relation till samtliga anställda män i såväl privat 

som offentlig sektor. På de högsta chefsbefattningarna blir mansdominansen än 

tydligare (SCB, 2006). Mansdominansen på ledande befattningar kan sägas 

utgöra en utgångspunkt för de forskningsfrågor som formulerats inom forsk-

ningsområdet chef-/ledarskap och kön. Forskningsfrågorna handlar t.ex. om 

varför så få kvinnor är chefer samt på senare år om hur ledarskap är könsmärkt, 

dvs. hur ledarskap förknippas med kön. En återkommande fråga i mansdominer-

ade organisationer är: Hur kan vi få fler kvinnor på ledande befattningar? Det är 

just denna problematik som fokuseras i föreliggande rapport som sammanfattar 

erfarenheter från ett forsknings- och utvecklingsprojekt som pågick från sen-

hösten 2007 till senhösten 2008. 

 

Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga och analysera villkor för 

kvinnor och män att bli chefer och att utöva chef- och ledarskap, samt varför få 

kvinnor har chefspositioner. Utgångspunkten för denna analys är en empirisk 

studie inom ett globalt verkstadsindustriföretag baserad på intervjuer med 

chefer, både kvinnor och män, på olika chefsnivåer och från olika divisioner. 

Följande mer specifika frågeställningar har formulerats: 

 

1. Vad karaktäriserar chefernas uppfattningar om ledarskap, chefsrekryte-

ring, lärande och karriär, jämställdhet samt hälsa i företaget?  

2. Vilka förutsättningar finns för kvinnor och män att rekryteras till 

chefspositioner samt utöva chef- och ledarskap i företaget? 

3. Vilka orsaker finns till varför få kvinnor har chefspositioner i företaget? 

 

För att kunna diskutera skillnader mellan kvinnors och mäns uppfattningar och 

villkor närmar vi oss forskningsfrågorna utifrån ett genusperspektiv. Med 

genusperspektiv avser vi i denna rapport synsättet att vi formas till kvinnor och 

män genom det vi gör, och de aktiviteter vi deltar i, i samspel med andra männi-

skor i det dagliga arbetet. Våra könsidentiteter är beroende av rådande, socialt 

konstruerade, föreställningar i samhället och vi lär oss och lär oss att förhålla oss 

till dessa föreställningar i det dagliga arbetet. Vi utvecklar dessa tankar ytterli-

gare i kapitel 2. 
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Företagets verksamhet 

Företaget är beläget i en mindre mellansvensk stad och ingår inom en större in-

dustrikoncern. Företaget är specialiserat på produkter och tjänster inom området 

materialhantering. Denna verksamhet är organisatoriskt uppdelad i tre divisioner 

som specialiserat sig på olika produkter. På orten återfinns organisatoriskt även 

vissa koncerngemensamma funktioner som främst arbetar mot andra delar av 

koncernen än den lokala produktionsenheten. Företaget har cirka 1800 anställda 

på orten, varav merparten av personalen är män, cirka 80 procent män och 20 

procent kvinnor. Av cheferna som totalt är 128 till antalet är merparten män, ca 

80 procent manliga chefer och 20 procent kvinnliga chefer.  

 

Projektets uppläggning och genomförande 

Planeringen och genomförandet av detta forsknings- och utvecklingsprojekt har 

skett i samverkan mellan företrädare för företaget och forskare vid HELIX 

Research and Innovation Centre vid Linköpings universitet. Forsknings- och 

utvecklingsarbetet har utgått från en s.k. interaktiv forskningsansats. Denna 

ansats är också en grundläggande utgångspunkt för den gemensamma kunskaps-

bildning som sker mellan praktiker och forskare inom HELIX partnerskap 

(liu.se/helix). Genom att sammanlänka forskning och praktik möjliggörs ett 

lärande för både praktiker och forskare som har grunden i ett gemensamt in-

tresse av att tolka, förstå, forma och föreslå alternativa handlingsstrategier i det 

pågående forskningsarbetet (se även Aagaard Nielsen och Svensson, 2006). 

Forskningsprocessen kopplas därmed till företagets praktiska verksamhet och 

långsiktiga utveckling av chef- och ledarskapet och dess förutsättningar. I forsk-

ningsansatsen ligger också en tydlig arbetsfördelning som innebär att ansvaret 

för att välja handlingslinje och genomföra utvecklingsåtgärder i företagen aldrig 

primärt kan vara en uppgift för forskarna.  

 

Forskningsarbetet inleddes med att forskningsprojektets forskningsfrågor identi-

fierades och formulerades tillsammans med företagets företrädare utifrån 

kunskapsbehovet i företaget att förstå varför så få kvinnor rekryteras och innehar 

chefspositioner i företaget. När forskarna fått en inblick i företagets organisation 

gjordes ett urval av chefer med hjälp av en av företagsföreträdarna. Kriterierna 

för urval av cheferna var kön
1
, organisatorisk spridning (olika divisioner), chefer 

på olika nivåer samt enkönade (mansdominerande) och könsblandande verk-

samhetsområden. Totalt valdes 42 chefer ut för intervju, varav 15 kvinnor och 

27 män (se nedan en närmare beskrivning av den studerade chefsgruppen).  

 

                                           
1
 I urvalet av chefer eftersträvades relativt lika många kvinnor som män, även om det 

procentuellt är fler män på ledande befattningar i företaget.  
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Datainsamlingen genomfördes med intervjuer som kan karaktäriseras som 

kvalitativa forskningsintervjuer. En kvalitativ forskningsintervju kan liknas vid 

ett vardagligt samtal, men har ett visst syfte och en viss struktur (Kvale, 1997). 

Samtalet är dock inte ett samtal mellan jämbördiga parter, eftersom forskaren 

som för samtalet strävar efter att nå förståelse för en viss forskningsfråga 

(Kvale, 1997). Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade då de utgått 

från en viss struktur och särskilt utvalda teman som följts upp och fördjupats 

under intervjuns gång (se intervjuguiden bilaga 1). Intervjuerna hade följande 

teman: 
 

 Bakgrundsinformation 

 Chefers arbete och arbetssituation 

 Chefskap och ledarskap 

 Lärande och karriärvägar 

 Rekrytering av chefer 

 Ledarskap och genus 

 Ledarskap och hälsa 

 

Intervjuerna genomfördes av fyra personer ur forskargruppen samt tre studenter 

från PA-programmet. Varje intervju genomfördes på företaget och tog mellan 45 

och 75 minuter. Intervjuerna har tagits upp på ljudfil, och sedan transkriberats i 

sin helhet så ordagrant som möjligt. Dessa intervjuutskrifter är grunden för 

analysen. Vi började analysarbetet med att läsa igenom intervjuerna ett antal 

gånger för att skaffa oss en helhetsbild av intervjumaterialet. I de innehållsliga 

bearbetningarna och analyserna har vi sökt efter mönster som framstår som lik-

heter och skillnader mellan kvinnor och män, men även mellan divisioner, 

chefsnivåer samt en-/blandkönade verksamhetsområden. De mönster av skillna-

der som framträdde i det empiriska materialet avser främst skillnader mellan kön 

och olika chefsnivåer. Av den anledningen har vi i resultatpresentationen inte 

redovisat skillnader mellan divisioner respektive en- och blandkönade verksam-

hetsområden mer än då dessa skillnader varit särskilt framträdande i det 

empiriska materialet. Analysarbetet har varit en process där vi växlat mellan 

kategorisering av data och tolkning av de framträdande mönstren i empirin. Vi 

har valt att presentera resultaten i löpande text och belysa dessa med citat.  

 

Den studerade chefsgruppen 

I studien ingår 42 chefer, varav 15 kvinnor och 27 män. En chef i denna studie 

definieras som en anställd i företaget som har en formell chefsposition med 

personalansvar
2
. Cheferna i studien har personalansvar för upp till 1 400 med-

arbetare. Cheferna arbetar inom olika divisioner och på olika nivåer inom 

företaget, se tabell 1. 

                                           
2
 Ett undantag finns dock. En av de intervjuade cheferna har inget personalansvar. 
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Tabell 1: Antal chefer som deltar i studien fördelade mellan kön, division och chefsnivå. 

 
 Kvinnor Män 

 

Division 

Högre chef  

Divisions-/ 

funktions-

chef 

Avdelnings-

/produktions-

chef 

Gruppchef/ 

produktions

-ledare 

Högre chef – 

Divisions-/ 

funktions-

chef 

Avdelnings-/ 

produktions-

chef 

Gruppchef/ 

produktions-

ledare 

A 

B 

C 

Ö 

TOTALT 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

2 

- 

1 

4 

5 

2 

3 

- 

10 

4 

1 

1 

1 

7 

5 

2 

1 

3 

11 

6 

1 

1 

1 

9 

 

Av tabell 1 framgår att 8 högre chefer, dvs. divisions- eller funktionschefer ingår 

i studien, samt 15 avdelnings- eller produktionschefer och 19 gruppchefer eller 

produktionsledare, vilka är första linjens chefer. Från division A deltar 21 

chefer, från B 8 chefer, från C 6 chefer och från Ö (övriga enheter i företaget) 

deltar 7 chefer. 

 

Bland de chefer som deltar i studien är spridningen i ålder mellan 28 och 63 år 

och medelåldern för cheferna är 43 år (kvinnor 44 år och männen 43 år). När det 

gäller utbildningsbakgrunden har den övervägande andelen (23 chefer, varav 8 

kvinnor) en akademisk utbildning, 3 chefer (varav 1 kvinna) har en yrkesutbild-

ning, 15 chefer (varav 5 kvinnor) har en gymnasieutbildning och 1 chef grund-

skola.  

 

Ser man till arbetslivserfarenhet som chef inom företaget har kvinnorna en 

genomsnittlig erfarenhet av 7 år, medan männen har 8 år. Ser man till den totala 

erfarenheten av att vara chef inkluderat inom och utanför företaget är den för 

kvinnorna 8,5 år och männen 11 år.  

 

Vad gäller bostadsort bor 14 chefer på orten där företaget ligger och 11 chefer i 

samhällen strax utanför orten. 15 chefer bor på andra orter och pendlar till före-

taget. 
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2. Något om tidigare forskning om ledarskap och kön 

 

En gängse definition som återkommer i såväl svenska som internationella forsk-

ningsöversikter är att chefskap kopplas till en formell position samt ansvar och 

befogenheter i en organisation. Ledarskap framställs oftare som en komplicerad, 

relationell, påverkansprocess. Den minsta gemensamma nämnaren i olika de-

finitioner av ledarskap brukar vara att utöva inflytande över en grupp i riktning 

mot ett mål (Yukl, 2006). Ledarskap framställs ibland som en aspekt av 

chefskap, som t.ex. hos Mintzberg (1973). Tudelningen mellan ledarskap och 

chefskap är problematisk i en rad avseenden – hur kan man t.ex. avgöra vad som 

är ledarskap och vad som inte är det om det kopplas till en formell position? I 

denna rapport tas därför utgångspunkt i den formella positionen ’chef’ för att 

studera kvinnors och mäns möjligheter att erhålla och inneha chefspositioner 

samt utöva ledarskap. 

 

Då det gäller kvinnors representation på ledande befattningar samt hinder för 

kvinnor att nå chefspositioner har ett flertal studier publicerats. Den forskare 

som ofta lyfts fram som den som flyttade blicken från individnivå till en struk-

turell nivå för att finna förklaringar till kvinnors låga representation på ledande 

befattningar är Rosabeth Moss Kanter (1977/93). Kanter menade i sin bok att en 

kvinna som är chef ofta utgör en avvikelse, token (eng.), som får representera 

kvinnor som kategori. Kvinnans prestationer blir en symbol för vad kvinnor ge-

nerellt kan prestera och för att kunna hävda sin kompetens måste hon prestera 

bättre än männen, men inte för bra eftersom det kan skada hennes acceptans i 

gruppen. Att vara i avvikarposition innebär att kvinnan måste anpassa sig till 

normen, dvs. ett traditionellt/typiskt manligt chefsbeteende (Kanter, 1977). 

Bland de svenska källorna på detta tema kan nämnas Anna Wahls (1992) studie 

av kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer. Mot föreställningen att kvinnor 

inte vill avancera och bli chefer, ställer Wahl resultat som visar att kvinnor inte 

saknar vilja eller ambition, utan de pekar på organisatoriska hinder eller upplevd 

maktlöshet inför att förändra organisationsstrukturer. Kvande och Rasmussen 

(1993) studerar mäns motstånd mot kvinnliga civilingenjörer, och hur detta tar 

sig uttryck. Detta motstånd, som kopplas till mäns position i organisationen, ser 

Kvande och Rasmussen som en viktig aspekt för att förstå kvinnors karriär- och 

utvecklingsmöjligheter i organisationer. De här refererade studierna har också 

tydliga kopplingar till teorin om ”glastaket”, dvs. att förklaringen till varför 

kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner kan finnas i de sociala 

barriärer kvinnor möter i karriärhänseende (Morrison, White & Van Welson, 

1987). 

 

Under senare år fokuseras också män som ledare, eller ledare som män i forsk-

ningen (t.ex. Collinson & Hearn (Eds.), 1996). I de flesta länder ger traditioner 
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och kulturella tankemönster ledarskap en manlig image (Billing & Alvesson, 

2000; Powell m fl, 2002; Whitehead, 2001). Många forskare ser konstruktionen 

av manlighet och ledarskap som intimt sammankopplad (för översikt se 

Collinson & Hearn, (Eds.) 1996). Exempelvis finns studier som pekar på att våra 

uppfattningar om företeelser som ledarskap och entreprenörskap är manligt 

könsmärkta (se t.ex. Ahl, 2002; Fogelberg Eriksson, 2005). Omvänt kan ledar-

skap ses som ett redskap för att skapa en idealbild av manlighet. Wahl (1996) 

menar att  

…manligheten betraktas som integrerad i ledarskapsbegreppet. Manlighet ses inte 
som skild från ledarskap, varför den inte behöver kommenteras. Kontexten till ledar-
skapet är manligt definierade normer och förväntningar. (Wahl, 1996, s 23).  

Höök (2001) finner också en frikoppling mellan ledarskap och manlighet på en 

diskursiv nivå, trots att kopplingen finns i praktiken. Sinclair (2000) menar att 

det finns såväl ovilja som ovana att koppla ledarskap och manlighet till varandra 

i praktiska situationer, t.ex. att öppet tala om och diskutera ledarskap och man-

lighet i företags- eller utbildningssammanhang. Behandlas temat ledarskap och 

kön i ett sammanhang, handlar det oftast om ledarskap och kvinnor. I senare års 

forskning diskuteras dock att manlig dominans inte kan förstås på ett och 

samma, statiska, sätt. Variation, dynamik, föränderlighet och intersektionalitet
3
 

är centrala teman i nyare års genusstudier. Resultaten från de senaste årens 

studier som fokuserat ledarutveckling, ledarrekrytering och organisationsföränd-

ring visar dock att traditionella, stabila och trögrörliga könsmaktsmönster tycks 

bestå (t.ex. Abrahamsson, 2000; Fogelberg Eriksson, 2005; Holgersson, 2003; 

Höök, 2001).  

 

Ytterligare ett begrepp som kan kopplas till manliga ledarskapspraktiker är ho-

mosocialitet – förenklat ”män väljer män”. Lipman-Blumen (1976) formulerade 

en teori om att män orienterar sig homosocialt; män har större tillgång till makt i 

olika sammanhang och det för med sig att det blir mer ”lönsamt” att umgås med 

män. Kvinnor som grupp orienterar sig i högre utsträckning heterosocialt, dvs. 

mot män, eftersom de tenderar att ha större maktresurser. I svensk forskning har 

t.ex. Gerd Lindgren (1996) berört manlig homosocialitet. I en studie använde 

Lindgren (1992) begreppet för att förklara de ”förbund” mellan män som hon 

kunde iaktta på arbetsplatser som tog sig uttryck i en slags ”vi-anda”, ett norm-

system, som uteslöt kvinnor. Man kan även se att de homosociala gruppering-

arna fungerar uteslutande för vissa män (Holgersson, 2003). Homosocialitet som 

begrepp kan dock också användas för att analysera tendenser att agera ”köns-

                                           
3
 Intersektionalitet innebär en analys av ”samverkan mellan olika maktasymmetrier, baserade 

på kategorier som genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, nationalitet etc” (Lykke, 

2003, s 48). 
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stödjande” över hierarkiska gränser. Sundin (2002) diskuterar t.ex. hur män på 

högre hierarkiska nivåer känner sympati för män på lägre hierarkiska nivåer när 

de efter organisationsförändringar förväntas utföra arbetsuppgifter som uppfattas 

som kvinnliga, dvs. kvinnligt könsmärkta (se även Lindgren, 1999). De homo-

sociala grupperingarna framstår som åtråvärda och viktiga ”maktcentra” hos 

Lindgren (1992, 1996, 1999) och andra forskare (se t.ex. Kanter, 1977; 

Holgersson, 2003).  

 

Kanter (1977) behandlar hur den homosociala orienteringen kan ”hjälpa” man-

liga chefer att hantera chefsarbetets osäkerhet, samt den kommunikation och 

totala hängivelse som krävs. De homosociala sammanhangen kan reducera 

osäkerhet genom att chefer är till synes lika, vad gäller yttre attribut och erfaren-

het, sätt att kommunicera osv. Att visa total hängivelse i relation till chefsarbetet 

blir också ett sätt att reducera osäkerhet; att tydligt prioritera arbetet framstår 

som lojalt och förtroendeingivande. En dimension av homosocialiteten är att 

manliga chefer väljer efterträdare av samma kön och klass som de själva. Detta 

tema är något som Holgersson (2003) går vidare med i sin studie av rekrytering 

av företagsledare. Homosocialitet blir hos Holgersson ett viktigt begrepp för att 

förstå rekryteringsprocessen och dess utfall.  

 

Med dessa teoretiska utgångspunkter går vi nu över till att redovisa det em-

piriska materialet i studien. 

 

 

3. Innebörden av chef respektive ledare 

 

Det framträder ingen enkel och klar ordning mellan begreppen chef respektive 

ledare i chefernas uppfattningar. Många gånger harmonierar inte skildringarna 

heller med varandra. Vad någon anser vara chef anser någon annan vara ledare 

och vice versa. Åtminstone tre skilda innebörder eller synsätt kan urskiljas i 

både kvinnornas och männens uppfattningar. 
 

I den första innebörden förknippas chef respektive ledare med olika beteenden, 

dvs. hur de utövar ledarskap, och hur de förhåller sig i sitt agerande utifrån per-

sonlighet och individuella preferenser. Det finns en skillnad, enligt cheferna, 

mellan hur en chef respektive en ledare agerar. En chef, menar de flesta, är 

någon som pekar med hela handen. Någon som styr, bestämmer och är tydlig i 

sitt budskap. En chef betraktas som en auktoritet med ansvar för en personal-

grupp eller avdelning, någon som inte drar sig för att fatta obekväma beslut och 

sedan stå för besluten. Chefen är till för att ”skapa ordning och reda”, som 

några chefer uttrycker det. En ledare å andra sidan, menar de flesta cheferna i 

studien, är någon som coachar, stöttar och vägleder medarbetarna. Vissa av 
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cheferna menar att en ledare är någon som arbetar långsiktigt och visionärt och 

oftare befinner sig i centrum och syns mer än vad en chef gör. En ledare har en 

särskild sorts karisma som gör att ledaren automatiskt får med sig andra, t.ex. 

medarbetare, andra kollegor etc. Den sistnämnda åsikten är dock vanligare för 

de lägre chefsnivåerna.  

 

I den andra innebörden förknippas chef respektive ledare med arbetsuppgifterna, 

dvs. vad de gör i det dagliga arbetet. Några chefer menar att en chef arbetar med 

praktiska saker t.ex. lönesättning och tidsrapportering. Andra ser chefen som en 

expert inom sitt verksamhetsområde. Samtidigt menar några att en chef är mer 

av en coach som tänker på långsiktig utveckling av verksamheten. En vanlig 

uppfattning hos de lägre chefsnivåerna, och särskilt för kvinnor är att en chef är 

någon som sätter gränser och skapar normer och regler på arbetsplatsen. De 

menar vidare att en chef bör vara distanserad och avskärma sig från den under-

ställda personalen eftersom de fattar beslut som rör mindre eller större verksam-

heter i organisationen. En ledare å andra sidan är enligt cheferna någon som 

leder en verksamhet, stimulerar och engagerar sin personal, någon som ger rikt-

linjer snarare än regler. En ledare anses inte behöva vara expert inom sitt om-

råde, utan betraktas som delaktig i den dagliga verksamheten, arbetar nära 

personalgruppen samt någon som går före, visar vägen och inspirerar andra.  

 

I den tredje innebörden sammankopplas chef respektive ledare med positionen 

(tjänsten) och dess legitimitet i organisationen. Några av cheferna menar att en 

chef är en utsedd position, befattning, har en hierarkisk status och befogenheter 

som ges legitimitet ovanifrån i organisationen. Detta är en uppfattning som 

verkar vara vanligare för de högre cheferna, och särskilt för männen i studien. 

Några chefer, både kvinnor och män, ger uttryck för att en chef har högre 

organisatorisk position (nivå) än en ledare, med tjänstemannapersonal som 

underställda. Ledarskap å andra sidan, menar framför allt de högre cheferna, ges 

legitimitet underifrån av medarbetarna. Några chefer menar att en ledare 

ansvarar för kollektivpersonal och har lägre organisatorisk nivå än en chef. 

 

Några ser inte heller någon skillnad alls mellan att vara chef och ledare. Att det 

inte är någon skillnad mellan chef och ledare är en åsikt som fler män än kvinn-

or framhåller, framförallt inom divisionen B. De som inte ser någon skillnad 

menar att för både en chef och en ledare handlar det om att leda dvs. fördela 

arbetet, delegera, engagera, vägleda och stödja för att nå resultat och verksam-

hetens mål - helt enkelt få verksamheten att fungera tillsammans med personalen 

som chefen ansvarar för. 

 

Intressant att notera är att om cheferna själva får välja betraktar närmare hälften 

av cheferna, både kvinnor och män, sig helst som ledare, och den andra hälften 

sig helst som chef. De chefer som hellre ser sig som ledare menar att det ger ett 
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mjukare, mer modernt intryck av någon som jobbar med att hålla samman en 

personalgrupp. De chefer som hellre väljer att betrakta sig som chef menar att de 

är beslutsfattare med en viss position (tjänst) där det förväntas att de fattar 

beslut. Några av cheferna ger uttryck för att de betraktar sig som både och, även 

om det kan vara svårt enligt dessa chefer att hitta en sådan kombination i det 

dagliga arbetet. De menar att de agerar från den formella chefspositionen med 

styr- och beslutanderätt över verksamheten, samtidigt som de engagerar och ger 

medarbetarna tillbörlig frihet och stöd i arbetet. Det gäller att ”hitta ledaren i 

den formella chefsrollen” som några av cheferna uttrycker det.  

 

 

4. Chefsrekrytering – vägen in och upp i företaget 

 

Mot bakgrund av hur cheferna inom organisationen ser på begreppen chef 

respektive ledare belyser vi nu vem företaget verkar vilja ha som chef, vad det är 

som underlättar respektive försvårar rekrytering av chefer, samt hur man ser på 

arbetet med att rekrytera kvinnor till chefpositioner. Men vi inleder med att 

redogöra för hur vägarna fram till chefspositionen ser ut och vem som har an-

svaret för att rekrytera chefer. 

 

Vägen till chefspositionen 

När cheferna, både kvinnor och män, beskriver hur de rekryterats till chefsposi-

tionen ifråga framträder olika bilder av vägen till positionen. Intern rekrytering 

tycks dominera på låg och mellanchefsnivå, medan chefer på hög nivå har hand-

plockats externt. Att lägre chefer ofta lyfts internt medan högre chefer hand-

plockas externt innebär följaktligen att vägarna och rekryteringsprocessen skiljer 

sig åt. De externa rekryteringsvägarna som cheferna beskriver är:  

 

A. Headhunting – den rekryterande chefen skriver en specifikation till en ”head-

hunter”, headhuntern letar fram kandidater, intervjuer och tester genomförs.  

B. Platsannonser publiceras i dagspressen, branschtidningar samt på Internet – 

intervjuer genomförs därefter i olika steg, även personlighetstest används. 

 

Av cheferna i studien som rekryterats externt beskriver en majoritet att de blivit 

kontaktade av en headhunter. Noterbart är att av de externt rekryterade som 

nämner att de sökt via annons är övervägande andelen kvinnor. Männen verkar i 

större utsträckning ha handplockats in till organisationen, inte minst till de rik-

tigt höga chefstjänsterna. De interna rekryteringsvägarna som cheferna beskriver 

är: 

 

A. Chefen (ofta närmaste) frågar tilltänkt person.  
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B. En internannons skapas som sätts upp på arbetsplatsen och medarbetare får 

söka – intervjuer genomförs därefter i olika steg, även personlighetstest 

används. 

C. Organisationen genomför ett traineeprogram – personer som presterat bra i 

programmet erbjuds därefter chefstjänst. 

 

Bland de internt rekryterade cheferna finns några få personer som sökt via 

”internannons”. De allra flesta cheferna, både kvinnor och män, beskriver att de 

blivit tillfrågade eller erbjudna jobbet av sin (närmaste eller tidigare) chef. 

Kvinnorna uttrycker tydligare än männen vilken viktig roll deras chef spelat i 

sammanhanget. De beskriver det faktum att bli tillfrågad och uppmuntrad av 

chefen var avgörande för att de tog steget till chefsrollen. Utan denna uppmunt-

ran hävdar flera av de kvinnliga cheferna att de kanske aldrig skulle ha (vågat) 

axla rollen som chef. Likaså beskrivs chefens uppmuntran som en bekräftelse på 

att organisationen noterat att de gjort ett bra jobb.  

 

Det verkar råda konsensus bland cheferna att en mix av intern- respektive 

externrekrytering av chefer är bra för organisationen eftersom det finns både för- 

och nackdelar med båda rekryteringsvägarna. Internrekrytering främjar den 

nödvändiga stabiliteten i organisationen samtidigt som externrekrytering bidrar 

med behövlig förnyelse. Av tabell 2 sammanfattas de för- respektive nackdelar 

cheferna urskiljer med intern- respektive externrekrytering. 

 
Tabell 2: Sammanställning över för- och nackdelar med intern- respektive externrekrytering. 
 

 Intern rekrytering Extern rekrytering 

 

Fördelar - Snabbt sätt att rekrytera i organisa-

tionen. 

- Symboliskt viktigt att erbjuda 

karriärmöjligheter inom organisa-

tionen. 

- Ökar möjligheten att få behålla 

duktiga medarbetare i organisa-

tionen. 

- Tar en lägre risk då organisationen 

har god personkännedom. 

- Chefen kommer snabbt igång 

eftersom de känner verksamheten 

och jobbet 

 

- Får in ny kompetens – ”nytt blod”, 

”nya ögon och idéer”, ” ny stimu-

lans”, ”tillför nytt krut”, ”nya syn-

sätt på hur saker och ting ska 

göras”. 

- Inga förutfattade föreställningar 

finns om personen ifråga. 

Nackdelar - Cementerar låg utbildningsnivå 

(”inavel”) och försvårar ny-

tänkande (”får aldrig in nytt blod”) 

i organisationen. 

- Misstankar om favorisering. 

- Mer tid- och kostnadskrävande. 

- Tar en högre risk då det är svårt att 

bedöma om personen är rätt för 

jobbet – sämre personkännedom. 

- Lockar karriärrister som lämnar 
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- Bli chef över sina gamla kamrater 

är svårt. 

- Cheferna stannar kvar för länge på 

sina positioner. 

organisationen för snabbt – välut-

bildade men ”fullständigt okäns-

liga” för lokalkulturen. 

 

I ett historiskt perspektiv har internrekrytering dominerat i hela organisationen 

och på alla chefsnivåer och enligt cheferna är det så fortfarande när det gäller 

rekrytering till de lägre chefsnivåerna. Två av cheferna sammanfattar denna 

starka interna fokusering väl med orden:  

Har vi en intern kandidat så tar vi gärna den personen utan att gå ut och titta på vad 
finns det för externa möjligheter (Man, Högre chef) 

Otroligt viktigt för organisationen att se att det finns möjligheter att växa, otroligt 
viktigt signalvärde för den personen som får jobbet, men framförallt för dom som ser 
att det går att prestera och visa framfötterna, att gå vidare. (Man, Avdelnings-
/produktionschef) 

Flera chefer beskriver dock att de senaste åren kännetecknats av en mer med-

veten extern rekrytering via ”headhunting” till de högre chefsnivåerna. Detta 

motiverar en av de högre cheferna med orden: 

Dom personer vi var ute efter dom söker inte på vanlig annons, tror vi inte i alla fall. 
(Man, Högre chef) 

Om man ser till ansvaret för en nyrekrytering av en specifik chef vilar det for-

mellt på den chef som kommer att ha personalansvar för den nya chefen. Detta 

innebär dock inte att det bara är denne personalansvarige chef som är aktiv 

under rekryteringsarbetet. Tvärtom beskriver cheferna att det ofta är ett nätverk 

av interna personer/funktioner som är inblandade i rekryteringsprocessen. Något 

förenklat ger cheferna uttryck för i sina beskrivningar att ju högre chef som ska 

rekryteras, desto fler personer involveras i processen. Personalfunktionen stöttar 

exempelvis den rekryterande chefen med att ta fram kravprofil samt att till-

sammans med chefen genomföra intervjuer och vissa tester med de sökande. Ska 

den nyrekryterade chefen ingå i ledningsgruppen får även cheferna där chansen 

att säga sitt om den nya kandidaten ifråga. Det förekommer också enligt 

cheferna att den rekryterande chefen involverar sin högre chef i processen, 

antingen genom att förankra rekryteringsbeslutet hos denne, eller att chefens 

chef också deltar i någon intervju med kandidaten. Bilden av den roll som de 

högre cheferna spelar verkar vara att de ska godkänna lägre chefs rekrytering 

utan att frånta denne ansvaret för rekryteringen. Högre chefer är således av för-

klarliga skäl indragna i fler chefsrekryteringar än vad chefer längre ner i hierar-

kin är eftersom de högre cheferna många gånger fungerar som bollplank när 

chefer lägre i hierarkin ska rekryteras.  
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Faktorer som underlättar och försvårar chefsrekrytering 

Oavsett hierarkisk chefsnivå ger de flesta cheferna uttryck för att en lyckad 

chefsrekrytering kan vara nyckeln till framgång, medan en misslyckad kan få 

omfattande konsekvenser i organisationen. Dock går åsikterna isär när det gäller 

vad som görs och borde göras när det gäller att öka andelen kvinnor på chefs-

positioner. Av tabell 3 framgår att för få kvinnor som söker chefspositioner bara 

är en i raden av faktorer som försvårar chefsrekryteringen på företaget. Cheferna 

pekar sammantaget ut betydligt fler försvårande än underlättande faktorer vid 

chefsrekrytering.  

 
Tabell 3: Faktorer som underlättar respektive försvårar chefsrekrytering enligt cheferna. 
 

Underlättande faktorer Försvårande faktorer 

 

- Koncernens positiva dragningskraft 

och dess utvecklingsmöjligheter. 

- Närheten till Linköping och 

universitetet. 

- Öppenheten mot att ta emot examens-

arbetare etc. från universitetet.  

 

- Ortens storlek och geografiska läge. 

- Bruksmentaliteten på orten. 

- Konkurrerar med andra stora organisationer 

som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter 

för duktiga personer. 

- Organisationen rekryterar högre chefer från 

ett snävt nätverk av verkstadsindustriföretag 

vilket gör organisationen alltför likriktad.  

- Lönenivån på företaget är inte konkurrens-

kraftig. 

- Vissa chefspositioner är inte attraktiva. 

- Dålig/obefintlig kartläggning av chefs-

ämnen i organisationen. 

- Otydlig målbild av vilka chefer man vill ha 

i organisationen. 

- Svårt att öka rörligheten bland chefer som 

haft en chefsposition länge. 

- Rekryterar ingenjörer efter en teknisk profil 

som inte sedan stämmer med en ledares 

sociala profil.  

- Det finns för få chefsämnen i organisa-

tionen. 

- För få kvinnor som söker chefspositioner. 

- För få kvinnor som har produktions-

erfarenhet. 

- Inte alla presumtiva chefer vill axla chefs-

ansvar utan familj och fritid värderas högre.  

- Låg rekryteringskompetens bland 

rekryterande chefer pga. lång tid mellan 

rekryteringarna. 

- Svårt att bedöma om presumtiva chefer 

klarar/är lämpade för jobbet eftersom an-

vända tester vid rekryteringen inte mäter 

”rätt” saker. 
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Av tabell 3 framgår att andra exempel på försvårande faktorer är att det de 

senare åren också blivit svårare att rekrytera internt i organisationen. Det är inte 

längre en självklarhet att ingenjörer strävar mot chefspositioner utan familj och 

fritid värderas högre. Likaså är bedömningen att det finns för få chefsämnen i 

organisationen, oattraktiva chefstjänster, en alltför låg chefsrörlighet och en snäv 

rekryteringsbas. Dessutom beskrivs företagets utvecklingsmöjligheter och löne-

nivåer inte vara konkurrenskraftiga i paritet med andra internationella organisa-

tioner. Även låg rekryteringskompetens och bristande bedömningar av tester 

bedöms försvåra i rekryteringen. Likaså problematiserar flera chefer också att 

ortens storlek, geografiska läge och bruksmentalitet kan vara en försvårande 

faktor vid externrekrytering. Det som flera chefer framhåller starkt bidrar till att 

underlätta rekryteringen är dragningskraften att numera ingå i koncernen med 

tillhörande utvecklingsmöjligheter.  

 

Vem vill företaget ha som chef?  

Ytterligare en försvårande faktor vid rekrytering av chefer (se tabell 3) är att 

såväl de kvinnliga som manliga cheferna menar att de inte vet vilka chefer före-

taget vill ha. Det saknas enligt cheferna på samtliga chefsnivåer en uttalad bild 

av vilken kompetensprofil det är önskvärt att chefer i företaget ska ha.  

Idag vet jag inte, för tio år sen visste jag väl ungefär men idag vet jag inte vad [före-
tagets ägare] vill ha. (Kv, Gruppchef/Produktionsledare) 

Det vet jag faktiskt inte vad det är för chefer dom vill ha här (skrattar). Det är en 
jättebra fråga. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Frånvaron av en gemensam chefs-/ledarpolicy är dock inte detsamma som att 

cheferna saknar en bild av vad nya chefer borde ha för egenskaper och kompe-

tenser. Det är dock svårt att finna en röd tråd i alla dessa personliga önskelistor, 

de spretar helt enkelt åt alltför många håll. Något som ändå några chefer lyfter 

fram är att nya chefer måste kunna leda förändringar och coacha medarbetarna i 

större utsträckning än vad som görs idag (se vidare kap. 5).  

 

Vissa chefer på högre chefspositioner problematiserar att det inte går att ha en 

rigid policy, framför allt på högre chefspositioner, för vem som ska bli chef 

eftersom det varierar mellan positioner och situationer – helt enkelt vem som 

passar in. Ett exempel på det mer situationsanpassade förhållningssättet som en 

chef ger är att det är bra om chefer i produktionen är ”förvaltare”, medan chefer 

på utvecklingsavdelningen är ”innovatörer”. Ett annat exempel som ges är att 

chefer på högre nivåer i organisationen behöver erfarenheter från andra (större) 

organisationer samt internationell verksamhet, vilket inte är lika viktigt för för-

sta linjens chefer. Notera att det är endast två chefer som själva är män som i 
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sammanhanget spontant nämner att företaget självklart vill ha fler chefer som är 

kvinnor. 

Alltså det politiskt korrekta och även rent faktiskt att vi vill ha det så, det är att, att vi 
vill ju ha in mer kvinnor, det är inget snack om, det ger en, det ger nånting extra - så 
enkelt är det. (Man, Högre chef) 

 

Orsaker till att det finns få kvinnliga chefer 

Den samstämmiga bild som både kvinnor och män ger är att företaget historiskt 

sett inte varit särskilt bra på att rekrytera kvinnor till chefspositioner. Vad som 

däremot skiljer såväl de kvinnliga som manliga cheferna åt är deras föreställ-

ningar om huruvida de anser att orsakerna till detta främst ska sökas i eller utan-

för den egna organisationen. Föreställningarna cheferna ger uttryck för återfinns 

i koncentrerad form i tabell 4.  

 
Tabell 4: Chefernas föreställningar om orsaker till varför organisationen har få kvinnliga 

chefer. 

 
Externa förklaringsfaktorer 

 

Interna förklaringsfaktorer 

- Samhället är som det är och vi är en del 

av samhället – det börjar i grund- och 

gymnasieskolan att tjejer väljer bort tek-

nik. 

- Kvinnor och män söker sig till olika ut-

bildningar inom högskolan – kvinnor 

läser ekonomi och män läser till ingen-

jörer. 

- Rekryteringsbasen av kvinnor utanför 

organisationen är mindre än den för män. 

- Bilden av en smutsig verkstadsindustri-

bransch (”Hur sexigt är en metall-

industri?”). 

- Mansdominerad bransch där det är svårt 

för tjejer att ha en chefsposition. 

- Skiftgången inom branschen försvårar för 

familjen. 

- Tjejer har inte samma fysiska förutsätt-

ningar som män. 

- Historiskt har kvinnor inte vågat ta för 

sig, de har dåligt självförtroende. 

- Den nya ägartraditionen och mans-

dominansen i organisationen – det är få 

kvinnor som arbetar i organisationen och 

ännu färre som är chefer. 

- Ledningen driver inte frågan om en 

jämnare könsfördelning på ledande be-

fattningar. 

- Platsannonsernas bild är missvisande av 

vilken kompetens som krävs för att bli 

chef på företaget. 

- Headhunting inom branschen förstärker 

att män rekryteras (av män). 

- Rekryteringsbasen av kvinnor är liten 

internt. 

- Internrekryteringen konserverar mansdo-

minansen – ”gubbvälde”. 

- Äldre män har svårt att anställa en kvinna 

som chef. 

- Som man är det lättare att förstå en annan 

man – det är bekvämare att välja någon 

som är mer lik mig. 

- Tungt att jobba inom svetsen - tjejerna 

håller inte rent kroppsligen. 

- För tuff jargong och tuffa skämt ute i 

organisationen som kvinnor måste tåla. 
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En majoritet av cheferna ger uttryck för att orsakerna till att så få kvinnliga 

chefer söker och idag är anställda främst ska sökas utanför den egna organisa-

tionen. De hänvisar till de förutsättningar som råder för kvinnor och män i sam-

hället i stort, inte minst att man gör olika utbildningsval och att kvinnorna där-

med väljer bort verkstadsindustrin tidigt i livet. Åtgärderna som dessa chefer 

föreslår för att komma till rätta med snedrekryteringen är exempelvis att lång-

siktigt arbeta med att påverka kvinnors utbildningsval samt att marknadsföra 

branschen så att man tvättar bort den stereotypa bilden av verkstadsindustri som 

något lortigt och där arbetsmiljön är dålig. Några chefer, såväl kvinnor som 

män, pekar också ut ett flertal interna faktorer som kan förklara att organisa-

tionen har så få kvinnor. De hänvisar exempelvis till att ledningen i praktiken 

inte prioriterar och aktivt arbetar med frågan samt att det sätt de rekryterar och 

väljer ut sina kandidater konserverar mansdominansen i organisationen. Följakt-

ligen anser dessa chefer att organisationen borde arbeta med dessa frågor för att 

få till stånd en ökad andel kvinnor på chefspositionerna (se vidare kapitel 6).  

 

 

5. Lärande och karriärvillkor i företaget 

 

Företaget rekryterar sina chefer, som framgått ovan, både internt och externt. I 

rekryteringsprocessen tycks kvinnor och män inte riktigt ha samma förutsätt-

ningar att nå en chefsposition. I detta avsnitt presenteras hur cheferna uppfattar 

lärandet av ledarskapet, kompetenskrav, karriär samt kompetens- och karriärut-

vecklingsmöjligheterna.  

 

Hur cheferna lär(t) sig utöva sitt ledarskap 

Cheferna lär sig utöva sitt ledarskap dels genom formella chefs-/ledarutbild-

ningar, dels i det praktiska arbetet. När det gäller formella chefs-/ledarutbild-

ningar nämner så gott som samtliga chefer att de deltagit i en eller flera utbild-

ningar, som varit mer eller mindre omfattande antingen interna eller externa 

eller både och genom åren.  

Sen har man ju gått lite ledarskapsutbildningar. Jag har gått nåra stycken /…/ ledar-
skapsutbildningar inom gamla jobbet som jag hade så hade vi ju ett paket där som 
man gick fem, sex ja det vart nog fem dagar och sen gick jag ett annat paket som var 
fem dagar så ungefär tio dagar ledarskapsutbildning på lite olika nivåer och lära sig 
hur man är som människa och så vidare och sen har jag gått ett par dagar inom 
[företaget] (Kv, Avdelnings-/produktionschef) 

Flertalet chefer nämner att de deltagit, åtminstone fram till 2005, i företags-

interna ledar- och verksamhetsutvecklingsprogram, och dessa program har upp-

skattats av cheferna. De formella chefs-/ledarutbildningarna delar cheferna, både 

kvinnor och män, in i två olika typer av utbildningar. För det första är det ut-
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bildningar som är förberedande för att kunna träda in i rollen som chef. Dessa 

utbildningar menar cheferna ger en grund för att börja jobba som chef och de har 

ofta karaktären ”det-här-sakerna-får-du-absolut-aldrig-göra-som-ny-chef” som 

t.ex. arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. För det andra finns det utbildningar 

som efter hand ”klätts-på” cheferna desto mer erfarna de blivit i sin chefs- och 

ledarroll. Dessa utbildningar beskrivs som verktyg för att bli bättre på att hantera 

dagliga arbetssituationer. Dessa utbildningar fungerar enligt cheferna som 

”tankeställare och väckarklockor” för att inte fastna i mönster som inte är sär-

skilt önskvärda av vare sig cheferna själva eller företaget. Utbildningarna be-

skrivs i ordalag som att de ger ”nya impulser” och ”pushar framåt” för att inte 

stagnera samt ger ”nytändning” för att våga testa idéer i det dagliga arbetet.  

… den har väl gett några knep och knåp hur man ska, även om man inte kan allt 
utantill så har man några saker som sitter kvar i huvudet hur man ska agera i vissa 
situationer. (Man, Högre chef) 

När det gäller lärande i det praktiska arbetet betonar samtliga chefer att de lär 

ständigt i det dagliga arbetet. Cheferna menar att den viktigaste förutsättningen 

för lärande av ledarskap är att vara chef och leda verksamheten. De menar att de 

lär(t) och utvecklar sitt ledarskap i möten med medarbetare, kunder och leve-

rantörer samt via internationella kontakter. Inte minst menar cheferna att de 

lär(t) sig utöva ledarskap av problem och nya situationer som dagligen dyker 

upp, åtminstone veckovis, som måste hanteras. Cheferna understryker att det är 

då när de hanterar problemen och är i situationen deras ledarskap prövas: 

Det är ju först när du hamnar i svåra situationer som man verkligen lär sig hur man 
själv agerar också. För man blir ju prövad otroligt mycket i ledarskapet och då gäller 
det ju och agera, agera rätt och ibland agerar man fel och då får man också gå ut och 
tala om det att jag gjorde fel det, det gäller och svälja stoltheten. (Man, Grupp-
chef/produktionsledare) 

När ledarskapet prövas agerar cheferna både ”rätt” och ”fel” och de lär som de 

själva uttrycker det av både misstag och framgångar i arbetet. En könsrelaterad 

skillnad framträder dock. Framför allt de manliga cheferna beskriver i större 

utsträckning att de ”gått på minor” och snytningar som över tid korrigerat ut-

övandet av ledarskapet – de har därmed lärt av misstagen.  

… jag har gått på minor under resans gång och fått korrigera min väg så att säga/…/ 
det man lär sig av det är ju problem och utmaningar man har här, det är ju liksom det 
man lär sig av, som gör att man försöker ju på nåt sätt göra ett bättre beslut varje 
gång. (Man, Gruppchef/produktionsledare) 

De kvinnliga cheferna beskriver också att de lär av misstag, men de är dock mer 

självkritiska till hur de agerat eller borde ha agerat i en viss situation. De ger 

utryck för att de rannsakar sig själva för misstag de gör i arbetet – de reflekterar 

över om de som chefer ”gjorde rätt” och ”tog rätt beslut”. De kvinnliga cheferna 

ger även uttryck för att de är påpassade av medarbetarna. 
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I början när jag var chef så var jag otroligt självkritisk (skratt) varenda dag när jag 
åkte hem så funderade jag på om jag hade gjort rätt överhuvudtaget och situationer 
när jag diskuterade med medarbetare och vred och vände på diskussionen och tänkte 
att Herre gud, jag skulle gjort si, jag skulle gjort så. /…/ jag kände mig ganska på-
passad som chef, alltså medarbetarna liksom allt man sa kändes som att det rannsa-
kades liksom och det gällde verkligen att säga rätt saker. (Kv, Grupp-
chef/produktionsledare) 

Större förändringar av t.ex. planerings-, produktions- och affärssystem och olika 

processer samt ny teknisk utrustning är också enligt cheferna, både kvinnor och 

män, en viktig källa för utveckling av ledarskapet.  

 

Krav på ledares kompetens – idag och i framtiden  

Vilken kompetens behövs för att idag utföra arbetet på ett bra sätt? Cheferna, 

både kvinnor och män, menar att de idag behöver ha en generalistkompetens, 

och inte en detaljkompetens, de behöver inte vara bäst på verksamheten. En 

annan väsentlig kompetens som beskrivs är en form av social kompetens. En 

social kompetens är enligt cheferna en grundläggande förutsättning för att förstå 

och driva (leda) en verksamhet framåt, liksom med enkla medel få medarbetare 

att ”dra” åt samma håll. Denna kompetens förutsätter att de, som de själva ut-

trycker, har förmågan att ”ta folk” vilket innebär att vara lyhörd, empatisk, öd-

mjuk, rättvis samt om så behövs vara ”bollplank”. För att kunna det ställs det 

krav på att de har god människokännedom och ytterst god insikt i personalens 

styrkor och svagheter. Inte minst ställs det krav på att de ger tydliga mål och 

klara besked. Förutom social kompetens ställs det också krav på en form av per-

sonlig kompetens enligt cheferna. Personlig kompetens baseras på egenskaper 

som inte kan läras, men enligt chefernas föreställningar är grunden för ett gott 

ledarskap – du är född till ledare eller inte! Personlig kompetens tar sig uttryck i 

det som ”känns rätt” i varje situation, vilket beskrivs som t.ex. sunt förnuft och 

magkänsla. 

… det är mycket sunt förnuft så man får se till sina egna personliga egenskaper som 
hjälper en då. (Kv, Gruppchef/produktionsledare) 

… man kan aldrig utbilda sej till en ledare, tror inte jag alltså på ett bra sätt. Jag tror 
inte man kan, det är därför det finnas nånstans lite grann i sättet att vara. Sen tror inte 
jag att man kan iklä sej en annan roll än vad man är som person alltså. Man kan inte 
stöpa om en person bara för att man blir chef eller ska vara ledare. (Man, Grupp-
chef/produktionsledare) 

Ytterligare en kompetens som ett fåtal chefer, både kvinnor och män, beskriver 

är att det ställs krav på teknisk-ekonomisk kompetens för att klara av jobbet.  

 

Uppfattar cheferna att kraven på ledares kompetens förändras i företaget? Svaret 

på frågan är ja. Den bild som framträder är att det i framtiden kommer att ställas 

högre och andra krav på ledares kompetens i företaget. Undantag finns dock. Ett 
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fåtal chefer inom division A menar att kraven på ledares kompetens är desamma 

eller varit konstanta över tid. Förändringar i kompetenskraven relateras huvud-

sakligen till den nya ägar- och organisationsstrukturen, vilken enligt cheferna 

baseras på andra värderingar och principer. Detta har medfört att ledar- och 

chefskompetens kommit högre upp på agendan i företaget. 

Det har ju hänt väldigt mycket det har ju varit en sån här utveckling som är jättebrant 
då och det är klart att- sen har ju våra nya ägare då ställt andra krav, på vissa saker. 
Det är klart att det förändras på ledardelen också (Man, Avdelnings-
/produktionschef) 

Kraven från [nya ägaren] håller på å bli annorlunda mot [tidigare ägaren] men jag 
kan inte riktigt ta på det än men det känns som vi får – det känns som vi får andra 
krav på oss. /…/ att dom kanske tycker att ledarskapet ska va på ett annat sätt men 
man har inte fått, man kan inte sätta ner fötterna på det än men det känns som det 
kommer. (Kv, Avdelnings-/produktionschef) 

Enligt cheferna ställs det högre och även andra krav på ledar-/ledarskapskvalitet 

som kommer till uttryck i chefernas beskrivningar, t.ex. de ska ”coacha”, stimu-

lera medarbetare, fler kvalificerade (högre) chefer rekryteras utifrån i större 

utsträckning än tidigare (se kapitel 4 om chefsrekrytering). Likaså anställs yngre 

chefer som sägs vara mer mottagliga för de nya principerna i produktions-

systemet och som (lättare) kan föra budskapet vidare i organisationen. Dessutom 

uppfattar de högre cheferna att det ställs ökade krav på internationell och mer 

globaliserad verksamhet än tidigare då fokus låg lokalt och centrerades till orten 

och Europa. 

… alltså kraven på att en ledare måste kunna hantera en internationell verksamhet 
även om man har jobbat med Europa förut så skulle jag säga att den är ändå större 
(Kv, Högre chef) 

Några chefer talar till och med om trendbrott vad gäller ledarskapet, dvs. att 

företaget går (gått) från ett auktoritärt till ett modernt ledarskap. De menar att 

företaget aktivt söker chefer med en modern syn på ledarskap som kan axla de 

nya krav som ställs på ledare i företaget.  

 

Införande av ett nytt produktionssystem ställer även krav på att fokus läggs på 

mål, resultat samt uppföljning av och att mäta prestationer i verksamheten. Flera 

chefer, både kvinnor och män, menar att dessa krav givetvis påverkar ledar-

skapet och ytterst hur de leder och styr sin verksamhet.  

Det är högre och högre och sen tycker jag det är en skillnad från att jag var ledare i 
min tidigare roll som ledare där ställdes det inte alls några krav- eller nåra krav ställ-
des väl men inte så tydligt. Jag hade inga mål för min avdelning och ingen som frå-
gade efter det på det sättet som idag så- vi har ju hela tiden uppföljning och gör inte 
jag mitt jobb så märks det. (Kv, Avdelnings-/produktionschef) 
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Detta medför som cheferna uppfattar att ledarskapets framgång och framför allt 

misslyckanden blir mer ”synligt”, eftersom chefen oavsett nivå fortlöpande 

måste redovisa den egna verksamhetens mål och resultat. Den ökande föränd-

ringstakten i organisationen ställer också krav på att cheferna tar snabba beslut i 

situationer där de känner sig pressade, t.ex. när arbetsbelastningen är hög (se 

vidare kapitel 7 om hälsa). Detta ställer givetvis krav på hög ledarkompetens 

enligt cheferna. 

Kraven har nog ökat över tiden, det är jag alldeles övertygad om därför att allting går 
så mycket fortare idag, det ska presteras mycket mer man pumpas ständigt med in-
formation från olika håll och förändringstakten är mycket högre. (Man, Avdelnings-
/produktionschef) 

Vilken är då den nödvändiga ledarkompetensen i framtiden för att klara jobbet 

som chef inom företaget? Det är framför allt två utvecklingsbehov som cheferna, 

både kvinnor och män, förutspår för att möta framtiden. För det första ger chef-

erna uttryck för behov av en form av utvecklingskompetens som beskrivs som 

att de har förmågan att ge medarbetare utmaningar och skapa utvecklingsmöj-

ligheter i arbetet. Cheferna menar att framtidens medarbetare kommer att ställa 

ökade krav på större frihet, mer självständighet och få agera under eget ansvar. 

Enligt cheferna kommer deras främsta uppgift att vara att skapa förutsättningar 

för att nyttja varje medarbetares kompetens och väl fungerande arbetsgrupper. 

Mitt ledarskap där jag tror det är viktigt att chefens roll är att liksom skapa möjlig-
heter för dom underställda att utvecklas /…/ då tror jag att man måste kunna liksom 
få ut mer av varje individ och få liksom den samlade kunskapen mycket, mycket 
högre då. Så att jag tror att framtida ledarskapet det bygger mer på att få människor 
och organisationer och växa och våga utveckla sina kompetenser mera på jobbet än 
vad man gör idag. /…/ vi måste tänka på hur vi ska utnyttja mer av våra medarbetare, 
och det är svårt alltså men hitta former för det då. (Man, Avdelnings-/produktions-
chef) 

Detta ställer enligt cheferna ökade krav på ett ledarskap som stödjer utveckling 

av medarbetare såväl som verksamheten. Exempelvis att nyttja medarbetares 

kompetenspotential t.ex. genom uppmuntran till initiativ i arbetsgrupper. Flera 

chefer nämner också för att skapa en utvecklingsinriktad drivkraft i organisa-

tionen ställs det ökade krav att de har ett bredare perspektiv på företagets verk-

samhet – en ”helikoptersyn”. Likaså att de utövar ett gott ledarskap – alltifrån 

högre till lägre chefsnivå, som bidrar till utveckling av en attraktiv arbetsplats. 

 

För det andra ger cheferna uttryck för att det finns behov av detaljkompetens. 

Det innebär att de måste vara mer insatta i detaljfrågor gällande produktionen 

och affärerna eftersom de nya ägarna ställer det kravet på företagets ledning. 

Jag tycker dom [företagets ägare] ställer högre krav på chefen att man ska känna till 
mycket i detaljer inom sitt område, vilket man inte gör på en svensk ledarstil, chefen 
ska inte behöva kunna alla detaljer. /…/ Det dom kraven tror jag har förändrats lite 
grann och det strider ju lite grann emot svenska ledarskapet tycker jag. Så det kan 
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nog bli lite, och där har redan blivit förändringar där, tycker jag att det kan ju både va 
för- och nackdelar med det att alla chefer ska kunna allt, det tar ju också en massa tid 
och sätta sig in i det. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Anpassningen till nya ägarstrukturen och företagskulturen ställer enligt cheferna 

ökade krav på att de är ”synliga” på verkstadsgolvet och har detaljkompetens, 

men att ha detaljkompetens uppfattas också strida mot den svenska ledarstilen. 

 

Karriär och karriärvägar 

Inom företaget finns det enligt cheferna två karriärvägar: chef och specialist. 

Inom division A nämner cheferna även karriärvägarna seniorvägen och projekt-

ledare som alternativa karriärvägar, vilket inte nämns av chefer inom någon 

annan division. 

Det har ju företaget fastslagit som policy att, att det finns två vägar att göra karriär på 
företaget, dels som chef eller som specialist. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Den rådande uppfattningen i företaget enligt cheferna är dock att karriär i hög 

grad är starkt förknippad med chefskap. Karriäralternativet specialist uppfattar 

några chefer inte ens som ett alternativ utan som en möjlighet för en ”duktig” 

medarbetare att bli erkänd och att få högre lön utan att bli chef. 

Karriär på företaget gör du nog mångt och mycket genom och bli chef eller ledare. 
Du blir nog inte lika, gör nog inte karriär på samma sätt som genom att bli specialist 
(Man, Gruppchef /produktionsledare) 

Karriär beskrivs i ordalag som att få en titel, högre status och position (stiga i 

graderna), klättra upp i chefshierarkin, liksom utökat ansvar, mer befogenheter, 

högre beslutsmakt, högre lön, fler förmåner, fler fönster i rummet etc. Enligt 

några chefer värderas karriärframgångarna i företaget utifrån storleken på chef-

ens verksamhetsområde och/eller personalgrupp, divisionens och/eller avdel-

ningens status, samt chefskap över personal eller produkter. 

 

Om man ser till vad karriär betyder för cheferna personligen ger de uttryck för 

både företagets rådande uppfattning, men även en helt annan uppfattning. Den 

andra uppfattningen som framträder bland cheferna, både kvinnor och män, är 

att karriär innebär att ha ett stimulerande och utmanade jobb, intressanta och 

roliga arbetsuppgifter, arbetstrivsel, utvecklingsmöjligheter och bidra med 

kunskaper för utveckling av verksamheten. Liksom vara ”duktig” och bli upp-

märksammad för det man gör, uppoffring, uppnå personliga och arbetsmässiga 

mål samt finna en rimlig balans mellan yrkesmässig stimulans och privatliv. 

Karriär liknas vid framåtsträvan för egen vinning skull: 

… för många så betyder det positioner, det är det inte för mig. Det viktigaste för mig 
är att jag är på en position där jag trivs och där jag känner att jag kan göra nytta och 
att det finns utmaningar att hämta. /…/ Så karriär för mig är att ha ett arbete som man 
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trivs med där man har utvecklingsmöjligheterna om man vill men att man känner att 
man fyller en funktion, att man har möjlighet att påverka och att det här skeppet går 
åt rätt håll. Så karriär för mig är alltså att utveckla verksamheten, inte att få ett pinn-
hål till på skjortan, det är inte karriär. (Man, Gruppchef/produktionsledare) 

Dilemmat som cheferna ger uttryck för är att hur karriärvägarna ska nås inte är 

tydligt utstakade eller ens uttalade i organisationen. Karriär uppfattas som var 

och ens ensak, och beroende av individens förmåga att kommunicera med över-

ordnade och i handling visa viljan till avancemang.  

 

Förutsättningar för kompetens- och karriärutveckling 

Kompetens- och karriärutvecklingsmöjligheter bedöms av cheferna, både 

kvinnor och män, som goda. Begränsningen sägs ligga hos den enskilde chefen, 

dvs. det är upp till var och en om, och hur denne tar tillvara utvecklingsmöjlig-

heterna. Undantag är dock högre chefer och chefer inom smala yrkesområden 

som bedömer sina kompetens- och karriärutvecklingsmöjligheter som begränsa-

de. Det är också några chefer som understryker att de inte längre utvecklar utan 

avvecklar sitt ledarskap pga. pensionsskäl. I chefernas beskrivningar framgår att 

chefer stöttas av erfarna chefer, men även förväntas stötta nyblivna chefer och 

chefer på lägre positioner som vill fram- och uppåt i organisationen. Samtidigt 

framträder uppfattningen bland cheferna att de är mindre bra på att ”fiska” upp 

chefsämnen och hjälpa nyblivna chefer som även förväntar sig mer hjälp av de 

erfarna cheferna. Främst högre chefer, ofta seniora, ser som sin uppgift att stötta 

(yngre) chefer via kompetensöverföring t.ex. vid övertagande av verksamheter.  

 

Trots goda möjligheter för kompetens- och karriärutveckling finns det enligt 

cheferna förutsättningar som kan både underlätta och försvåra denna utveckling. 

För det första menar de att det vore lättare om det fanns en karriärplanering (en 

karriärstege eller ett chefsutvecklingsprogram) eller åtminstone en målsättning – 

en mer långsiktig års- eller flerårsplan över kompetens- och karriärutvecklingen 

samt uttalade förväntningar på ledarskapet. 

… att det finns nåt uttalat vad står vi för och vad vill vi med våra chefer, att det finns 
nåt forum där man diskuterar det så att inte varje chef famlar efter sin egen förmåga 
det skulle vara bra (Kv, Gruppchef/produktionsledare) 

För det andra menar cheferna att utbildningsstöd är en viktig förutsättning för 

kompetens- och karriärutveckling. Inställningen till utbildning i företaget be-

skrivs av cheferna som generös. Utbildningsplaneringen tar sin utgångspunkt i 

individens utbildningsbehov och planläggs tillsammans med överordnad chef 

(se även lärande i arbetet).  

 

För det tredje framgår att en viktig förutsättning för kompetens- och karriärut-

veckling är åtgärder och/eller personer som fungerar som utvecklingsstöd. Flera 
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chefer menar att mentorskap är en förutsättning och att det är värdefullt att ha en 

bra mentor (handledare) både i och utanför företaget som kan stötta utveckling-

en av ledarskapet. Eller andra nätverk och kontaktnät där cheferna törs ventilera 

problem och ”bolla” idéer. Flera av kvinnorna nämner kvinnliga nätverk utanför 

företaget där möjlighet finns att byta erfarenheter med andra kvinnliga chefer, 

liksom att det är värdefullt att få stöd från ledningen och närmaste chefen vad 

gäller kompetens- och karriärutveckling. Att få uppmuntran från andra chefer 

och chefskollegor, och framför allt få stöd av erfarna chefer som ses som goda 

förebilder i företaget. 

… men sen måste man ju ha någon form av mentor, tycker jag, som, som kan hjälpa 
till någon, någon annan erfaren kollega eller- jag har lärt mycket av tidigare chefer 
som, som jag har jobbat med då. Man, man, man jobbar med chefer som man tycker 
bra om, som man tycker har en bra ledarstil och jag – måste säga jag har nog nästan 
alltid på företaget haft förmånen och ha den typen av bra ledare så jag tror jag har 
lärt mig väldigt mycket av dom (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

… någon har diskussioner så kan man ju faktiskt ta med sej den diskussionen tillbaka 
och fundera själv. /…/ man kan ju stå och lyssna och behöver inte vara delaktig och 
som då tar man med sej då tillbaka kan man fundera själv sen kan man återmata det 
till sina egna ledare (Man, Gruppchef/produktionsledare) 

Att ha ett bra team som ger återkoppling i det dagliga arbetet bedöms också som 

väsentligt stöd för utveckling av ledarskapet. Det som även nämns av några 

chefer är att stöttning från stödfunktionerna, t.ex. personal och ekonomi, är en 

förutsättning för att kunna utveckla ledarskapet. 

 

För det fjärde uppfattar cheferna att en viktig förutsättning för kompetens- och 

karriärutveckling är någon typ av intern chefsrörlighet, dvs. att byta chefstjänst 

inte nödvändigtvis till högre position utan även i sidled mellan avdelningar eller 

som chef rotera i perioder mellan olika avdelningar. Två uppfattningar om 

chefsrörlighet som kan vara könsrelaterade framträder bland cheferna. De 

kvinnliga cheferna ger uttryck för att möjligheterna till chefsrörlighet är begrän-

sade, men (kanske) inte omöjliga om de själva vill, medan de manliga cheferna 

ger uttryck för att möjligheterna är ganska stora och till och med stora då flera 

bytt tjänster. Cheferna, både kvinnor och män, är dock av samma uppfattning att 

chefsrörligheten är relativt låg inom företaget. Det råder en hög stabilitet på 

chefsposterna, och få förflyttningar sker mellan olika chefspositioner. Det är 

även på en högre chefsnivå svårare att röra sig för att det finns färre befatt-

ningar. Intern chefsrörlighet begränsas också av om cheferna arbetar med kärn-

verksamheten eller inte, t.ex. specialområden. Likaså finns uppfattningen att det 

finns begränsningar för den enskilde individen gällande intern rörlighet i region 

Europa – eftersom det finns osynliga kontaktytor som inte är officiella i organi-

sationen.  
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Om man ser till hur cheferna uppfattar en extern rörlighet, dvs. förflyttningar 

från organisationen i termer av om de övervägt att sluta som chef på företaget 

framträder en köns- och divisionsrelaterad skillnad. Av de manliga cheferna har 

övervägande andelen (ca 75%) inte ens övervägt att sluta för att de anser att de 

har goda utvecklingsmöjligheter och ett roligt jobb. Motsvarande andel gällande 

kvinnorna är att hälften av de kvinnliga cheferna inte tänkt sluta, utan de trivs på 

jobbet. Anmärkningsvärt är att ingen av de kvinnliga cheferna inom division B 

har övervägt att sluta. Ser man till de chefer som övervägt att sluta på företaget 

är det cirka 25 procent av männen och 50 procent av kvinnorna. Att männen 

övervägt beror på otydlighet och att inte få gehör i organisationen, inte vilja 

fastna på chefspositionen samt långa resor till jobbet. De kvinnor som övervägt 

att sluta räknar också upp långa resor till jobbet, men även för att byta arbets-

uppgifter och lära mer om fler branscher. Tre chefer, en kvinna och två män, ska 

sluta av pensionsskäl. 

 

 

6. Ledarskap – en fråga om kön 

 

Hur arbetar man på företaget med frågor som rör könsfördelningen på ledande 

befattningar, vilka åtgärder görs för att nå en jämn fördelning av kvinnor och 

män på ledande befattningar, hur är det att vara chef i en mansdominerad orga-

nisation och ställer det några särskilda krav? 

 

Jämställdhetsarbete för att nå en jämnare könsfördelning på 
ledande befattningar 

Cheferna har olika uppfattningar om hur framgångsrikt företaget arbetar med 

frågor som rör könsfördelningen på ledande befattningar. Uppfattningarna skift-

ar från att företaget arbetar aktivt med denna typ av frågor; till att de vet att det 

finns en jämställdhetsplan och att det börjar bli bättre; till att företaget gör för 

lite; till att de inte alls vet om eller hur företaget arbetar med frågor om könsför-

delning på ledande befattningar. Den första uppfattningen att företaget arbetar 

aktivt med denna typ av frågor, framförs av ett antal manliga chefer som menar 

att det finns en tydlig vision och att insatserna är aktiva för att åstadkomma en 

mer könsbalanserad personalsammansättning i företaget i stort och inte enbart på 

chefspositioner. Exempelvis nämner en högre manlig chef att han själv medvetet 

valt kvinnor i rekryteringssituationer, givet att kvinnorna har haft fullgod 

kompetens. 

…alltså det finns några kvinnliga chefer och jag upplever ju att företaget aktivt för-
söker och ha- få kvinnliga chefer, att man försöker sporra det. Men det svåra är att 
underlaget inte riktigt finns alltså vi har inte så stor andel kvinnor och man är nog 
ganska försiktig med att rekrytera externt så att internt finns det inte så mycket att 
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välja ur. Men jag tror företagets intention är väldigt god alltså försöka ha fler kvinn-
liga chefer men det finns svårigheter med det då. (Man, Gruppchef/produktions-
ledare) 

Den andra uppfattningen ger merparten av cheferna, såväl kvinnor som män, 

uttryck för. I allmänna ordalag beskriver de att de känner till att det finns en 

jämställdhetsplan och att företaget arbetar för att nå en jämnare könsfördelning 

på ledande befattningar, liksom generellt bland personalen. Här beskrivs ofta 

arbetet med att jämna ut könsfördelningen som att det utförs av någon annan än 

den intervjuade chefen – ”det finns någon grupp”.  

Dom har faktiskt en grupp som håller på med det, här på företaget för att få mer 
kvinnliga chefer./…/ Jaa, vi har fått ut ett papper som det står hur dom jobbar. Nu 
var det ett tag sen det kom så jag kan ju inte säga riktigt vad det var – där det stod i 
att dom jobba med men… (Kv, Gruppchef/produktionsledare) 

Ja vi har ju en jämställdhetsplan har vi ju, det är lite, det kan jag inte precis samma 
detaljer i den vad som säger just om den frågan men ehh nu är det ju så att på [divi-
sion B] här så är vi ju jätteduktiga på att ha bra fördelning, vi har väl 50-50 nu här 
ute tror jag, så att vi behöver inte fokusera på det jättehårt. Det har blivit så av nån 
anledning. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Intressant att notera är att på en av företagets divisioner (B) ligger andelen 

kvinnor som rekryterats till chefspositioner inom ramen för det som brukar 

benämnas för statistisk jämställdhet, det vill säga andelen ligger inom spannet 

40-60 procent. Ingen av cheferna ger dock uttryck för att detta är frukten av ett 

medvetet strukturerat jämställdhetsarbete som drivits från ledningens sida, utan 

snarare att det handlar om enskilda chefers val och att slumpen kan ha spelat in. 

Det finns också en grupp av kvinnliga chefer som ser mer optimistiskt på läget 

och ger uttryck för att företaget gör vad det kan i frågan.  

Jag tror inte dom stoppar nån vid dörren på grund av att dom är tjejer. (Kv, Grupp-
chef/produktionsledare) 

Den tredje uppfattningen handlar om att företaget gör för lite för att nå en jäm-

nare könsfördelning. Här höjs kritiska röster, om än försiktigt, bland manliga 

chefer att jämställdhetsarbetet skulle kunna vara mer aktivt och att företaget 

varit mindre bra på att uppmuntra kvinnor att söka chefstjänster. Kvinnorna ger 

som grupp betraktade uttryck för en större pessimism än männen när de talar om 

hur lite företaget arbetar med jämställdhet och att rekrytera kvinnor. Flera 

kvinnliga chefer är kritiska till att företaget inte gör mer för att åstadkomma en 

jämnare könsfördelning. De menar att företaget har jämställdhetsplaner eftersom 

lagen föreskriver att det ska finnas sådana i företag. Både kvinnliga och manliga 

chefer är överens om att företaget skulle kunna göra mer än vad de idag gör för 

att få fler kvinnliga chefer. 

Ja titta hur det ser ut då (skratt) då tror jag man, man är nog inte så där jag tror att 
man är lite gammalmodiga fortfarande man ser liksom det ganska gammalmodiga 
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liksom rekryteringsprincip och hur man ska va som chef och den manliga chefsstilen 
tror jag är lite dominerande och det är ju lätt om man är själv en chef för vissa då, då 
är man uppfattningen att man kanske ska ha en likadan då och är man då en manlig 
chef manlig attribut då så, så tror jag att man lätt rekryterar en sån då, så jag tror inte 
man är så speciellt i framkant där det tror jag inte. (Man, Avdelnings-/produktions-
chef) 

Ja, det har ju inte skett, alltså det har ju inte arbetats någonting förrän vi skapade den 
här gruppen då, och det tror jag var nåt som låg med i nån jämställdhetsplan eller nåt 
då. Vi har väl kört ett år kanske, jag kommer inte riktigt ihåg, ett år drygt tror jag. 
Men företaget jobbar inte särskilt för att få fler kvinnliga chefer överhuvudtaget, nej. 
/…/ Nej, så att det är ganska dåligt på den fronten, till och uppmuntra och supporta, 
och ha en uttalad policy på högre nivå, för det är det vi vill lösa. Utan man vill gärna 
lägga ner det, göra en jämställdhetsplan, eller en strategi för ledarskapet på lägre ni-
våer, än att det borde ligga på en ganska hög nivå och att dom jobbar med det. (Kv, 
Avdelnings-/produktionschef) 

När det gäller den fjärde uppfattningen finns det en intressant könsrelaterad 

skillnad. Bland de manliga cheferna finns chefer som inte anser sig veta något 

eller inte vilja prata om företagets jämställdhetsarbete eller rekrytering av fler 

kvinnor till chefspositioner. Denna åsikt framförs inte av någon av de kvinnliga 

cheferna.  

Det har jag ingen aning om. Det har jag ingen uppfattning om hur dom jobbar med 
det. /…/ Ärligt talat jag vet inte om det jobbas med det över huvudtaget. (Man, 
Avdelnings-/produktionschef) 

Finns det nån plan? Nej jag känner nog inte till att det finns nån plan så det tror jag 
inte. Det finns ju en jämställdhetsplan och så vidare men det kanske jag borde känna 
till. Har du upplevt att dom gör nånting aktivt för att det ska komma in fler 
kvinnor? eh Nej inte vad jag känner till så där, inte att man nej inte att man. Nej det 
har jag inte. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Slutligen, ingen av cheferna, varken kvinnorna eller männen, kan svara på vem i 

organisationen som äger eller driver frågan om en jämnare könsfördelning på 

ledande befattningar, och ytterst att rekrytera fler kvinnor till chefspositioner. En 

majoritet av cheferna, främst kvinnor, påtalar högsta ledningens passivitet och 

brist på agerande för att jämna ut könsfördelningen trots att de har det yttersta 

ansvaret. Några chefer förklarar att anledningen till att frågan överhuvudtaget 

blivit aktuell är att den lyfts upp på ledningens bord och synliggjorts av det nät-

verk av kvinnliga chefer som funnits en tid i organisationen. 

 

Kvotering – Gud förbjude!  

En stor grupp chefer, både kvinnor och män såväl på högre som lägre chefsbe-

fattningar, berör att de är motståndare till kvotering för att uppnå jämn fördel-

ning av män och kvinnor i ledande befattning, trots att kvotering inte nämnts i 

intervjufrågorna. ”En jämn könsfördelning” uppfattas handla om att fastställa 

den procentuella fördelningen av kvinnor respektive män på ledande befatt-

ningar, och den åsikt som tydligt framförs är att detta inte ska styras genom 
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kvotering. Kvotering beskrivs som motsatsen till att rekrytera personer med rätt 

kompetens till en chefsbefattning. Det existerar dock en skillnad i talet om 

chefsrekrytering mellan chefsgruppen kvinnor och män i organisationen. Skill-

naden består i att männen i större utsträckning än kvinnorna gör tydliga 

kopplingar mellan å ena sidan rekrytering av kvinnor, å andra sidan kvotering av 

kvinnor in på chefspositioner.  

Om två kandidater var lika i kompetens valde jag tjejen, definitiv, men aldrig någon-
sin på kön. Gud förbjude! Stackars tjej som inte får bli vald på kompetens. Fy tusan 
och komma i den rollen alltså och sen finns det dom som säger motsatsen och jag, 
jag förstår det inte. Jag hör vad dom säger men jag kommer inte att förstå det, bli 
kvoterad in på något annat än att jag har varit duktig som person. Jag tror vi har väl-
digt långt vad det gäller att bli lyssnad på för den man är och inte vilket kön man är. 
(Man, Högre chef) 

Denna manliga föreställning om det nära sambandet mellan rekrytering och 

kvotering av kvinnor till chefspositioner framträder inte minst i att männen 

mycket explicit tar avstånd från ett kvoteringstänkande utifrån kön. Exempelvis 

kan en och samma manliga chef under flera frågor i intervjun tydligt markera ett 

avstånd mot kvotering, trots att kvotering inte nämnts i intervjufrågorna.  

Jag gillar inte kvotering, jag gillar inte, vad ska man säga, att allt måste vara femtio-
femtio men jag gillar däremot att det är kvinnliga chefer. Alltså jag hatar allt vad 
kvotering innebär, det är det värsta jag vet men det jag tycker om är när man har en 
bra mix bland män och kvinnor i ledande befattning och även när det gäller i ja med-
arbetarskap som i lagerhantering, montering. Det behövs en blandning, det blir, 
machokulturen försvinner lite. Du behöver inte som kille hävda dig hela tiden utan 
det blir en annan, annan nivå skulle jag vilja säga faktiskt, det är väldigt positivt med 
kvinnliga chefer, jag har bara bra erfarenheter där. Men sen när det gäller såna här 
frågor när folk pratar kvotering och sånt det är det värsta jag vet alltså, då tittar man 
inte på kunskap, engagemang och driv ofta utan då är det bara ja men vi måste ha, vi 
måste göra så här. (Man, Gruppchef/produktionsledare) 

Alltså vi- om det finns en sån jämställdhetskommitté - sen tycker inte jag- alltså jag 
tycker inte att man ska könskvotera utan det ska vara- är det två chef- eller två kan-
didater som är lika duktiga och en är man och en är kvinna om man vill ha in mer 
kvinnor då kanske man ska välja kvinnan /…/  Och på [division B] så om vi ser till 
antalet chefer så har produktionsledare tre möjliga så att två är kvinnor och det är ju 
ingen könskvotering, vi har ju alla blivit anställda med anledning av vår kompetens 
det är ju liksom det som det är så att säga och det talar ju våran chef om också. (Kv, 
Avdelnings-/produktionschef) 

På frågan om det är viktigt med en jämn fördelning av kvinnor och män på 

chefspositionerna i organisationen kan kvinnornas svar delas in i två huvud-

grupper, där den ena gruppen argumenterar för att kompetensen är viktigare och 

den andra för att det räcker med en mix, det behöver inte vara en jämn fördel-

ning. Dessa positioner åskådliggörs av följande citat: 

Nej jag vet inte om jag tycker det är viktigt för mig att vi är jämt fördelat, utan jag 
tycker det är viktigare att man kommer in på kompetens. (Kv, Avdelnings-
/produktionschef) 
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Nej, inte en jämn fördelning men det är bra med en blandning (Kv, Avdelnings-
/produktionschef) 

Även i de manliga chefernas svar förekommer dessa argument frekvent, men här 

är spridningen i svaren större och flera män svarar också att frågan inte är viktig 

för dem. Här förekommer också att männen markerar mot det tidigare nämnda 

kvoteringstänkandet: 

Egentligen tycker jag inte att det är viktigt. Och nu ska jag förklara varför jag säger 
så för jag är ju jättestor motståndare till det här med könskvotering alltså. Jag tycker 
det är dumt påfund, varför tycker jag det, därför att jag tycker man ska ha det jobb 
man har utifrån dom meriter man har, inte för att man är man eller kvinna. Om du, 
om du, om man börjar så istället och börjar jobba så då skulle vi ha, då skulle vi ha 
fifty-fifty, helt övertygad om. Om vi liksom inte, inte- idag är det lätt att man börjar 
fundera om - jaa här måste vi nog sätta till en kvinna för här är ju så mycket gubbar - 
då blir det fel va. Då kanske man väljer fel kvinna eller fel beroende på att man gör 
så i stället för att titta på – var har vi den bästa personen va.  Gör man det i stället för 
att titta på kön, då blir den bästa personen ofta en kvinna, helt övertygad om. (Man, 
Högre chef) 

Flera av de manliga cheferna ger dock uttryck för att det finns ett egenvärde med 

att ha en utifrån kön mixad arbetsplats. De lyfter fram ett flertal argument för 

detta, bland annat att trivseln och stämningen blir bättre, att organisationen ut-

vecklas mer etc. Följande citat representerar denna grupp: 

Ja jag tycker det är jätteviktigt. Hela arbetsklimatet blir annorlunda om det är tjejer 
med i organisationen. Andra synvinklar på saker och ting, andra möjligheter till 
problemlösning, ja det finns massor av fördelar (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Ett stort antal av cheferna, både kvinnor och män, ger också uttryck för att 

kvinnor och män är, handlar eller tänker olika – det är anledningen till att en 

blandning är viktig. De beskrivningar som ges följer de vanligt förekommande, 

och stereotypa, föreställningarna om kvinnors och mäns egenskaper. Kvinnliga 

chefer framställs av både kvinnliga och manliga chefer som mer inriktade på 

konsensusbeslut och långa planerings- och förankringsprocesser. Kvinnor som 

chefer uppges vara goda lyssnare, samt ha lättare att hantera mänskliga rela-

tioner på arbetsplatsen. En manlig chef säger att ”det blir bättre ordning i fika-

rummet med kvinnor på arbetsplatsen”. En uppfattning som ett antal manliga 

chefer framför är att kvinnor inte vågar satsa riktigt på en chefskarriär, att de har 

svårt att ta för sig och att visa framfötterna. Manliga chefer framställs av både 

kvinnor och män som snara till beslut och att gå rakare på mål. Flera av cheferna 

berör också att det blir en tuffare jargong med en manligt enkönad arbets- och 

ledningsgrupp och att det är önskvärt att jargongen ändras, vilket såväl kvinnor-

na som männen i studien framför. 
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Att vara chef i en mansdominerad organisation 

När cheferna får frågan hur det är att vara chef i en mansdominerad organisation 

reagerar de olika. De manliga cheferna säger att de inte har något att jämföra 

med för att det är just i den situation de befinner sig. Några andra menar att det 

är lättare att vara både man och chef i en mansdominerad organisation för att 

män har lättare att kommunicera med andra män. Några män menar att de själva, 

som manliga chefer, har det lättare än kvinnliga chefer, eftersom kvinnor i 

mansdominerade miljöer sticker ut och granskas mer. En man som får frågan 

tror till och med att den handlar om kvinnor och svarar att det både kan vara 

svårt och lätt för en kvinna att vara chef i en mansdominerad organisation. En 

kvinna talar om ett gubbvälde inom organisationen där männen månar om och 

väljer sina manliga kompisar, medan en man beskriver samma problem men gör 

det med annan språkdräkt.  

Personligen måste jag erkänna att det är lite lättare och förstå män än att förstå 
kvinnor, tycker jag. /…/ Det är bekvämare, inom citationstecken, att kommunicera 
med människor som tänker som en själv. (Man, Högre chef) 

Om man ser till de kvinnliga cheferna ger hälften uttryck för att det inte är 

”något speciellt” med att vara chef i en mansdominerad organisation. Flera av 

kvinnorna menar att de inte blivit annorlunda bemötta för att de är kvinnor. 

Samtidigt berättar de dock att de inte blir lyssnade på och att de har svårt att bli 

tagna på allvar i olika arbetssituationer. 

Jag tänker knappt på att det är liksom inga konstigheter, det funkar bra. (Kv, Grupp-
chef/produktionsledare) 

Den andra hälften av de kvinnliga chefer framhåller i stället ett antal utmärkande 

drag som beskriver hur det är att vara chef i en mansdominerad organisation. De 

menar att det blir en särkskild jargong i mansdominerande organisationer, och 

att de kan känna sig utanför kringaktiviteter som manliga chefer sysslar med 

utanför arbetet. Enligt de kvinnliga cheferna har män som är chefer fortfarande 

ett övertag i organisationen eftersom de har tillgång till informella kontaktnät 

som är viktiga för att erhålla chefspositioner och utöva effektivt chefskap. Det 

interna nätverket för kvinnliga chefer har inte den funktionen alls. Det kvinnliga 

chefsnätverket värderas av kvinnorna: från ingen betydelse alls/deltar inte, till 

att det allmänt handlar om att ses på någon lunch, till att nätverket är en viktig 

resurs för att utbyta erfarenheter (mer som en lärmöjlighet). 

 

Slutligen, ger både kvinnor och män uttryck för att det är lättare att leda män än 

kvinnor – denna uppfattning delas såväl av chefer som faktiskt har, som de som 

inte har, erfarenhet av kvinnodominerade arbetsgrupper. 

Alltså genom mina år så har jag varit chef eh bara eller chef för enbart kvinnlig 
grupp under en kort period, det är min värsta tid som chef. Det finns – det är jätte-
svårt att leda en kvinnlig grupp. Kan va ska jag säga, och jag upplevde väl eller jag 
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råkade ut för det då eh. Det är enklare, lättare, min erfarenhet återigen då, att leda en 
manlig grupp men det absolut bästa är att ha en mix då, då får du dynamik i, i verk-
samheten. Men vi har, vi har massor kvar där alltså men vi har aldrig diskuterat, vad 
jag vet, att kvotera eller driva, driva nåra såna frågor utan återigen profil kontra kun-
skap, kompetens det är det som avgör. (Man, Högre chef) 

En kvinnlig chef som har erfarenhet av att arbeta både i en kvinnodominerad 

och mansdominerad verksamhet uttrycker dock att: 

… jag jobbade på ett kvinnodominerat ställe i NN och [företaget] är ju ett relativt 
mansdominerande och då vet jag liksom då tänkte jag när man var liksom då ”oh 
hade det varit karlar så hade det här tjafset aldrig varit”. Ja man tänkte så då. Så kom 
man till [företaget] och så tänkte man: ”Men gud, det är ju likadant”. (skratt) Nej 
men det är faktiskt det är kanske lite olika ordalag så men det är liksom det är på 
samma sätt så jag tror på en blandning. (Kv, Gruppchef/produktionsledare) 

Hennes åsikt är att det inte är någon skillnad mellan att leda kvinno- eller mans-

dominerande grupper för det blir samma ”tjafs” – så att en könsblandad arbets-

grupp är nog det bästa i en organisation. 

 

 

7. Ledarskapets konsekvenser för hälsan 

 

Hittills har de resultat vi redovisat fokuserat chefers uppfattningar om ledarskap 

– kvinnligt och manligt ledarskap, chefsrekrytering – vägen in och upp i före-

taget för att bli chef, det vardagliga arbetets möjligheter och begränsningar för 

chefers lärande av ledarskapets utövande samt kompetens- och karriärutveck-

lingsmöjligheter. Dessutom företagets jämställdhetsarbete för att jämna ut köns-

fördelningen på ledande befattningar och föreställningar om hur det är att vara 

chef i en mansdominerad organisation. I detta kapitel redovisar vi hur cheferna 

uppfattar sin hälsa och vad som påverkar deras välbefinnande, samt vad de gör 

för att förbättra sin egen hälsa. Slutligen tar vi ytterligare ett steg för att se om 

cheferna uppfattar att deras hälsa är en konsekvens av ledarskapsutövandet och 

arbetssituationen.  

 

Hur mår chefen?  

Ungefär hälften av cheferna, både kvinnor och män, upplever att den egna 

hälsan är god och att de mår bra. Andra menar att den psykiska hälsan är god 

men att de skulle behöva motionera mera för att stärka sin hälsa. 

Jag tycker jag har en, jag har en bättre psykisk hälsa än en fysisk, jag borde, jag 
borde träna mer fysiskt för att må bättre. (Man, Gruppchef/produktionsledare) 

Ett fåtal chefer upplever istället att de inte mår så bra. Anledningen till detta 

varierar mellan cheferna. Några menar att de har svårt att ”släppa jobbet” och 
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grubblar mycket hemma efter arbetstidens slut. Andra nämner att de känner sig 

stressade (se vidare resonemang nedan). De menar att livspusslet helt enkelt inte 

går ihop – de har för lite tid för sig själva och för mycket att göra på arbetet. 

Alltså det, det är ju svårt att få ihop hela livet det är det. Jag skulle till exempel vilja 
motionera absolut mer än vad jag gör idag. Skyller väl på att tiden inte finns riktigt 
men. Nämen det känner jag att det mår jag inte riktigt bra av att jag inte liksom 
känner att jag har den kondition och så vidare som jag skulle behöva då. (Man, 
Avdelnings-/produktionschef) 

 

Vad påverkar chefens hälsa? 

När cheferna beskriver vad det är som bidrar till att de mår bra (och mindre bra) 

är det åtminstone fyra teman som de återkommer till.  

 

Det första temat är vikten av en fungerande verksamhet. Cheferna, både kvinnor 

och män, upplever att de mår bra när de känner att de når verksamhetsmål, leve-

rerar förväntade resultat, lyckas lösa problem som uppstår och utvecklar verk-

samheten. Cheferna anser också att det är viktigt för deras hälsa att de hinner 

med det de har tänkt, att de vet vad andra förväntar sig av dem och att de känner 

att de kan uppfylla dessa förväntningar. Framförallt de manliga cheferna upp-

lever i större utsträckning än de kvinnliga att de inte mår bra då det är problem i 

verksamheten och de inte når de resultat de vill eller känner att de måste åstad-

komma. Återkommande för de manliga cheferna är också att de mår mindre bra 

när de grubblar över arbetet och inte kan släppa tankar på arbetet när de är 

hemma.  

Ja det är väl när man ligger och ältar och funderar över problem eller saker som man 
måste ta hand om på arbetet. Om man inte kan släppa en sak då mår man inte så bra, 
då blir man lätt stressad. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Det andra temat är vikten av ett gott arbetsklimat. Såväl manliga som kvinnliga 

chefer upplever att de mår bra när de har goda relationer med omgivningen och 

särskilt medarbetargruppen. De beskriver att de mår bra när medarbetarna mår 

bra, och då de blir bekräftade som goda (och omtyckta) chefer som medarbetar-

na visar förtroende för. Cheferna mår även bra när de får feedback, särskilt 

positiv feedback, framför allt från högre chefer. Flera chefer nämner att de sak-

nar positiv feedback och som det är nu får de mest höra om de gjort något 

mindre bra.  

Ja det är ju återigen det där att man kanske får en feedback på att man har gjort nån-
ting bra, det behöver inte va nåt stort men man får ett erkännande av något slag tror 
jag nog är det som får mig att må bra. (Kv, Gruppchef/produktionsledare) 
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Cheferna beskriver ett gott arbetsklimat som viktigt för deras hälsa och att de 

mår mindre bra om det är mycket konflikter mellan medarbetare och gruppe-

ringar. Flera menar att de tar åt sig personligt av sådant.  

 

Det tredje temat är vikten av att få ihop helheten. Cheferna, både kvinnor och 

män, upplever att de mår bra då de trivs med sig själva och att den arbetsmässiga 

och privata omgivningen (”helheten”) går att ”få ihop”.  

Ja det är nog helheten där att jag känner att man både hinner med att göra roliga 
saker hemma och även hinner med lite egen tid och även liksom känner att man gör 
ett bra jobb på arbetet. Så det är svårt jag kan, jag kan – jag tror det är helheten för 
mig. (Kv, Avdelnings-/produktionschef) 

Cheferna upplever att mår de dåligt i ena sfären överförs det ofta till den andra 

sfären – både vad gäller psykisk och fysisk hälsa därför att de ömsesidigt på-

verkar varandra. Omständigheter som skapar frustration och stress är exempel 

cheferna ger som överförs mellan sfärerna och påverkar människorna runt om-

kring chefen. Det är alltså viktigt att förstå att ledarskapet inte bara formas på 

arbetsplatsen utan av hela chefens livssituation. 

Ja det var ju då när man liksom tyckte det var jävligt jobbigt och man upplevde att 
man kanske inte fick det stöd man skulle ha, det är klart att då blir man ju, ja man 
blir ju, man blir ju tröttare alltså du, alltså blir lättare irriterad, det, det kan man ju 
uppleva. Men då är det även så där när man kommer hem så kan man väl känna att 
fan nu, vad ska vi äta till middag, då blir det mer bestäm något bara. (skratt) Alltså de 
sakerna, då kan, man blir, man blir mer lättretad och det, det sa ju tjejen också att 
hon kunde ju se nästan så där att nu har det varit bra eller dåligt va det, under de 
perioderna. (Man, Gruppchef/produktionsledare) 

Intressant att notera är att manliga chefer i större utsträckning än kvinnliga ger 

uttryck för att det är viktigt för deras hälsa att de har möjlighet att kunna koppla 

bort arbetet på fritiden, att ha en balans mellan arbete och fritid, och omge sig 

med människor som de kan föra diskussioner med, t.ex. ventilera problem.  

Vad är viktigast, att man trivs på arbetet, att man kan koppla ifrån arbetet när man 
lämnar arbetet så att säga så att man inte lever med det på helger etc. på fritiden, man 
kan koppla ifrån det enkelt. Ja. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Att det är just fler män än kvinnor av cheferna som anser att det är viktigt för 

hälsan att ha balans mellan arbete och fritid, koppla bort arbetet på fritiden och 

inte grubbla över arbetsrelaterade problem, kan ha sin förklaring i arbetstiderna. 

De manliga cheferna beskriver i högre utsträckning än de kvinnliga att de 

arbetar övertid, kvällar och emellanåt helger, och det är inte ovanligt att arbets-

tiden når upp till 60 timmar i veckan. Trots långa arbetstider menar de flesta 

chefer att det mestadels går bra att kombinera arbete och privatliv. Periodvis 

tenderar dock arbetet att ta för mycket tid, i både handling och tanke. Cheferna 

menar att de då ofta får dåligt samvete när de försummar familjen, men det är 

just också då det är viktigt att ha en förstående familj. Som förälder måste chef-
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erna hämta och lämna barnen på bestämda tider. Hämtning/lämning av barn 

medför att de ibland måste gå ifrån möten, eller helt enkelt missar viktiga möten. 

Det finns visserligen en policy att inte boka tidiga och sena möten men det är 

inte alltid det efterföljs.  

Jag jobbar nog i dagsläget styvt här på plats kanske 40, 40-45 timmar och sen jobbar 
jag ett par timmar hemma. /…/ Jag har jobbat väldigt mycket förut och dragit ner på 
det, som sagt 40-45 timmar på plats här är det nog ungefär däremot så jobbar jag inte 
helger längre utan jag jobbar ju. Det gjorde jag förut också tog man ju till för att lik-
som det räckte inte till och då tog man till helgerna och jobbade på och det är inte 
hälsosamt och det har man ju inte betalt för heller. Så men det var mer att man är 
väldigt – jag som person är väldigt målmedveten och väldigt ambitiös och då blev 
det så. Men det har jag fått en bättre balans på så helger jobbar jag inte så ofta, det är 
ibland man måste ta till det för att det är nåt speciellt som är på gång att hända. Så 
den aspekten har det blivit bättre balans men däremot så helgerna är man ju så pass 
ut eller veckodagarna så är man ju så pass utmattad efter en arbetsdag så man orkar 
inte gör nånting annat i princip. Träna lite och så men hjärnan går för högtryck och 
då är det svårt att, man orkar inte göra nånting. Ta hand om familjen. (Man, Avdel-
nings-/produktionschef) 

De kvinnliga cheferna anser i större utsträckning än männen att viktigast för att 

de ska må bra är att familjen mår bra. 

Det viktigaste är att familjen ser ut som den gör, då mår jag bra. Så att skulle nånting 
hända min man så skulle hela livet rasa- eller man läser mycket som händer och så 
där så man- usch skulle det där hända mej så skulle jag aldrig fixa det men det är det 
viktigaste och sen att nåt som skulle förändras om man tar yrket - att man skulle bli 
arbetslös, det skulle vara katastrof också. (Kv, Avdelnings-/produktionschef) 

Det fjärde temat är en stressande arbetssituation. En orsak till hur cheferna mår, 

och som de allra flesta nämner, är den stress de känner i arbetet. Så gott som alla 

cheferna (med några få undantag) känner sig ofta stressade i arbetet. Det är 

främst fyra omständigheter som cheferna beskriver som stressande. För det för-

sta talar cheferna om att stress i arbetet orsakas av den höga arbetsbelastningen 

på (den krävande) chefsposten. När mycket händer t.ex. flera arbetsuppgifter, 

möten etc. i kombination med upplevelsen av att ha allt för lite tid ökar enligt 

cheferna deras känsla av att arbetsbördan blir större och arbetstakten blir högre. 

Inte minst blir arbetet krävande när cheferna enligt sina beskrivningar tar på sig 

mer jobb än vad de behöver. En återkommande känsla är också att inte göra ett 

tillräckligt bra jobb. 

Det är massa grejer som pågår hela tiden så det finns ingen lugn stund och jag sitter 
aldrig ner och det finns absolut inget utrymme för ens skicka nåra i princip privata 
mail eller vilket man inte ska göra på arbetstid kan man tycka men det finns, det 
finns i princip inget utrymme för att göra nåt sån. Det går i ett hela tiden. (Man, 
Avdelnings-/produktionschef) 

För det andra anser cheferna att när det uppstår verksamhetsproblem/-driftsstopp 

(särskilt inom division A) ökar stressen i arbetet. Det blir genast mycket att göra 

eftersom ett verksamhetsproblem/-stopp också påverkar resten av produktionen. 
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De egna planerna och arbetsupplägget brister nästan omedelbart då de tvingas ta 

itu med nya arbetsuppgifter utan att ha hunnit färdigt påbörjade – s.k. ”brand-

kårsutryckningar”. Dessa situationer upplever cheferna som otillfredsställande, 

och särskilt stressande blir det då de inte vet hur de ska lösa ett problem och inte 

vet vilka förväntningar som finns på dem. 

Nämen alltså just det här att man har ju – när man kommer till sitt arbete varje dag så 
har man ju en plan att det här bör jag göra idag för att liksom nå i mål med det jag 
har tänkt mig och det här bör jag hinna med idag. Sen är det klart kommer det in 
mycket saker från sidan under dagens lopp som gör att man inte hinner med det man 
skulle ha hunnit med det kan göra mig stressad faktiskt. (Man, Avdelnings-/ produk-
tionschef) 

För det tredje känner cheferna sig stressade då det uppstår konflikter mellan 

medarbetare eller grupper. Sådana konflikter försämrar arbetsklimatet, det tar 

ofta tid och är känsligt att reda upp för de inblandade och i förlängningen på-

verkar det verksamheten.  

 

Slutligen, för det fjärde är orsaken till stress enligt cheferna det nya ägarskapet 

som fått ett ökat inflytande över arbetsprocessen utan att de själva kan styra eller 

påverka utvecklingen i företaget.  

 

Hur hanterar cheferna stress och förbättrar den egna hälsan 

När cheferna berättar vad de gör för att må bra respektive hantera stress-

känslorna de känner påminner det ofta mycket om varandra. Det vanligaste 

sättet att hantera stressen i arbetet som cheferna beskriver är att sortera, struktu-

rera och prioritera sina arbetsuppgifter utefter den tid de har tillgänglig, samt att 

själva försöka lugna ned sig.  

Försöka lugna ner sig lite ((skratt)). Nämen det man får ju sätta sig ner och titta på 
det och ta en bit för bit, allting man kan ju inte göra allting på en gång det är ju bara 
att inse utan det man får ju prioritera. (Kv, Gruppchef/produktionsledare) 

Ett annat sätt att hantera stressen i arbetet är enligt cheferna att delegera och re-

ducera störningsmomenten. De stänger av telefonen, låter bli att kolla mailen 

eller stänger dörren för att få vara ifred en stund. Andra sätt som både män och 

kvinnor använder sig av för att minska stresskänslorna är att arbeta hemma eller 

övertid. De försöker också prata och ventilera problemen med någon och vissa 

vänder sig till chefen för att diskutera fram en handlingsstrategi för att klara av 

arbetssituationen. 

Jag pratar med mina gruppchefskollegor och känner att dom har lika stressigt (skratt) 
och sen så försöker jag jobba undan ibland på övertid så att säga övertid- /…/ och sen 
intalar jag mej själv att det kan ju inte va det viktigaste här i världen alltid, utan det 
finns ett liv utanför [företaget] så att lite grann så tar man det med jämnmod då att 
man ja, man kan inte hinna med allt. Det är, det är en väldigt stressig situation och vi 
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får ju göra prioriteringar då så, så allt kan inte va klart. (Man, Gruppchef/produk-
tionsledare) 

Ytterligare ett sätt att hantera stressfyllda situationer och för att lindra stress-

känslorna som cheferna ger uttryck för är att försöka motionera, dvs. förbättra 

den egna hälsan. Att motionera regelbundet är för de flesta, både manliga och 

kvinnliga chefer, också det de anser är det viktigaste för att uppnå god hälsa. 

Flera chefer talar om att det är viktigt att de har god (fysisk) kondition för att 

orka med chefskapets psykiska ansträngning och stora arbetsbörda. Resone-

manget de för är om de håller sig med goda motions- och levnadsvanor leder det 

också till en god hälsa. Ofta tycks den fysiska hälsan få stå i centrum före den 

psykiska, som snarast ses som ett resultat av den fysiska. Detta trots att cheferna 

tidigare beskrev den fysiska och psykiska hälsan som ömsesidigt påverkande 

varandra. 

Ja det kan man väl säga på så vis att man har, haft ett större behov av att ha en fysisk 
styrka för att psykiskt orka. Så man, man behöver ha, man behöver ha en ganska god 
fysisk kondition känner jag för att psykiskt orka med så att det är väl det man har 
tänkt på att, att det behövs./…/ Jaa, särskilt när man har varit i situationer där det har 
varit ganska pressat kring, kring, kring mig själv som chef att man har varit i en 
konfliktsituation t.ex. som, som gör att det är påfrestande man får hantera mycket 
konflikter kanske på dagarna och det gör ju att man, det tar ju mycket kraft. Och man 
får mer kraft psykiskt om jag är, har en fysisk kondition. (Kv, Gruppchef/produk-
tionsledare) 

Förutom att motionera beskriver cheferna att de även ägnar sig åt andra aktivi-

teter för att må bra, t.ex. olika fritidsaktiviteter såsom olika hobbys, snickerier, 

musik samt pyssel i hus och trädgård. För många av cheferna fungerar motions- 

och fritidsaktiviteterna som återhämtning och de menar att det bryter jobb-

tankarna, grubblerierna hemma och ”löser knutarna”.  

Det är ju såna saker då men sen är det alltid lite projekt hemma som är viktigt att ha 
för mig i alla fall även fast man jobbar hemma ibland så finns det alltid saker och 
ting att göra lite projekt hemma, snickrar och allt sånt där, göra nåt helt annat är 
viktigt, för mig i alla fall att släppa jobbet fullständigt. (Man, Avdelnings-
/produktionschef) 

Många chefer nämner också att de umgås med vänner och familjen, engagerar 

sig i barnens fritidsaktiviteter och på så sätt också förbättrar den egna hälsan. I 

grund och botten handlar det om att planera tillvaron så mycket som möjligt och 

att försöka koppla bort tankarna på jobbet – både för att förbättra hälsan och för 

att minska stresskänslorna. 

Ja jag försöker att planera dagarna tillvaron så att man utför sina arbetsuppgifter som 
så dom inte kommer plötsligt utan man gärna har utfört dom i en ganska så god tid 
innan det är deadline, jaa det är väl lite så plus att ja tränar, kopplar av, cyklar till och 
ifrån arbetet så man får en paus mellan att man är hemma och jobbet där man kan 
fundera och tänka på dagen som varit. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 
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Konsekvenser för hälsan 

Även om de flesta chefer bedömer att de har god hälsa, menar drygt hälften av 

både manliga och kvinnliga chefer att deras hälsa försämrats under tiden som 

chef. Cheferna beskriver att en chefsposition ställer höga krav och förväntning-

arna från omgivningen, och inte minst från cheferna själva. De menar att det kan 

vara svårt att bli fri från känslan av att vara pressad när ”jobbtankarna” virvlar 

omkring i huvudet och är svåra att släppa. 

Men sen när man också är driven av kanske inte alltså karriär som, som sådant. Vi 
har ju alla olika målbilder här i livet men är man driven av att förenkla, överträffa 
förväntan kanske inte riktigt så det är men hela tiden leverera, leverera, leverera då är 
det svårt att hålla igen det är skitsvårt att hålla igen liksom man vill inte misslyckas, 
man vill inte göra ett dåligt jobb och det driver en och då går man i fullvarv och det 
påverkar ju hälsan. Hjärnan kopplar aldrig riktigt av, det går runt nätter som gå – det 
snurrar och det är inte bra i längden. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

Ja det tar mer det gör jag ju som pers eh trött, tröttare är jag mer slut om man säger. 
Jag är trött på ett annat sätt det märker man, det märker frugan hemma. Vissa dar är 
det ju. Sen ibland så har jag svårt, det är väl därför man har problem, jag, jag har 
svårt, men jag har blivit bättre på det, jag har svårt att liksom släppa vissa grejer men 
det, det är väl så när man har den positionen som jag har, så är det. (Man, Grupp-
chef/produktionsledare) 

Den försämrade hälsan beror också enligt cheferna på att de lägger mer tid på 

arbetet, och mindre tid på aktiviteter som skulle kunna förbättra hälsan, t.ex. 

motion. Känslan av att tiden inte räcker till påverkar hälsan negativt, enligt chef-

erna. Två chefer (en man och en kvinna) känner sig också ensamma i sin chefs-

position och saknar någon att prata och diskutera problem med. 

 

Å andra sidan menar en grupp av chefer (1/4) som i huvudsak utgörs av män att 

chefskapet medfört att deras hälsa förbättrats. Anledningen som de ger är att de 

börjat motionera regelbundet och att de upplever en ökad trygghet i chefsrollen 

och på arbetsplatsen. 

Ja går det i nån riktning så tror jag den har faktiskt förbättrats. /…/ Ja, ja, dels så 
beror det på att det finns förutsättningar för mig att hålla mig i fysisk form i tillräck-
ligt omfattning. Det andra är att trots att det är en föränderlig värld och organisation 
vi lever i så upplever jag nog att det finns en grundtrygghet som är tillräcklig för min 
del, så jag känner inte att jag går omkring och oroar mig för nånting ständigt mer än 
det som är naturligt resultat av det jobbet jag har och man får inte va naiv liksom, så 
jäkla enkelt är det inte alltid men det ska det ju inte va heller. (Man, Avdelnings-
/produktionschef) 

Några få chefer menar att den egna hälsan visserligen har förändrats men på 

grund av annat än chefskapet, t.ex. att de har blivit äldre.  
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Konsekvenser för ledarskapet 

Lika eniga som cheferna är att chefskapet förändrat deras hälsa (antingen till det 

bättre eller sämre) lika eniga verkar de vara om att den egna hälsan påverkar 

utövandet av ledarskapet. Cheferna ger uttryck för att när de inte mår bra eller 

känner sig stressade fattar de sämre beslut för att de inte hinner eller orkar tänka. 

De är inte det stöd de skulle vilja vara åt medarbetarna.  

Självklart, mår man dåligt av nån anledning så är man en annan person, tror jag att 
man kanske inte är så alert och så- tillgänglig som man borde kanske vara. Som om 
man är dålig av nån anledning då - hälsotillståndet är inte topp, då tror jag man inte 
presterar riktigt som man borde. Det är viktigt med att man mår ja bra som sagt vad i 
den funktionen man är i men självklart kan man ju spä på det här så att säja om man 
sportar va och annat och äter rätt och dricker rätt. Men jag tror alltså som sagt va 
spontant är, trivs man med dom människorna som man är- som man har i närheten 
så, så är det här enklare och må bra. (Man, Avdelnings-/produktionschef) 

En könsrelaterad skillnad framträder också här mellan cheferna. De manliga 

cheferna beskriver att när orken tryter blir arbetsprestationen sämre, medan de 

kvinnliga cheferna uppger att de då lättare blir irriterade och ”griniga” och både 

missuppfattar och missuppfattas av andra både på arbetsplatsen och privat. 

Erfarenheten cheferna har är att när de inte mår bra uppmärksammas det inte 

alltid av omgivningen. 

Det är en del som säger att man upplever att jag är gladare och mer harmonisk än jag 
var när det var som, än när det var som värst då på den gamla tjänsten [annan chefs-
position inom samma företag] och det stämmer alltså bra för vi hade det jävligt tufft 
där och de signalerna fångade ju inte alla på företaget, det tror jag inte. (Man, Grupp-
chef/produktionsledare) 

Som visats upplever cheferna att deras hälsa och stresskänslor får negativa 

konsekvenser för ledarskapet. Några chefer menar dock att stresskänslor även 

kan ha positiva effekter. De menar att de blir mer effektiva och jobbar fortare, 

och blir mer fokuserade om de har mycket att göra. En förutsättning är dock att 

de känner att stressen kan hanteras i arbetet.  

Jag tycker ju om att ha det lite stressigt, så det är ju en väldig balansgång det där. Det 
är väldigt sällan man känner det där att, och nu är det negativt. /…/ Men, nej, jag 
tycker inte att det påverkas att liksom, blir sämre. Det är snarare ibland om de liksom 
är, något akut problem så är det oftast rätt kul och just då kan det ju kännas lite, nu 
måste vi lära oss av det här, men det är rätt så stor ledarroll det är ju och få hamna i 
motsituationer, inte för ofta för det inte så bra, det är inte bra. Men någon gång 
ibland så är det lite kul. (Kv, Gruppchef/produktionsledare) 

Ett fåtal chefer menar att stressen inte påverkar deras arbete alls. Oftast hänvisar 

de då till den erfarenhet de har av att ha varit med så pass länge och så många 

olika stressande situationer. Många menar att de var mer stressade för några år 

sedan än de är idag.  
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8. Diskussion 

 

I det här kapitlet diskuterar vi kvinnors och mäns villkor gällande rekrytering till 

chefspositioner samt utövande av chef- och ledarskap, respektive orsaker till 

varför få kvinnor har chefspositioner i företaget
4
. Ett enhetligt intryck är att det 

finns en positiv grundinställning till en mer könsblandad och könsbalanserad 

chefsgrupp, vilket kan tolkas som en god förutsättning för att åstadkomma en 

förändring. Det finns dock ett antal aspekter som kan tolkas som försvårande, 

om en jämnare könsfördelning på ledande befattningar ses som önskvärd inom 

företaget. Den övergripande tolkning vi gjort är att dessa försvårande aspekter 

kan struktureras i två huvudteman, nämligen: 

 

 förhärskande föreställningar som hindrar förändringsarbete i mer jämställd 

riktning, samt 

 olika och otydliga strukturer och stödsystem för chefsrörlighet såväl till som 

inom företaget 

 

Den första delen av diskussionen ägnas åt de föreställningar som verkar hind-

rande för att genomföra satsningar i en mer könsblandad riktning och nå en jäm-

nare könsfördelning på ledande befattningar. Den andra delen av diskussionen 

ägnas åt de beskrivningar som cheferna gett angående företagets strukturer och 

stödsystem som gäller rekrytering av chefer samt de förutsättningar som finns 

för chefsrörlighet och att utöva chef- och ledarskap i företaget. 

 

Problemet finns utanför organisationen 

En föreställning som verkar hindrande utifrån chefernas egna uttalanden är att 

orsakerna till att organisationen har få kvinnor som chefer återfinns utanför den 

egna organisationen (jfr Korvajärvi, 2002). Den vanligast förekommande åsikten 

bland cheferna är att bristande jämställdhet uppfattas bero på faktorer utanför 

organisationen: kvinnors utbildningsval, företagets teknikinriktning som inte 

lockar kvinnor, kvinnors ansvar för familj och organisering av hemarbetet. 

Kvinnor uttrycks också bära ett eget ansvar: de får inte vara så fega – det ”finns 

en mental bit” för kvinnor, som en manlig chef uttrycker det. De externa för-

klaringarna som cheferna fört fram kan sammanfattas på följande sätt: 

 

Samhället ser ut som det gör och företaget är en del av detta samhälle. I sam-

hället existerar olika roller för män respektive kvinnor, och kvinnor förväntas 

inte satsa hårt på arbetslivet eller chefskarriär. Redan tidigt i livet söker män 

                                           
4
 Samtligt empiriskt material som redovisats kommer inte att diskuteras i lika stor utsträckning, utan det som 

framstår som mest centralt för att besvara forskningsfrågorna diskuteras företrädesvis. 
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respektive kvinnor sig till olika utbildningar och detta blir ännu tydligare på 

högskolenivå. Rekryteringsbasen för industribranschen är således sned från 

början, många organisationer konkurrerar om ett fåtal kvinnor. Få kvinnor 

kommer således in i organisationen och det gör att vill man lyfta de få kvinnor-

na man har internt i organisationen har man ytterst få chefsämnen att välja 

mellan. Dessutom har kvinnor generellt dåligt självförtroende eller är försiktiga 

när det gäller att hoppa på chefsjobb. 

 

Att förlägga förklaringsfaktorerna till problem utanför den egna påverkanssfären 

är vanligt i organisationer (jfr Wahl m fl, 2001). Logiken bakom ett sådant syn-

sätt är att om orsaken till problemen finns ”där ute” hotar det inte den egna verk-

samheten som kan fortgå utan några radikala förändringar. Det blir följaktligen 

någon annans uppgift att lösa problemen. Detta återspeglas i chefernas uppfatt-

ningar om deras eget ansvar vad gäller ett systematiskt jämställdhetsarbete. 

Merparten av cheferna ser sig inte som aktiva aktörer i jämställdhetsarbetet, eller 

specifikt i rekryteringen av kvinnor till chefspositioner. Ansvaret uppfattas av 

merparten som diffust placerat ”någon annanstans” i organisationen. I analogi 

med dessa uppfattningar ger cheferna få förslag på (inom)organisatoriska lös-

ningar för att få fler kvinnor på ledande befattningar. Om organisationen har 

starkt externt fokus så kan det hämma förändringsarbetet internt. Detta kan vara 

en av förklaringarna till att organisationen har få kvinnor som chefer. 

 

Könsstereotypa föreställningar 

Den finns en rad könsstereotypa föreställningar som verkar hindrande för att nå 

en jämnare könsfördelning på ledande befattningar. Som framgått av resultat-

redovisningen återfinns en rad paradoxer som också känns igen från tidigare 

studier av andra organisatoriska sammanhang (t.ex. Eriksson och Eriksson, 

2002; Fogelberg Eriksson, 2003; 2005). På samma gång uppges kön både spela 

roll och inte. En och samma person kan ge uttryck för att kvinnor och män i 

företaget har samma uppfattning om ledarskap – samtidigt som kvinnor och män 

tilldelas könskarakteristiska egenskaper som kan tolkas som både positiva och 

negativa egenskaper i relation till ledarskap. Kvinnor framställs å ena sidan som 

bättre ledare genom sin förmåga till ett välutvecklat relationsinriktat ledarskap, å 

andra sidan som bristfälliga då de inte tar för sig, inte vågar kliva fram, inte har 

de fysiska förutsättningar som krävs eller tidigare har valt ”fel” utbildning för att 

kunna bli rekryterbara till chefspositioner inom företaget. Män framställs som 

snarare till beslut än kvinnor och att de är mer intresserade av att ”gå på mål”.  

 

Det som kan vara problematiskt med dessa könsstereotypa föreställningar är att 

de kan bidra till att olika förväntningar (medvetna och omedvetna) riktas mot 

kvinnor och män som är chefer. Föreställningarna kan därför fungera hindrande 

för såväl kvinnor som män, samtidigt som de ställer krav på att kvinnor och män 
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anpassar sig till de könsstereotypa förväntningarna (jfr Kanter, 1977/93). 

Kvinnor liksom män som inte uppfyller förväntningarna riskerar därför att stöta 

på olika hinder som försvårar, t.ex. deras karriär- och hälsoutveckling i före-

taget. Inte minst kan dessa könsstereotypa föreställningar på en mer över-

gripande organisatorisk nivå konservera den mansdominans som idag finns på 

de högre chefsposterna i företaget.  

 

Kvotering som den enda jämställdhetsmetoden? 

En annan föreställning som är framträdande är att en blandning av kvinnor och 

män är bra, men att denna blandning helst ska ske ”naturligt”. Något som över-

raskade oss i studien var den uppmärksamhet intervjupersonerna riktade mot 

könskvotering och det starka motstånd mot kvotering som fanns bland cheferna. 

Den, företrädesvis manliga, föreställningen om det nära sambandet mellan 

rekrytering och kvotering av kvinnor till chefspositioner framträder inte minst i 

att männen mycket explicit tar avstånd från ett kvoteringstänkande utifrån kön. 

Exempelvis kan en och samma manliga chef under flera frågor i intervjun tydligt 

markera ett avstånd mot kvotering, trots att kvotering inte nämnts i intervju-

frågorna. Vad detta beror på kan vi inte med säkerhet slå fast. Att så mycket tid 

ägnas åt att kommentera könskvotering kan te sig märkligt mot bakgrund av att 

formell kvotering är sällsynt i arbetslivet, och inte heller en metod som används 

i det aktuella företaget. Däremot kan det motstånd som uttrycks av intervju-

personerna problematiseras. 

 

Den föreställning som kommer till uttryck är att könskvotering per definition 

sker på bekostnad av kompetens, dvs. det finns en föreställning om kvotering 

och kompetens som motsatser (Wahl, 1994). Det medför naturligtvis att avstånd 

markeras mot denna jämställdhetsmetod, eftersom den vanligaste åsikten idag är 

att kompetens alltid ska prioriteras i rekryteringssammanhang. Kvotering 

definieras således som en icke-önskvärd praktik i företaget. Samtidigt är det 

framför allt kvotering som intervjupersonerna tar upp då vi frågat om de tycker 

att en jämn könsfördelning på ledande befattningar är viktigt. Genom att associ-

era kvotering till jämställdhetsarbete och i nästa steg ta avstånd från kvotering, 

tas också avstånd från ett systematiskt jämställdhetsarbete. Hur kan man i 

organisationen argumentera för behovet av ett aktivt jämställdhetsarbete om 

merparten av cheferna har en föreställning om att detta enbart innebär köns-

kvotering och att detta leder till en försämrad kompetensförsörjning? Kvote-

ringshotet kan på så vis hindra en seriös diskussion om jämställdhet och bromsa 

upp förändringsarbete mot en mer könsbalanserad arbetsplats.  
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Det är upp till individen 

I intervjumaterialet framträder något vi benämner en individualistisk diskurs 

kring chef- och ledarskapet. Den individualistiska diskursen lägger fokus på 

chefen som ”individ” och könsstrukturer tenderar att neutraliseras i företaget. 

Individens agerande blir därmed mer synligt i företaget, samtidigt som tillkorta-

kommanden i organisationen attribueras individen (jfr Ahl, 2006; Korvajärvi, 

2002). Detta är särskilt framträdande i materialet i anslutning till frågeområdena 

lärande, karriär och hälsa, där könsskillnaderna som framträder är relativt små. 

Det framgår dock tydligt att då cheferna talar om lärande och sin egen karriär, 

framkommer att de har en föreställning om att det är ”upp till dem som individ-

er” om de kan eller vill lära och göra karriär i företaget. Det som enligt cheferna 

begränsar deras kompetens- och karriärutveckling är deras individuella brister 

eller ovilja att ta tillvara de erbjudanden som finns i företaget i form av det 

smörgåsbord av utbildningar som de kan välja utav. Lär- och karriärutveck-

lingsmöjligheter styrs således av individuella utvecklingsbehov och inte av 

verksamhetens behov av kompetens- och chefsförsörjning och en jämnare köns-

fördelning på ledande befattningar i företaget.  

 

Likaså i anslutning till frågeområdet hälsa lägger cheferna, både kvinnor och 

män, ett stort ansvar på sig själva som individer gällande sitt hälsotillstånd. När 

cheferna talar om sin hälsa framkommer att de har en föreställning att de själva 

måste vårda sitt ledarskap, reducera sin stress i arbetet samt hitta en balans 

mellan arbetet och fritiden för att förbättra eller åtminstone bibehålla sin egen 

hälsa. Den bild cheferna målar upp är att arbetets karaktär, både dess för- och 

nackdelar, kan skapa hälsa liksom ohälsa hos dem som inverkar på det ledarskap 

som de utövar.  

 

Vilka chefer missgynnas när den individualistiska diskursen som föreställning 

neutraliserar könsmärkta strukturer och stödsystem för lärande, karriär och hälsa 

i företaget? Av intervjumaterialet framgår att den individualistiska diskursen 

skapar ett stort handlingsutrymme för de chefer som har förmågan och vågar 

forma en ledarroll som de trivs med – för chansen till förändring finns alltid om 

du på egen hand fixar det. De chefer som missgynnas är således de chefer som 

inte tar (eller får ta) chansen att nyttja sitt handlingsutrymme. Handlings-

utrymmet sägs dock vara större eller mindre beroende av om chefen har de nöd-

vändiga resurserna för förändringar i arbetet. Här tycks det som att det före-

trädesvis är vissa manliga chefer som har tillgång till dessa resurser i företaget. 

Att tillåtas pröva och både misslyckas och lyckas i det dagliga arbetet tycks 

också vara en nödvändig förutsättning för cheferna att lära sig utöva ledarskap. 

Samtidigt vill inte cheferna misslyckas, då de inte vill göra fel, de har ett ansvar 

för att leverera och känner sig stressade och mår dåligt om det inte går som de, 

men även andra, förväntat sig. De som missgynnas är de chefer som inte kan 

hantera denna stress och de som inte har möjlighet att förbättra hälsan genom att 
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omprioritera sin vardag samt de som inte kan koppla bort arbetet genom att göra 

andra aktiviteter, t.ex. motionera.  

 

De chefer som missgynnas är även de individer (chefer) som inte blir ”sedda och 

bekräftade” som bra chefer. Samtidigt måste du som chef visa och göra dig 

anställningsbar för att bli sedd och bekräftad i företaget. Som chef ska du på 

egen hand klara av att svara upp till dessa individuella prestationsförväntningar, 

men du vet inte om du ”räcker till”. För vissa chefer verkar detta skapa en 

pressande situation som de ska hantera, samtidigt blir cheferna blinda för de 

strukturer och åtgärder som skulle kunna utgöra stöd för lärande och hälsa. 

Lärande i livets hårda skola kan dock ibland ske på bekostnad av hälsan. 

Lärande och karriärutveckling kan samla jobb på hög och det kan öka arbets-

belastningen (stressen), och i förlängningen kan cheferna undvika att lära nytt, 

eller ta steget mot att axla ett chefskap. Det medför helt enkelt en alltför stor 

individuell prestation. Inte minst märks det i intervjumaterialet då föreställ-

ningen bland cheferna är att det är svårt med internrekrytering till chefs-

positioner för att potentiella chefer värderar annat i livet.  

 

Inträdesbarriärer – olika villkor för kvinnor och män 

Hittills har vi diskuterat föreställningar som kommit till uttryck under intervju-

erna. Vi övergår nu till att diskutera kvinnors och mäns villkor med utgångs-

punkt i företagets strukturer och stödsystem för rörlighet. Om vi utvecklar de 

interna förklaringarna något så har vi i intervjuerna med cheferna också kunnat 

urskilja att det existerar vissa inträdesbarriärer som hindrar kvinnor från att dels 

få en chefsroll, dels avancera till en högre chefsnivå. Det är möjligt att beskriva 

dessa barriärer i form av flaskhalsar respektive glastak. Flaskhalsarna represen-

terar i det här fallet att få kvinnor ges möjlighet att överhuvudtaget få prova på 

att bli chefer, medan glastaken symboliserar att kvinnornas utveckling från en 

lägre till en högre chefsnivå avstannar på vägen upp. I både fallen handlar det i 

grund och botten om att män rekryterar män samt att män hellre verkar vilja 

arbeta med andra män. Denna tendens är tydlig i vårt intervjumaterial.  

 

En av orsakerna till att organisationen har så få kvinnor som chefer kan således 

vara att de högre cheferna bär upp denna tradition. Företaget är mansdominerat 

där äldre män av tradition och bekvämlighet gärna väljer yngre män som sina 

efterträdare. De högre cheferna letar ofta efter nya chefer inom sina redan be-

fintliga och mansdominerade nätverk. De prioriterar inte frågan om fler kvinnor 

på chefspositioner, åtminstone inte i handling. Platsannonserna som används och 

sättet som man talar om chefsrollen förstärker denna bild av ett mansdominerat 

teknikföretag där kvinnor utgör undantag. Högre chefer involveras även (alltid) 

av underordnade chefer i rekryteringsprocessen i rekryteringsbeslut och/eller 

anställningsintervjuer (sk. ”farfarsprincipen”). Det är även underförstått att seni-
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ora chefer stöttar (kompetensöverföring) nykomlingar och chefer på lägre 

positioner som vill fram- och uppåt i företaget. Sammantaget kan de högre 

chefernas agerande fungera ömsom som dörröppnare för de män de identifierat 

som blivande chefsämnen, ömsom som stoppklossar för de kvinnor de inte anser 

passar in eller håller måttet. Deras agerande leder således till att det existerar 

(o)lika villkor för kvinnor respektive män för att nå chefsroller i organisationen .  

 

Kvinnors och mäns olika tillgång till resursstarka nätverk 

De mellanmanliga relationer som framträder som centrala för mäns möjligheter 

att göra chefskarriär inom företaget kan tolkas med utgångspunkt i begreppet 

homosocialitet; att män väljer män (Lipman-Blumen, 1976; Lindgren, 1996). 

Vårt empiriska material tyder på att homosocialiteten får konsekvenser för såväl 

rekryteringen och dess utfall, som för kvinnors och mäns möjligheter att utöva 

effektivt ledarskap i organisationen. Företagets nätverk för kvinnliga chefer kan 

fungera stöttande och givande på ett mer personligt plan – ett socialt lärandestöd 

i organisationen. För karriärmöjligheterna inom företaget krävs dock tillgång till 

mer strategiska nätverk. De informella strategiska nätverk som tycks finnas i 

företaget ger vissa män inviter att få hjälp att göra karriär, men även kvinnor så 

länge det handlar om tillträde till lägre chefsnivåer i företaget. Samtidigt verkar 

dessa nätverk hindrande när kvinnor vill avancera till högre chefspositioner, då 

kvinnliga chefer i företaget upplever möjligheterna till intern chefsrörlighet som 

begränsade, men inte omöjliga om de själva skulle vilja ta för sig och göra 

karriär. Den individualistiska diskursen kan även här ha ett förklaringsvärde mot 

bakgrund av kvinnors och mäns olika tillgång till strategiska nätverk. För 

kvinnor men även för vissa män är dessa mansdominerade nätverk inte synliga 

utan de neutraliseras av föreställningen att karriär är ett individuellt projekt i 

företaget (jfr Ahl, 2006; Korvajärvi, 2002). Tvärtom tycks dessa informella 

tämligen starka manliga nätverk effektivt hindra eller underlätta för kvinnor – 

och även vissa män, att byta cheftjänster såväl vertikalt som horisontellt i före-

taget. Därför eftersöker kvinnor – och män – tillgång till ett mer transparent och 

systematiskt organiserat arrangemang för kompetens- och karriärutveckling, 

t.ex. karriär- och mentorssystem, för att bli synliga som potentiella chefer i 

organisationen.  

 

Frånvaro av chefs- och ledarskapspolicy 

Ett stort antal chefer uttrycker att det inte finns en gemensamt delad bild av vad 

företagets ledarskap ska stå för. Många uttrycker också att de antar att det för-

ändrade ägandet av företaget har inneburit och kommer att innebära en föränd-

ring av ledarskapet, men att de inte vet exakt hur de som chefer ska förhålla sig i 

denna förändring. Ser cheferna dock tillbaka till vilka som historiskt blivit 

chefer växer en bild fram av en organisation som använt chefspositionerna som 
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en form av belöning för duktiga tekniska specialister eller experter inom ingen-

jörsyrket. Detta har enligt flera chefer hämmat ledarskapets utveckling i före-

taget eftersom det funnits ett glapp mellan å ena sidan den tekniska kompetens 

som ingenjörerna besuttit, å den andra den mer humanistiska kompetens som 

krävs för att driva ett förändringsarbete i organisationen och få medarbetarna 

med sig. Även om organisation ännu inte helt gjort upp med denna starka be-

löningstradition så menar de flesta chefer att de nya cheferna rekryteras utifrån 

delvis andra logiker än tidigare, och att det sker en övergång från ett traditionellt 

till ett mer modernt ledarskap – vad detta nu innebär för företaget. 

 

Det som cheferna dock ser som problematiskt i denna utveckling är att kon-

centrationen på implementeringen av det nya produktionssystemet inte har följts 

av en lika stor koncentration på vilka konsekvenser detta får för ledarskapet, 

eller hur ledarskapet borde utformas och utvecklas i den nya ägarstrukturen. För 

att travestera och vända på ett känt talesätt, så kan detta tolkas i termer av ”för 

mycket verkstad, och för lite snack om ledarskap”. En sådan otydlighet har 

också konsekvenser för chefernas hälsa, något som framgår av den här studien 

och tidigare forskning (Lang m.fl., 2007). 

 

Samordningen mellan organisationens olika funktioner 

I det empiriska materialet framträder bilden av att organisationens olika funk-

tioner inte alltid är samordnade – något som i sig inte är unikt eller ovanligt i 

organisationssammanhang. Denna aspekt hänger bland annat samman med av-

snittet ovan, att det inte finns någon ledarskapspolicy som är integrerad i verk-

samheten. Företrädare för HR-funktionen framför själva att de skulle kunna vara 

än mer integrerade i verksamheten och att deras tjänster skulle kunna användas 

mer systematiskt och strategiskt för att stödja kärnprocesserna. Idealt sett är HR-

funktionen organiserad så att denna tillsammans med ledningen ska ta ett stra-

tegiskt grepp om kompetens- och chefsförsörjningsfrågorna, men även fungera 

operativt tillsammans med personalansvariga cheferna ute i organisationen 

(Pinnington & Edwards, 2005). Alla organisationer arbetar dock inte på exakt 

samma sätt med kompetens- och chefsförsörjningen. För det första kan man sär-

skilja organisationerna åt utifrån hur pass löst eller hårt kopplad den specifika 

HR-strategin för kompetensförsörjning är med organisationens övergripande 

strategier, affärsplaner, mål etc (Torrington, m fl, 2008). För det andra kan man 

se skillnader mellan organisationer beroende på om de intar en defensiv eller 

mer offensiv strategi i kampen med andra organisationer om blivande medar-

betare (Storey & Sisson, 1993). Enligt cheferna kommer ledarskapet framgent 

att bli en mer strategisk resurs i kompetensförsörjningen på företaget genom att 

de kommer vara medskapare av en attraktiv arbetsplats för framtidens medar-

betare.  
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Vi vill också särskilt peka på att cheferna uppfattar att jämställdhetsarbetet och 

arbetet med könsfördelningen på ledande befattningar är lokaliserat till ”någon 

grupp”, som framställs som separerad och sidoorganiserad i relation till kärn-

verksamheten. Jämställdhetsarbetet framstår inte som integrerat i verksamheten, 

utan präglas av allmängiltighet (jfr Åström, 1994).  

 

 

9. Slutsats och praktiska implikationer 

 

Studien är en fallstudie av situationen inom en specifik organisation. Det har 

inte ingått i projektet att göra jämförelser med andra (liknande) organisationer.  

Vi vet dock, dels utifrån tidigare forskning, dels utifrån den erfarenhet vi 

forskare har från andra organisationer, att situationen i företaget är långt ifrån 

unik. Tvärtom känns den bild som framträder igen från andra organisationer 

som arbetar med att öka andelen chefer av underrepresenterat kön.  

 

Utvecklingspotentialen är stor för förändringar i mer könsblandad riktning 

framgent i företaget. Om man ska lyfta fram några positiva drag så kan vi 

konstatera att andelen kvinnor som redan nu innehar chefsroller inom företaget 

speglar andelen kvinnliga medarbetare i organisationen, då cirka 20 procent av 

såväl medarbetarna som cheferna i organisationen är kvinnor. Här ligger man 

bättre till än den genomsnittliga organisationen inom privat sektor som har en 

betydligt mer framträdande snedfördelning: 38 procent av medarbetarna är 

kvinnor medan 22 procent av cheferna är kvinnor inom privat sektor (SCB, 

2006). Organisationen har också över flera års tid engagerat sig ut mot sam-

hället, inte minst i skolor, för att försöka få till stånd förändringar i könsmärk-

ningen av industriarbetet. Att man har en jämställdhetsplan som lyfter frågan om 

kvinnornas andel på chefspositionen samt att man tagit initiativ till detta forsk-

ningsprojekt är andra positiva signaler. Ovanstående är onekligen tecken som 

visar på att det finns en (partiell) medvetenhet om problemet och en (partiell) 

vilja att arbeta med dessa frågor. Här kanske företaget är bättre än eller åt-

minstone lika bra som andra jämförbara organisationer? Oavsett hur man rang-

ordnar organisationen så finns det som vi bedömer det goda möjligheter att öka 

andelen kvinnor på chefspositionerna framöver. Med utgångspunkt i det som 

redovisats och diskuterats i denna rapport kan en rad förbättringspotentialer och 

möjliga handlingsalternativ identifieras. 

 

Prioritera interna åtgärder före externa 

De begränsade resurserna som en organisation har till sitt förfogande räcker 

förmodligen inte till att både förändra hela det omgivande samhället och sam-

tidigt den egna verksamheten. I den situationen kan en strategi vara att kraft-
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samla istället för att sprida ut resurserna på bred front. Det kan således vara mer 

hanterbart, och kanske även mer framgångsrikt, för organisationen att ta tag i 

sådant som ligger inom den egna påverkanssfären än att försöka förändra sam-

hället och utbildningssystemet utanför den egna organisationen.  

 

Resultaten från vår studie visar att det finns en stor osäkerhet kring vilket ansvar 

cheferna har för jämställdhetsfrågor och vem eller vilka som ses som aktiva 

aktörer härvidlag. För att företaget ska bli mer framgångsrikt i arbetet som rör 

könsfördelningen på ledande befattningar finns erfarenheter från en stor mängd 

svenska jämställdhetsprojekt att ta del av. Kunskapen om framgångsrikt jäm-

ställdhetsarbete kan, med utgångspunkt i en rad svenska studier och uppfölj-

ningar av jämställdhetssatsningar, sammanfattas med att ett behovsstyrt jäm-

ställdhetsarbete är angeläget, att organisationernas högsta ledning uttryckligen 

och öppet måste stödja insatserna, att de som arbetar med jämställdhetsprojekten 

inte får lämnas ensamma i någon från verksamheten separerad grupp och att 

pengar som smörjmedel är positivt (se t.ex. Sundin & Göransson, 2006).  

 

Synliggöra förhärskande föreställningar 

De föreställningar som har beskrivits och diskuterats i rapporten, t.ex. köns-

stereotyper, kvotering och individualiseringen, menar vi behöver synliggöras i 

företaget. Synliggörandet är en förutsättning för insikt och insikten för handling 

och förändring i riktning mot en jämnare könsfördelning på ledande befattning-

ar. Vilka föreställningar finns? Vad står dessa föreställningar för? Hur påverkar 

de chefers vardagsarbete? Hur kan de förändras? Dessa frågor kan öka köns-

medvetenheten och på sikt ändra attityder och handlingsmönster som bidrar till 

en mer jämställd organisation.  

 

Ett led i att stödja arbetet med att synliggöra föreställningar och förändra hand-

lings- och interaktionsmönster kan vara utbildning och kunskapsuppbyggnad på 

genusområdet. Utan kunskap om genus är det svårt att identifiera problemen 

respektive åtgärda dem (Enström & Jakobsson, 2006). Jämställdhetsarbete som 

syftar till att öka andelen kvinnor som är chefer kan exempelvis bedrivas med 

utgångspunkt i antagandet att kvinnor och män i grunden är såväl lika som olika 

(Alvesson & Billing, 1999). En meritokratisk ståndpunkt utgår från att kvinnor 

och män kan passa lika bra som chefer (likhet), det är meriterna som är viktiga. 

Det framstår då som rationellt att leta efter de bästa kandidaterna, där kvinnor 

kan utgöra en ”kompetensreserv”. En annan ståndpunkt kan vara att kvinnor och 

män är olika och att kvinnor och män därmed kompletterar varandra som chefer. 

Kvinnor utgör då ett ”särskilt bidrag” till det ledarskap som redan finns 

(Alvesson & Billing, 1999). Utgångspunkt i likhet eller olikhet mellan könen 

kan därför få olika konsekvenser för kvinnor och män i organisationer. Den 

komplementära synen på kön vid jämställdhetsarbete kan bidra till att återskapa 
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befintliga maktrelationer mellan könen. När kvinnor och män förväntas 

komplettera varandra, försvinner maktdimensionen. I analogi med dessa re-

sonemang menar vissa kritiker att jämställdhetsarbete kan bidra till att köns-

stereotypa uppfattningar om kvinnor och män återskapas. Andra menar att jäm-

ställdhetsarbete kan bidra till att kvinnor måste anpassas till en manlig norm, 

t.ex. kunna delta i arbetslivet på villkor som baseras på en traditionell mansroll. 

(Höök, 2001; Sundin, 1992).  

 

Utveckla könsmedvetna system som främjar intern rörlighet 

Genom att arbeta för att skapa goda och könsmedvetna förutsättningar för både 

kvinnor och män kan kvinnors möjligheter att erhålla och inneha ledande befatt-

ningar öka. Könsmedvetenheten kan här handla om att organisationen är med-

veten om de olika villkor kvinnor och män kan möta, och att samtidigt arbeta för 

att göra villkoren mer transparenta, rättvisa och explicitgjorda så att de inte 

fungerar hindrande för något kön. Detta kan gälla t.ex. stödstrukturer både för 

kvinnor och för män som är chefer eller en systematisk utveckling av chefs- och 

ledarrollerna inom företaget. Med utgångspunkt i just det här företagets förut-

sättningar är några möjliga handlingsalternativ att utveckla könsmedvetna 

system, strukturer och rutiner på nedanstående områden. 

 

 Chefs- och rekryteringspolicy. Genom en tydligare policy för chef- och 

ledarskap ges möjligheter för en gemensamt delad bild av ledarskapets 

inriktning t.ex. gällande förväntningar och kompetenskrav. Könsmedveten-

heten är central för att kunna formulera en könsneutral policy, dvs. en policy 

som inte missgynnar något kön. 

 Strukturer för internt mentorskap. Det kan medföra att potentiella chefer eller 

chefer på lägre organisatorisk nivå ges möjlighet att få göra ”rätt” erfaren-

heter för att axla olika slags chefspositioner och att avancera hierarkiskt. 

Adepterna blir också synliga i organisationen. 

 Horisontell rörlighet. En strategi för horisontell rörlighet i organisationen 

bidrar till företagets kompetensförsörjning genom att fler anställda kan öka 

sin kompetens för att bli rekryterbara till chefspositioner. 

 HR-funktionens arbete och roll. Genom en tydligare integrering av HR-

funktionen i kärnverksamheten kan HR fungera som en strategisk resurs för 

chefer och verksamhet och också fungera som ett stöd för ledningen i ett 

verksamhetsintegrerat jämställdhetsarbete. 

 

Samtliga dessa ”systemförslag” är sammanlänkade och kräver samordning för 

att kunna bli effektiva. Förutom samordning är det viktigt med en vidgad 

verksamhetssyn där ”mjuka” faktorer beaktas för att tillgodose möjligheter till 

lärande, karriär, jämställdhet och hälsa för att produktionen ska bli så effektiv 

som möjligt i företaget. Att söka sträva efter en mer könsbalanserad arbetsplats 
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skapar således inte bara jämställdhet, utan även förutsättningar för lärande och 

kompetensnyttjande liksom bättre hälsa och välbefinnande bland de anställda. 

 

Svenskt management – en konkurrensfördel? 

Ledarskapet blir en tydlig konkurrensfördel eftersom cheferna förutspår att det 

kommer bidra till en attraktiv arbetsplats, en arbetsplats som attraherar själv-

ständiga medarbetare. Inte minst är chefens egen hälsa också betydelsefull för 

att skapa en sådan attraktiv arbetsplats, då cheferna menar att deras hälsa på-

verkar hur de utövar sitt ledarskap och i förlängningen medarbetarnas väl-

mående och verksamhetens produktion. Viktigt för företaget blir att bibehålla 

och stärka de förutsättningar som finns för hälsa. 

 
När det gäller utveckling av ledarskapet förutspår cheferna, både kvinnor och 

män, framför allt två utvecklingsspår för att möta framtiden och anpassa sig till 

den (nya) framväxande företagskulturen. Det ena är fokus på ett relationsinriktat 

ledarskap, ett mer ”humanistisk ledarskap” där ledaren fungerar som coach och 

står för ett utvecklingsinriktat ledarskap. Samtidigt uttrycker cheferna att det 

redan idag och framgent finns ett krav på chefers detaljkunskaper och detaljerad 

kunskap om produkt och produktionsprocess. Med utgångspunkt i den här 

rapportens fokus framstår det som centralt att vidare analysera vilka konse-

kvenser detta eventuellt kan få för kvinnor och män – kommer män alltid att 

passa som chefer (jfr Sundin, 1998), medan kvinnor kan framstå som bristfälliga 

då det finns en föreställning om att kvinnor besitter relationskompetens, men 

inte teknisk detaljkunskap? 

 

I den svenska diskussionen har termen svenskt management lanserats som ut-

tryck för att värna om en samlad bild av en svenska managementmodell och 

dess konkurrenskraft – det svenska kunnandet gällande arbetsorganisation och 

ledningssystem har ur ett historiskt perspektiv varit en stark global konkurrens-

faktor (Vinnova 2007). Utmaningen för detta företag kan således vara att fortsatt 

kunna utnyttja styrkorna i den svenska managementmodellen samtidigt som 

chefsrekryteringen förbättras och ledarskapet utvecklas inom det nuvarande 

produktionssystemet, dessutom med jämställdhet och hälsa i sikte. 
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Linköpings universitet    2008-02-21 

MG/AFE/PN/DL 
 

 

Intervjufrågor chefer  
 
Presentation med namn/ev visitkort. Jag ingår i ett projektteam kopplat till Helix vid Linköpings 

universitet. På uppdrag av företaget arbetar vi med att kartlägga och analysera förutsättningar för 

kvinnor och män att bli chefer och utöva chef- och ledarskap i organisationen. Vi kommer att 

intervjua drygt 40 chefer här på företaget. Intervjuerna spelas in för att få ett gemensamt 

analsyunderlag. Det är bara vi i projektteamet som kommer att ha tillgång till intervjuutskrifterna. 

Återkopplingen till företaget sker enbart på gruppnivå, och det kommer inte att framgå hur enskilda 

personer har svarat. Intervjun kommer att ta ca 1,5 tim och innehåller ett antal olika frågeområden. 

Kan vi börja? 

 

På band vid intervjuns början: företag, person och datum 

 
 

 

Bakgrundsinformation 

 Ålder 

 Utbildningsbakgrund 

 Bostadsort 

 Hur länge har du varit chef? (anställningstid inom yrket; inom och utanför företaget) 

 Hur många är du chef över på enheten/avdelningen? Hur ser könsfördelningen ut? 

 Vilken hierarkisk chefsnivå befinner du dig på i organisationen?  

 Hur kommer det sig att du blev chef? (särskild anledning; orsak; egen önskan/mål) 

 Hur kom det sig att du valde att börja arbeta på företaget? 
 

 

Chefers arbete och arbetssituation 

 

Kan du beskriva vad ni gör på denna avdelning/enhet? (huvudsakliga uppgift) 

 

Kan du beskriva vad du gör en vanlig arbetsdag?  

 Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna? Vilka arbetsuppgifter är mest stimulerande?  

 Hur många timmar jobbar du under en vecka? (tar med arbetet hem?) 

 Vad lägger du mest/minst tid på? (medarbetare, produktion, administration) 

 Vad underlättar respektive försvårar ditt dagliga arbete? Vilka problem (svårigheter) 

är ofta förekommande i ditt arbete? 

 

Vilka personer träffar du under en arbetsdag och i vilka sammanhang träffas ni? 

 Vilka kontakter/vilket samarbete har främst betydelse för dig i ditt arbete? 

 Vem lägger du mest/minst tid på?  

 På vilket sätt har du stöd (både uttalat och outtalat) hos (a) ledningen (b) andra chefer 

(över- resp underordnade) och (c) medarbetare? Har du behov av utökade 

kontakter/utökat samarbete med någon? 

 Finns det andra kontakter/samarbeten än de nämnda som påverkar ditt arbete? 

 

Finns det situationer då Du känner Dig stressad i arbetet? Ge exempel. När då? Hur brukar Du 

hantera dessa situationer? Hur påverkar stressen Dig och Din arbetsinsats? 
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Hur tycker du det går att kombinera ditt arbete med ditt övriga liv? (familj? vad arbetar 

partner med? barn, hemmavarande o ålder? fritidsintressen?) 
 

 

Chefskap-ledarskap 

 

Vad innebär begreppet chef respektive ledare för dig? 

 

Hur skulle du beskriva dig som chef/ledare? Vad tycker du är viktigast hos dig som 

chef/ledare?  

 

Kan du beskriva en situation eller händelse där du känt att du varit en bra respektive en 

mindre bra chef/ledare?  

 Vad gjorde att du var en bra respektive en mindre bra chef/ledare då?  

 Agerar du olika i lugna respektive kritiska situationer? 

 

Vad är det för chefer/ledare företaget vill ha? (Något specifikt. I så fall vad?)  

 Finns det en gemensam bild av vad ett gott ledarskap är på företaget? 

 Vilka är det som blir chefer? Finns det ett glapp mellan de som blir och de som borde 

bli chefer? 

 

Vilka förväntningar finns på dig i rollen som chef/ledare? Både uttalade (explicita; beskrivningar, 

regler osv.) och outtalade (implicita; du förväntas göra någonting men det står ingenstans att du verkligen måste 

göra det). 

 Vilka förväntningar kommer från (a) ledningen, (b) chefer, (c) medarbetare (d) andra? 

 Hur hanterar du de här förväntningarna? Finns det motstridiga förväntningar 

(konflikter)? Hur löser du det? 

 Hur jobbar företaget för att hjälpa dig som chef att hantera dessa förväntningar? 

(rutiner) 

 Hur påverkar dessa förväntningar ditt ledarskap? 

 Vilka förväntningar har du på dig själv? 
 

 

Lärande och karriärvägar 

 

Hur har Du lärt Dig att utöva Ditt chefs-/och ledarskap?  

 själv, genom praktiskt arbete som chef/ledare – Vilken roll spelar det dagliga arbetet 

för ditt lärande?  

 kurser och formella utbildningar. Vilken roll spelar kurser och formella utbildningar 

för ditt lärande? 

 

Finns något formellt ledarutvecklingsprogram som du deltagit i? Beskriv i så fall 

programmet! (ansvarig & utbildare, omfattning, syfte & mål, innehåll etc) 

 

Vad behöver Du kunna för att utföra ditt arbete som chef/ledare på ett bra sätt?  

 Vad är viktigast att kunna för att utöva ett bra ledarskap?  

 Har Du eller känner Du att Du saknar vissa kunskaper eller färdigheter (viss 

kompetens) för att kunna göra ett riktigt bra jobb? Behöver Du lära mer? 
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 Finns det tillfällen då Du lär dig (eller tvingas lära Dig) nya saker i arbetet? Ge 

exempel. 

 

Om du ser tillbaka, har kraven på chefers (ledar)kompetens förändrats över tid inom 

företaget? 

 

Om du blickar framåt, vilken kompetens tror du kommer att vara nödvändig för att kunna vara 

chef (och ledare) inom företaget? 

 

Vad innebär det att göra karriär på det här företaget? 

 Vilka alternativa karriärvägar finns i företaget? 

 Vad betyder karriär för Dig personligen? 

 Vilket stöd anser du vara viktigt för personer som vill göra en karriär som chef? 

 

Hur ser du på Dina möjligheter att utveckla ditt ledarskap i framtiden i företaget?  

 Vilka är Dina karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter 

 Vilka är dina möjligheter att byta chefsposition – chefsrörlighet i företaget 

 

Har du någonsin tänkt att sluta som chef på företaget? Av vilken anledning?  
 

 

Rekrytering av chefer 

 

Hur rekryterades du till den chefsposition du har idag?  

 Blev du uppmuntrad att söka chefstjänsten? 

 Vilka personer involverades när du rekryterades som chef?  

 

(Är du med vid rekryteringar av chefer) 

Kan Du beskriva hur det gick till när de senaste cheferna rekryterades.  

 Vem gjorde vad?  

 Vilken var din roll i den rekryteringen? 

 

Hur ser man på interna kontra externa sökande till chefspositioner? 

 

Vilka möjligheter/svårigheter ser du när det gäller att rekrytera chefer?  
 

 

Ledarskap och genus 

 

Hur upplever du att företaget arbetar med frågor som rör könsfördelningen på ledande 

befattningar (chefsbefattningar)? 

 

Tycker du det är viktigt med en jämn fördelning av män och kvinnor i ledande befattning i 

företaget? (varför/varför inte?) 

 

Anser du att kvinnor och män har olika uppfattning om ledarskap inom företaget? På vilket 

sätt då? 
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Hur är det att vara chef/ledare i en mansdominerad organisation? Ställer det några speciella 

krav på dig som chef/ledare? (annorlunda på en mixad arbetsplats?) 

 Hur upplever du att kvinnor och män som är chefer bemöts i arbetet? 

 Har du någon gång känt att du bemötts annorlunda p g a ditt kön (positivt såväl som 

neagativt) i förhållande till (a) överordnade, (b) andra kollegor, (c) medarbetare? 

 

Vad kan du se för bidragande orsaker till varför det finns så få kvinnliga chefer inom 

företaget? 

 

Vilka åtgärder skulle bidra till att fler kvinnor sökte chefspositioner?  

 ENDAST KVINNOR: Vilken funktion fyller ”Nätverket för kvinnliga chefer” för 

Dig? 

 

Vad tror du kvinnor/män i chefsposition värdesätter mest i arbetet? 
 

 

Hälsa 

 

Vad innebär hälsa för Dig? 

 

(med utgångspunkt från det …) 

Hur bedömer Du din hälsa (både psykisk och fysisk)? 

 Har din hälsa (hälsotillstånd) förändrats under den tid du arbetat som chef? På vilket 

sätt då? Vad beror det på tror du? 

 

Vad är det i Ditt dagliga arbete som får Dig att må bra? (Ge exempel på en situation eller 

händelse som fått dig att må bra) 

 Vad är viktigaste för att du ska må bra (både jobbrelaterat och annat)?  

 Vad gör att du mår mindre bra i ditt arbete? (Ge exempel)  

 Vad gör du själv för att må bättre? (aktiv-passiv vid förändring) 

 

På vilket sätt påverkar din egen hälsa ditt ledarskap/ Ditt sätt att leda? Ge konkret exempel. 

 

Vilka förutsättningar är betydelsefulla för att främja hälsa på arbetsplatsen? (t ex 

organisatoriska och praktiska förutsättningar, individuella, förväntningar, etc) 

 

På vilket sätt signalerar (a) ledningen och (b) Du som chef att hälsa är viktigt på 

arbetsplatsen?  

 Vad gör ledningen respektive du för att främja medarbetares hälsa på jobbet? 

 Vilket stöd behöver medarbetarna från dig för att de ska må bra i arbetet? 

 Vad är viktigast för hur medarbetarna mår i arbetet? 

 

Vad gör du som chef när du märker att någon inte mår bra på jobbet? 
 

 

Slutligen … 
 

Kan Du nämna något som är utmärkande för just det här företaget (”företagsanda”, kultur, 

”sitter i väggarna”)? 
 

Är det något annat Du vill lägga till eller kommentera vad gäller innehållet i intervjun? 



HELIX VINN EXCELLENCE CENTRE

http://www.liu.se/helix
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