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Förord 

Att lämna chefsjobb är ett resultat av ett forskningsarbete ingående i projektet Chefers 
rörlighet i organisationer inom Helix. 

Helix är ett VINN Excellence Center vid Linköpings universitet med den centrala 
uppgiften att skapa en arena för forskning och innovation där forskare från olika 
discipliner kan samverka med företag och organisationer för att utveckla nya kunskaper 
och metoder om rörlighetens betydelse för lärande, hälsa och innovationer. 

Arbetet bakom den här rapporten startade hösten 2008 som en del av projektet chefers 
rörlighet som startade hösten 2006. Följande parter inom Helix har deltagit i projektet: 
Finspångs kommun, Industrikompetens, Linköpings kommun, Mjölby kommun, 
Norrköpings kommun, Siemens, Toyota BT Products AB och Unionen på Saab. I 
projektet har vi arbetat med en interaktiv forskningsansats vilket förenklat betyder att 
medverkande forskare och deltagare från parterna tillsammans har skapat ny kunskap.  

Deltagarna från parterna har varit: Gunnar Mångsbro, Anders Granberg, Eva Pettersson, 
Peter Jonsson, Katarina Nyhammar, Kerstin Arwenhed, Eva Kullbjer, Jan Kovacs, Ulrica 
Norman, Stig Karlsson, Mia Kling, Anna Skogens och Maria Söderberg. 

Vi från projektet vill framföra ett stort tack till alla personer som har ställt upp på 
intervjuer. Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra projektet. Tack så mycket! 

 

Sven-Inge Arnell Utredare, tillfälligt engagerad i detta arbete inom Helix 

Andreas Bolling Organisationsdoktorand, Helix 

Leif Jonsson  Senior forskare, Helix 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är och har varit statusfyllt att vara chef. Det har funnits perioder när det inte varit lika 
fint att vara chef, men från 1980-talet och framåt har chef- och ledarskap varit i ropet 
igen. Att vara chef har sedan dess varit en uppburen position. Många personer i sådana 
positioner har hyllats som hjältar och det har också skrivits en hel del om dem: Det finns 
… mängder av mer populärt hållna skrifter om ledarskap, företrädesvis hjälteporträtt och anekdoter, vars 
underhållningsvärde är större än deras värde när det gäller intellektuellt djup och insikt.1 Samtidigt 
finns det något paradoxalt i den här hjältedyrkan och personkulten, menar Tomas 
Johansson, när människor uppmanas till att tänka själva, vara kreativa och att uppfinna sig 
själva, som är en del av ledarskapskulturen, som samtidigt manar till idoldyrkan och 
uppmaningar till att imitera goda ledare.2 

Det skiljer sig åt hur det går till när man blir chef. Vanligt är naturligtvis att man själv 
söker ett jobb som chef och får den befattningen, ofta i konkurrens med andra. Men det 
förekommer också att man blir handplockad, eller ”head-huntad” till en position. Av de 
intervjuer som ligger till grund för denna rapport framkommer att personer som gjort 
karriär i en organisation ibland har haft någon inflytelserik person som har bidragit till att 
se, värdera och ”lyfta” personen ifråga, till en högre position. Vissa av de intervjuade 
påstod att de mycket sällan har sökt jobb, men ändå har gjort karriär med chefsbyten i 
flera led. Det finns också exempel på personer som har erbjudits och påtagit sig chefsjobb 
som man egentligen inte önskat få.  

Att lämna chefsjobb kan också gå till på många sätt. Det kan ske i samband med 
omorganisering, som avsked eller på eget initiativ från den aktuella individen. Oavsett hur 
initierandet går till så leder det fram till ett beslut. När en individ som har ett chefsjobb 
börjar fundera på att sluta så startar rimligen en process någon gång och den kan pågå 
under en lång tid innan den leder till beslut. Men hur ser sådana processer ut? Vad 
påverkar dem? När en arbetsgivare beslutar sig för att skilja en person från ett chefsjobb 
så föregås också detta av någon form av process. Hur ser sådana processer ut? Gör det 

                                                            
 

1 Alvesson & Svenningsson (2007, s 311) 
2 Johansson, (2008, s. 32 och s. 53) 
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skillnad om det är fråga om omstrukturering innebärande att chefsjobbet försvinner eller 
om det är fråga om rent skiljande från chefsjobbet?  

I den här rapporten uppmärksammas frågor som har att göra med att personer lämnar 
chefsjobb. Arbetet bakom rapporten initierades inom ramen för det så kallade 
chefsrörlighetsprojektet i HELIX mot bakgrund av i projektet förda diskussioner om 
huruvida frågor om chefers rörlighet i organisationer är något viktigt och i så fall för vad 
och varför samt för vem. Inom ramen för projektet behandlades denna fråga genom att 
en studie gjordes av dels hur arbetsgivarföreträdare tänker om chefers rörlighet, dels hur 
människor på arbetsplatser kan tänka. Denna studie har avrapporterats.3 I studien 
identifierades ett behov av att närmare studera hur människor som lämnar chefsjobb 
upplever detta, vilket alltså är en bakgrund till det arbete som ligger bakom denna rapport. 

Huvudfrågan i rapporten är vad som händer med och runt omkring individer som lämnar 
chefsjobb. Frågan tycks bli allt viktigare då rörlighet knuten till chefspositioner bedöms 
som en viktig faktor för organisationers och individers utveckling samtidigt som rapporter 
pekat på att hundratusentals personer behöver rekryteras till chefsjobb när framför allt 40-
talisterna lämnar arbetsmarknaden och går i pension.4 Att öka kunskapen om vad som 
händer med människor som lämnar chefsjobb och om hur arbetsgivare handskas med 
processer runt detta har varit viktiga drivkrafter i det arbete som ligger bakom denna 
rapport. En annan drivkraft har varit att svensk forskning om individers lämnande av 
chefsjobb är begränsad såvitt vi har kunnat se.5 

Vad menas då med detta ämne? 

1.2 Att lämna chefsjobb 

Formuleringen av ämnet – att lämna chefsjobb – antyder att en åtskillnad görs mellan å ena 
sidan chefsjobb och å andra sidan individer som innehar och lämnar sådana. Det är ett 
uttryck för ett synsätt på chefsjobb som något fristående från individer som innehar 

                                                            
 

3 HELIX Working Papers (ISSN:16548213) 
4 Se Karios Future – Morgondagens ledare där man pekar på att upp emot 250 000 nya chefer behövs inom en 
10-årsperiod 
5 Det finns en hel del berättelser författade av kända personer som har lämnat chefsjobb; se exempelvis Bertil 
Torekulls bok Svenskan och hennes hövdingar (1994)som skildrar Torekulls avgång från posten som 
chefredaktör på Svenska Dagbladet, Pehr Gyllenhammars bok Fortsättning följer (2000) i vilken han beskriver 
sitt uppbrott från Volvo samt Peter Örns bok Ledare (2010) i vilken han skildrar hur han upplevde att det var att 
lämna jobbet som VD för Sveriges Radio. 
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sådana jobb. Med hjälp av innehavare kommer chefsjobb till uttryck i handling. Chefskap 
både skapas och utförs av människor. I denna mening kan man tala om 
chefskonstruktioner. Utan innehavare är chefsjobb bara fiktiva företeelser. Synsättet 
innebär också att ett visst chefsjobb ses som en ledande funktion, en chefsfunktion, som 
har tillkommit med bestämda syften utifrån en vilja från en uppdrags- och/eller 
arbetsgivare. Synsättet innebär vidare att en viss chefsfunktion ses som något som 
förändras över tid och som påverkas av människors förväntningar i de sociala 
sammanhang där funktionen finns samtidigt som den via sin innehavare själv påverkar 
sammanhangen.6  

I den här rapporten görs med andra ord en åtskillnad mellan funktion, person och 
konstruktion när det gäller synen på chefsjobb. Detta är ett uttryck för tre skilda 
perspektiv.  

 

Figur 1 Chefsjobb som funktion, person och konstruktion 

Perspektiven hänger samman med varandra. En chefsfunktion kan inte komma till uttryck 
i handling om den inte gestaltas mänskligt. En innehavare av en chefsposition kan ha 
svårt att gestalta den om inte intentionerna bakom funktionen är tydliga. Konstruktionen 
är ett uttryck för hur chefskapet kommer till uttryck i handling i ett bestämt sammanhang. 
Varken funktion, person eller konstruktion är statiska. De förändras över tid. 

Det här sättet att betrakta chefsjobb är inspirerat av institutionell teori innebärande att 
chefsjobb ses som sociala konstruktioner som förändras över tid.7 Det betyder i sin tur att 

                                                            
 

6 Synsättet diskuteras utförligare i Jonsson (2009). 
7 I Czarniawska (2008) finns mer att läsa om institutionell teori.  
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individers lämnande av chefsjobb kan uppmärksammas med avseende på hur individer 
rumsligt respektive tidsmässigt kan vara förankrade i chefsfunktioner. Med rumslig 
förankring menas på vilka sätt en individ som lämnar en viss chefsfunktion är bunden till 
funktionen och konstruktionen. Med tidsmässig förankring menas hur bunden en person 
är i tidsmässiga avseende på så sätt att det kan vara svårt att lämna chefsjobb.  

Det valda sättet att betrakta chefsjobb innebär att ämnet – att lämna chefsjobb – för det 
första kan uppmärksammas med avseende på individens rumsliga förankring i chefsjobbet 
vad gäller arbetsuppgifter, arbetsmässiga relationer och andra omständigheter relaterade 
till det aktuella chefsjobbet. Det handlar om att uppmärksamma hur individen ifråga 
berörs av lämnandet och hur det kommer till uttryck i självkänsla, motivation, hälsa och 
allmänt välbefinnande samt hur sådana yttringar i sin tur är relaterade till innehav av 
chefsfunktionen ifråga.  

Uttrycket att lämna chefsjobb har för det andra också en tidsdimension i sig och den 
handlar om en individs tidsmässiga förankring eller bundenhet till ett visst chefsjobb. 
Själva beslutsfattandet – från det att en första tanke om lämnande/skiljande föds till dess 
att beslut fattas – är intressant att observera med avseende på vad som händer under en 
sådan process, hur lång tid den tar och hur bundenheten kommer till uttryck i 
beslutsprocessen. I den därefter följande lämnandeprocessen, dvs. från det att beslut har 
fattats till dess att individ och chefsfunktion har skiljts åt, är det också intressant att 
uppmärksamma tidsmässig bundenhet. För det tredje är det också intressant att 
uppmärksamma vart individen ifråga tar vägen och hur bundenhet därvid kan komma till 
uttryck.  Är individen ifråga kvar hos samma arbetsgivare? Eller är det fråga om byte av 
arbetsgivare, pensionering, frilansande eller arbetslöshet? Vilket är individens nya jobb – 
ett liknande eller annan typ av chefsjobb, ett specialistjobb, frilansande? 

1.3 Rapportens frågor  

Utifrån ovanstående diskussion behandlar denna rapport följande frågor: 

 Vad händer i beslutsprocesser som handlar om att personer skall lämna chefsjobb? 

 Vad händer när personer lämnar chefsjobb sedan beslut om detta har fattats? 

 Hur påverkas individers lämnande av chefsjobb av hur bunden man är till jobbet?  

Den första frågan handlar om vad som kan hända i de processer som äger rum när beslut 
fattas om att lämna chefsuppdrag. Den andra sätter fokus på vad som kan hända i 
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samband med själva lämnandet av chefsuppdraget, dvs efter det att beslut har fattats. De 
här båda frågorna uppmärksammar alltså processer i form av händelseförlopp, vilka utgör 
sammanhang för att kunna diskutera individers lämnande av chefsjobb.  

Den tredje frågan sätter för det första fokus på individers rumsliga bundenhet till 
chefsjobb. Detta handlar om hur individer påverkas av att lämna chefsjobb vad gäller 
självkänsla, motivation, hälsa, identitetsuppfattning, mm samt hur sådana aspekter hänger 
samman med individernas relationer till rumsliga förhållanden (människor, 
arbetsuppgifter, arbetsplatser, mm) relaterade till chefsjobbet ifråga. Den tredje frågan 
sätter för det andra fokus på vad som händer över tid med individen. Vilka avtryck kan 
chefsjobb och lämnande av chefsjobb sätta på sina innehavare? På vilket sätt syns avtryck 
och vad är det som gör att de finns?  

1.4 Rapportens syfte 

Med rapporten vill vi tillhandahålla kunskap om vad lämnande av chefsjobb kan innebära 
för individer. Vi hoppas att rapportens läsare skall kunna öka sin medvetenhet om 
förhållanden och aspekter som det kan finnas skäl att vara medveten om.  

Det är också vår förhoppning att det lärande som individer framhåller att de själva tagit 
till sig i och med lämnandet kan vara av intresse och till gagn för andra. Det finns 
åtminstone två aspekter när det gäller lärandet; individens lärande om eget handlande 
respektive om den organisation man lämnar. Upplevda förtjänster och brister i de 
processer som förekommer när individer lämnar chefsjobb är inte minst viktigt att 
uppmärksamma för att arbetsgivare ska kunna utveckla kunskaper om hur man kan arbeta 
före, under och efter det att personer lämnar chefsbefattningar.  

1.5 Rapportens tillkomst 

Rapporten bygger på enskilda intervjuer med ett tjugotal personer som har lämnat 
chefsjobb. Vi har också genomfört en intervju med åtta personer som alla har 
erfarenheter av att byta chefsjobb och/eller lämna chefsuppdrag. De enskilda intervjuerna 
varade under 1-1,5 timme. Intervjuerna spelades in och skrevs ut för författarnas eget 
bruk.  
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Med undantag för gruppintervjun har valen av respondenterna gjorts av företrädare för i 
Helix deltagande arbetsgivarorganisationer. Vi har strävat efter att de personer som 
lämnat chefsjobb ska ha gjort detta de senaste åren, vilket flertalet av de intervjuade har 
gjort. Men vi har också konstaterat i samband med intervjuerna att de flesta också har 
erfarenheter av att lämna chefsjobb för andra chefsjobb eller andra uppdrag, varför vi 
intresserat oss även för dessa erfarenheter. 

1.6 Rapportens innehåll 

I nästa kapitel redovisar vi en del av de forskningsbidrag som finns om chefsrörlighet och 
att lämna chefsjobb. Det finns också en del rapporter som huvudsakligen sammanfattar 
empiriskt material från offentlig sektor när det gäller att lämna chefsjobb, att sluta som 
chef eller att avveckla chefskap. 

I kapitlen 3 och 4 behandlas rapportens båda första frågor. I kapitel 3 skildras alltså vad 
som kan hända i de processer som hänger samman med att beslut fattas om att individer 
lämnar chefsjobb. I kapitel 4 återfinns berättelser om vad som kan hända med individer i 
samband med att de lämnar chefsjobb.    

I rapportens kapitel 5 redovisas de lärdomar som de personer som vi har träffat säger sig 
ha gjort vad gäller både eget handlande och den aktuella arbetsgivarens handlande. I 
kapitel 6 behandlas rapportens tredje fråga och i kapitel 7 förs en avslutande diskussion. 
Kapitel 7 avslutas med några förslag till diskussionsfrågor. 
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2 Alster från forskning och praktik 

Som nämnts ovan har vi inte funnit mycket svensk forskning om personers lämnande av 
chefsjobb. Också kunskaper om chefers rörlighet i arbetslivet är relativt begränsade, såvitt 
vi har funnit.  

Vi refererar det vi har funnit i forsknings- och erfarenhetsbaserat material. Vi nöjer oss 
med att referera material från de senaste 20 åren. 

SIPU8 gav 1989 ut en idéskrift om chefsförsörjning i offentlig förvaltning med titeln Rätt 
Chef, författad av Bo Tanem. Den kan ses som ett tidsdokument när diskussionerna om 
chefsavveckling, chefsförsörjning och ökad chefsrörlighet blivit ett mer angeläget ämne. 
Tanem beskriver till exempel hur riksdagen 1987 antog den s.k. 
verksledningspropositionen (1986/87:99) som bland annat syftade till ökad chefsrörlighet 
inom statliga verk. Som idéskrift innehåller boken både beskrivningar, diagnoser och råd 
till offentliga förvaltningar, läs de statliga verken, om hur man ska utveckla 
chefsförsörjning9. 

Chefsrörlighet beskrivs i denna bok som en i allmänhet positiv företeelse inom den 
statliga sektorn. Tanem hävdar att alla myndigheter strävar efter en planenlig och 
”balanserad” omsättning på chefer. ”En bra chefsrörlighet innebär att chefer kommer till 
myndigheten, ”roterar” mellan chefsposter och lämnar dessa på ett sätt som svarar mot 
ledningens synsätt på ledningsfunktionen och det faktiska behovet”, skriver Tanem. (ibid. 
s 44). 

Tanem ger också flera användbara definitioner och han menar att chefsförsörjning är 
effekten av de synsätt, metoder och hjälpmedel som används för att skaffa, behålla och 
utveckla chefer samt avveckla chefskap, men en än tydligare definition är: ”Det som görs 
för att alltid ha god tillgång på bra chefer”. (ibid. s 12). 

Det finns naturligtvis flera författare som tagit upp aspekter av chefsavveckling, som kan 
ses som en viktig del för att chefsrörlighet ska kunna fungera väl. Att det inte alltid är 
                                                            
 

8 SIPU (Statens Institut för PersonalUtveckling) är en konsult- och utbildningsorganisation som grundades 1979 
som en statlig myndighet för att privatiseras 1992.  
9 Bokens idéinnehåll har aktualitet även idag och det är rätt intressant att notera att det som de statliga instituten 
för personal- och ledarutveckling – SIPU och STIL – sysslade med under 1980-talet i princip är frågor som såväl 
offentliga som privata organisationer är sysselsatta drygt 20 år senare. 
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fallet beskriver Tommy Iseskog i sin bok Chefsavveckling från 1990. Han konstaterar att 
chefsavveckling inte sällan beskrivs i termer av stor tragik för den enskilda personen och 
stor dramatik för organisationen. Iseskog (1990) skriver: 

Att misslyckas som chef är inte sällan förknippat med förlorad självkänsla och tappad social status. 
För organisationen inrymmer avvecklingen av en chef ofta turbulenta diskussioner och destruktiv 
dramatik. 

På liknande sätt beskriver Bengt Göransson och Lennart Svensson chefsavveckling i 
boken När chefen måste sluta från 1997. Författarna framhåller att chefsavveckling i många 
fall upplevs som mycket traumatisk och hänger samman med omvärldens och chefens 
egna värderingar. Författarna skriver: ”Självklart har också de sociala och ekonomiska 
konsekvenserna av en avveckling sin stora betydelse. Sorgen, bitterheten och besvikelsen 
bärs ensamt av den drabbade. Men också möjligheterna till en nystart” (ibid. s 26). 

En mer personlig skildring av den känslomässiga berg-och-dal-bana som man kan råka ut 
för när man blir ”kickad” från ett chefsjobb gör Jerry Meyer i boken Executive Blues - Chef 
utan uppdrag (Meyer 1996). Hela det personliga registret med vrede, avundsjuka, 
självömkan och skamkänslor, rädsla m.m. speglas av Meyer, en blandning som ger en allt 
annat än hälsosam känslococktail. Meyer har varit verksam som PR-direktör i ett stort 
bolag. Boken beskriver Meyers karriär upp till toppen och det mödosamma arbetet att få 
ett nytt jobb i 1990-talets stora ekonomiska nedgång. Meyer beskriver hur arbetssökande 
kan bli behandlade av outplacementkonsulter, rekryterare, företag m.m. Boken beskriver 
personliga förluster av framtidstro och ekonomisk trygghet och hur sådant kan påverka 
relationer till och ansvar för familjen m.m. Förtvivlan och ilska riktas mot omgivande 
aktörer allt efter det att tiden utan arbete blir längre och längre. Ett citat ur boken (Meyer 
1996, s. 14): 

Jag avskyr de där som arbetar med outplacement och som betalas enorma summor (lyckligtvis inte av 
mina pengar) för att hjälpa mig hitta ett arbete och som inte verkar duga någonting till. Jag avskyr 
rekryterarna också, de sämsta bland dem får outplacementfolket att verka nästan ädla i jämförelse 

Bengt Steffner utkom 1995 med en bok med titeln Chefsrörlighet. Boken är en bearbetning 
av föreläsningar som Steffner hade hållit för chefer inom Rikspolisstyrelsen bl.a. baserat 
på litteraturstudier och egna erfarenheter. Boken ger några bidrag bl.a. genom att beskriva 
tendenserna med ökad chefsrörlighet som en följd av ett minskat antal chefstjänster, som 
beror på sammanslagningar, omorganisationer och större chefsområden. Men det finns 
också andra orsaker som bidrar till en ökad rörlighet, som exempelvis ökad förslitning av 
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chefer som leder till kortare tid på befattningarna, att tidsbegränsade förordnanden har 
börjat införas samt att chefsrollen förändras till följd av IT-utvecklingen som ger 
möjligheter till information till personalen, lättare att följa utfall, produktivitet och kvalitet 
i verksamheten som gör att färre chefer behövs. I boken uppmanar Steffner arbetsgivare 
att genom aktiv chefsrekrytering hitta rätt person för uppdraget samt att lägga vikt vid 
introduktion, uppföljning, planeringssamtal, kompetensutveckling och andra 
personalpolitiska åtgärder. 

Landstingsförbundet gjorde 1996 en studie10 av vad som kan hända med 
förvaltningschefer i samband med att landstingens omsorgsverksamhet avvecklades och 
fördes över till kommunerna. Rapporten visar att många av cheferna upplevde det 
negativt att man från landstingen inte markerade en slutpunkt för en lång epok och i 
flertalet fall inte tackade av chefer. I rapporten identifieras tre typer av rollförluster för 
cheferna; förlust av ett verksamhetsområde som har engagerat, förlust av omgivande 
personal som man vant sig vid och förlust av ställning (ibid. sid. 13). Många f.d. chefer 
vittnar i rapporten om att omställningen var stor, t.ex. att telefonen blev tyst och att man 
inte blev efterfrågad. För de som blev kvar i landstingens verksamheter kändes det som 
om många kollegor upplevde sig hotade över att en kvalificerad chef blivit över. Andra 
känslor är kopplade till att ingen hörde av sig när det var över eller att man inte fick något 
erkännande för en väl genomförd avveckling. I ett efterord till rapporten konstaterar 
Christer Sandahl att det föreföll som att de som minst ett år före avslutningen hade klart 
för sig vad de skulle göra sedan, hade samtliga i stort sett positiva erfarenheter av 
avvecklingen. (ibid. sid. 27). 

Chefsförsörjning – möten mellan motstridiga ideal är titeln på Stefan Tengblads avhandling från 
1997. I avhandlingen påvisas att olika filosofier (ideal) för styrning och kontroll påverkar 
hur chefsförsörjning sker i praktiken. Tengblad identifierar tre ideal; för det första ett 
rationellt ideal som baseras på systematik, analys, planering och arbetsspecialisering, för 
det andra ett normativt ideal som kännetecknas av att styrning sker genom ledarskap, mål- 
och normstyrning samt för det tredje ett informellt ideal som bygger på aktörernas 
personliga relationer och som betonar vikten av att hitta rätt person som passar in med 
andra (personkemi).  

                                                            
 

10 Chefsroll och chefsstöd i en avvecklingsprocess. Erfarenheter från förvaltningscheferna i samband med 
avveckling av landstingens sociala verksamheter. Landstingsförbundet, Stockholm 1996 

 



 

 
10 

 

Tengblads forskning och även annan forskning som han redovisar i sin avhandling pekar 
på att informella aktiviteterna inom chefsförsörjning är vanligt förekommande, vilket 
framgår av följande citat: 

Forskningen om vilka faktorer som är utslagsgivande för chefers karriärer ger sammantaget en bild 
av att många faktorer är betydelsefulla; individuell kompetens, karriärönskemål och social 
bakgrund, politiska förhållanden inom organisationen, strukturella och demografiska faktorer, samt 
institutionaliserade regler. Många av dessa faktorer är informella till sin karaktär (ibid. s 102) 

De företag som Tengblad studerade hade olika motiv för att driva frågor om rörlighet för 
chefer. Ett motiv var att skapa integration, andra motiv var lärande och personlig 
utveckling. Men det framkom också att en stor del av rörligheten var oplanerad och 
orsakad av akuta ledningsproblem. Behovet av chefsrörlighet uppkom t.ex. genom 
omorganisationer eller genom chefer som säger upp sig eller blir uppsagda, genom snabb 
tillväxt eller kraftiga efterfrågeminskningar. Negativa effekter uppstod när det blev för täta 
chefsbyten. Då upplevde många medarbetare att det uppstod en ryckighet och att 
långsiktigt arbete försvårades, skriver Tengblad (ibid. sid. 133 och 177). 

I de företag som Tengblad studerade dominerade föreställningar att chefsrörlighet är 
något positivt som både kan bidra till personlig och till att utveckla generalistkompetens. 
Tengblad pekar på både svenska och utländska företag som stimulerar rörlighet bland 
chefer för att utveckla generalistkompetens.  

Genom att uppmuntra chefsrörlighet vill man motverka uppkomsten av en chefskår bestående av 
specialister som upprätthåller en hög professionell kompetens inom ett fackområde, men som kan 
vara sämre på att leda personal. Chefsrörlighet anses leda till att cheferna ’breddas’ och ’orörliga’ 
chefer ses som ’närsynta’. (ibid. s 177) 

Chefsrörlighet är titeln på Leif Arnessons avhandling från 1998 som bygger på en studie av 
hur ledningen för Telia använder sig av chefsrörlighet för att skapa utveckling och 
kontroll i företaget. Koncernchefen var mycket positiv till rörlighet och hade en mycket 
aktiv roll i att styra/flytta chefer som jobbade närmast under honom. 

Arnesson konstaterar efter en litteraturgenomgång att det tycks ha gjorts få empiriska 
studier i ämnet chefsrörlighet. Arnessons bidrag till en breddad empiri består av att ha 
intervjuat 26 chefer som han sedan klassificerar som Förvaltare, Generalister, Experter 
och Kosmopoliter beroende på hur deras arbetsövergångar ser ut och graden av 
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specialisering respektive intern och extern erfarenhet. Kosmopoliter utmärks av att de har 
hög rörlighet och hög extern erfarenhet.  

Resultaten från studien visar att chefer med låg rörlighet väljer en strategi som innebär att 
man arbetar hårt och inte tar några större initiativ till förändring. Rörliga chefer har en 
annan strategi och tar ofta initiativ till att byta position. Studien visar att skillnaden i 
rörlighet minskar ju högre chefsposition man når. Sammantaget visar studien att 
chefsrörlighet fyller tre funktioner: vakansfyllande, chefsutveckling och 
organisationsutveckling11. Leif Arnessons allmänna slutsats är att chefsrörlighet är ett 
mycket användbart instrument för att påverka en organisation och därmed ett 
styrinstrument för högre chefer. 

Ulla Nilsson undersökte via intervjuer vad personer som inte fick fortsätta som chefer 
hade för erfarenheter av avvecklingen. I studien12 var målgruppen tio personer som hade 
varit avdelningschefer och inte hade fått förlängd chefstjänst när två sjukhus gick samman 
till ett. Studiens viktigaste slutsats är att handlingsprogram är mycket betydelsefullt vid 
chefsavveckling. Resultaten visade att det var själva hanteringen av avvecklingen med 
brister i tydlighet, besked, motiveringar, uteblivna samtal, brist på respekt m.m. som 
avdelningscheferna var missnöjda med. 

Med anledning av en stor omsättning på ledande tjänstemän (landstingsdirektörer) i 
landsting gjorde Landstingsförbundet en studie13 av orsakerna till de plötsliga avgångarna. 
Det finns många erfarenheter samlade som ger en varierad bild av brister i olika avseende. 
Vid avgångar var de skäl som yttrades utåt inte sällan brister i ledningsförmåga, men bland 
de mera informella skälen som redovisas fanns också andra personliga och/eller politiska 
och/eller partitaktiska skäl. ”Att tvinga en hög chef att avgå kan också vara ett sätt att visa 
makt, politisk handlingskraft och beslutsamhet” (ibid. s 6). Nedskärningarna under 1990-
talet och nära nog ohemula (”nästan gränslösa”) krav på ledningen angavs i intervjuerna 
bidra till att cheferna fick avgå.  

                                                            
 

11 Bygger på Edströms & Galbraiths artikel Transfer of Managers as a Coordination and Control Strategy in 
Multinational Organizations i Administrative Science Quarterly (1977) i där de förklarade att det ur 
företagssynpunkt fanns tre olika motiv för att bedriva chefsrörlighet, nämligen vakansfyllande, chefsutveckling 
och organisationsutveckling 
12 Magisteruppsats av Ulla Nilsson: Chefsavveckling Intervju med tio avgående avdelningschefer med 
sjuksköterskebakgrund. Uppsala universitet 1999 
13 Kulturkrockar och kommunikationsproblem. Utgiven av Landstingsförbundet 2001, skribent Ulla Kindenberg 
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När de intervjuade ska ge exempel på sådant som inte fungerade och på olika sätt bidrog till det 
som skedde, handlar svaren bland annat om närvaro, frånvaro och kommunikation, kultur och om 
roller. De talar också om tydlighet och om respekt för varandras olika uppdrag och om vikten av att 
politikerna ger spelrum åt professionen, och att de inte petar i detaljer eller på andra sätt lägger sig i 
tjänstemännens jobb. (ibid. s 13) 

Ett intressant iakttagelse som lyfts fram i rapporten är vikten av ett professionellt 
rekryteringsarbete, som involverar den politiska ledningen, som måste få ta tid och ge 
möjlighet till eftertanke samt att ärligt redovisa vad man verkligen vill ha. I anslutning till 
rapporten har fyra forskare intervjuats och flera av dem är mycket kritiska till 
rekryteringsföretagens agerande och framhåller samtidigt vikten av att bli tydlig med vad 
man söker, vad man vill ha. 

I Tango på toppen (Cregård & Solli 2008) tar forskarna sikte på att förklara varför det är så 
hög omsättning bland personer som har jobbat som kommunchefer. Ungefär 20 % av 
kommuncheferna byttes ut efter valet hösten 2006. Genom att fråga efterträdarna till de 
chefer som lämnat fick forskarna fram intressanta bilder av orsaker till lämnandet. Man 
har dessutom följt det långsiktigt och gjort mätningar 1995, 2000 och 2005. Resultaten 
visar att den tidigare viktigaste orsaken, nämligen pensionering/ålder, inte längre än den 
viktigaste orsaken. Det är visserligen anledningen i vart fjärde fall (26 %), men i hela 28 % 
av fallen bedöms den primära orsaken bottna i samarbetsproblem med politiker. Närmare 
4 av 10 lämnar kommunchefsjobb av samarbetsskäl med antingen politiker eller 
tjänstemän. En av fem (18 %) lämnar för att göra karriär medan arbetsbelastning svarar 
för mellan 6-8 procent av orsakerna till lämnandet över tid. Forskarna pekar också på att 
chefsuppdragen är otydliga, att maktbasen många gånger verkar vara bräcklig eftersom det 
handlar om förtroende och att organiseringen med det dubbla ledandet (politiker och 
tjänstemän) leder till konflikter. Men ibland blir det bara så att chefen får sluta och det 
visar sig att det finns både rationella och irrationella förklaringar till varför det blev så. 

En tänkbar förklaring kan vara att chefsjobben har blivit allt svårare. Det har undersökts 
av TCO. I en rapport från TCO (nr 12/2009) beskriver Ulrika Hagström och Lena 
Orpana det Moderna arbetslivets chef. Med stöd av ett urval på 1 650 chefer har man tagit 
SCB:s hjälp för att få fram bilder av hur chefer ser på sin situation. 

Av rapporten framgår att dagens chefsroll blivit på gränsen till omöjlig att klara av. Ett 
exempel är att sex av tio kvinnliga chefer och nästan hälften av de manliga är missnöjda 
med sin livssituation och tycker att de inte lyckas balansera arbete och övrigt liv. Störst 
missnöje visar rektorer i grund- och gymnasieskolan.  
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Men trots förutsättningar och svårigheter vill ändå tre av fyra absolut fortsätta som chefer 
och av övriga vill de flesta kanske fortsätta. ”De flesta anser också att det är viktigt för 
dem att vara chefer och nio av tio räknar med att fortsätta i minst tre år till. Mest sugna på 
att vara chefer är de yngre, under 40 år, samt de som jobbar längst arbetsveckor och mer 
än 50 timmar per vecka. Men skillnaderna gentemot övriga är små och generellt sett vill 
de allra flesta cheferna fortsätta på den inslagna vägen”. (sid.22 f) Av det statistiska 
underlaget framgår att knappt 74 procent svarar att man absolut vill fortsätta som chef, 
medan 22 procent svarar ja, kanske och endast knappt 4 procent svarar nej på frågan om 
man vill fortsätta som chef. 

Det som driver chefer att fortsätta är framför allt att man har ett stimulerande och 
varierande arbete med stora påverkansmöjligheter i kombination med en god ekonomisk 
ersättning. 

Totalt 188 av de som svarat på enkäten uppgav att man slutat som chef. Skälen till att 
man slutat varierar. För en del tog förordnandet slut, andra ansåg att man ville ha tid för 
annat och att chefsuppdraget tog för mycket energi, några ville inte vara chef längre men 
det fanns också några få som blivit uppsagda eller där det saknades förtroende för dem i 
organisationen.  

Slutligen vill vi peka på att det finns många aspekter som behöver beaktas när man internt 
i en organisation jobbar med chefsrörlighet och chefsrekrytering. I en nyligen utkommen 
avhandling14 har Sophie Linghag studerat chefsförsörjningsaktiviteter i en stor svensk 
bank. Linghag pekar på hur det går till och varför kvinnor har svårare att nå högre 
positioner. Rutiner för identifiering, utveckling och värdering av chefer har stor betydelse 
för unga kvinnors och mäns möjligheter. Chefskap framställs som könsneutralt och något 
som kvinnor och män är lika dugliga till och i den aktuella banken väljs i stort sett lika 
många kvinnor som män ut till grundläggande chefsutbildning, men potentialerna 
beskrivs olika för män och kvinnor. De förra beskrivs generellt sett ha obegränsad 
potential, medan kvinnor generellt bedöms vara lämpliga som kontorschefer (första 
linjens chef) och beskrivs därigenom ha en begränsad potential. Också det faktum att 
arbetsplatserna har en majoritet av män som är chefer får konsekvenser, visar Linghags 
avhandling. Det hänger samman med kriterierna för chefskap är nära kopplade till 
föreställningar om manlighet och då fungerar dessa normer till mäns fördel i värdering av 
chefskandidater. 

                                                            
 

14 Från medarbetare till chef – Kön och makt i chefsförsörjning och karriär, KTH, Stockholm 2009. 
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3 Beslut att lämna chefsjobb 

I det här kapitlet skildras vad som kan hända i de processer som hänger samman med att 
beslut fattas som leder till att individer lämnar chefsjobb.  

Det är alltså rapportens första fråga som behandlas i det här kapitlet. Vi bryter ner frågan i 
delfrågor innebärande att vi i de två första avsnitten belyser hur initiering kan gå till när 
personer i chefsställning respektive deras arbetsgivare tar initiativ. I kapitlets tredje del 
ägnar vi uppmärksamhet åt hur beslutprocesser kan se ut. Hur kan de gå till? Vilka är 
inblandade? Blir man överens? Tar det lång tid innan det blir känt på arbetsplatsen och 
vilka reaktioner kan den lämnande personen mötas av? I kapitlets fjärde del 
uppmärksammar vi några frågor om hinder för att lämna chefsjobb.  

Redovisningen bygger på vad som har sagts av de personer som har intervjuats. Det är 
deras tankar och berättelser som återges. Alla namn är fingerade.  

3.1 Egna initiativ 

Varför lämnar personer i chefspositioner sina uppdrag för att göra någonting annat? En i 
normalfallet statusfylld position som ofta medför inte bara status utan stora 
påverkansmöjligheter och hög lön. Varför beslutar man sig för att lämna detta? Vad är det 
för omständigheter som spelar in? 

Fler än hälften av de intervjuade personerna berättade om egna initiativ som ledde fram 
till byte av uppdrag. Genomgående är det berättelser om olika omständigheter som sägs 
ha spelat in och bidragit till att personerna själva tog initiativ till att lämna sina 
chefsuppdrag.  

I intervjuerna framkom få berättelser som betonar vikten av att byta jobb för att göra en 
traditionell, vertikal karriär. Flera berättelser vittnar snarare om en karriär som kan 
beskrivas som horisontell i bemärkelsen att bredda sin kompetens. Detta är en typ av 
omständighet som verkar ha betydelse och som handlar om behov av förändring och 
utveckling. 

En annan omständighet som kan spela in är uppfattningar om hur länge man bör vara 
kvar på ett och samma chefsuppdrag. De flesta av de personer som vi pratade med ansåg 
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att man inte bör vara kvar för länge på ett och samma chefsjobb. Man bör röra på sig 
efter fyra till åtta år. Det var en uppfattning som flertalet uttalade utan att vi frågade om 
det. Tomas är en av de intervjuade som gav uttryck för denna syn. Tomas, som under en 
20 års period har bytt chefsjobb vid flera tillfällen har en filosofi som utgår från att man 
ska växla regelbundet. ”Jag hade för mig att man inte skulle vara för länge på samma ställe, så jag 
försökte köra i ungefär femårscyklar”, berättade Tomas, som också sade att han inte riktigt 
visste varifrån han hade fått dessa tankar. I filosofin ingår även att man utvecklas genom 
att byta jobb och bredda sin erfarenhet. Det handlar mer om kunskaps- och 
erfarenhetsutveckling än att göra karriär, berättade Tomas vidare. En annan del handlar 
om att det är bra att göra någonting annat än att vara chef mellan varven.  

Av några berättelser framgick att personer helt enkelt hade tröttnat på att vara chef och 
att de därför hade tagit initiativ till att byta till andra uppdragstyper inom organisationen. 
De har helt enkelt bett sin chef om att få göra någonting annat och de hade fått möjlighet 
att göra det. Men, det fanns också personer bland de intervjuade som berättade att de 
hade valt att lösa ut sig från organisationen. 

Det kan ibland vara svårt att kombinera chefskap med familjeliv. Richard berättade att 
han förutom att vara chef för en grupp på ett drygt tiotal personer också förväntades vara 
med i olika utvecklingsprojekt. Detta tyckte han blev jobbigt. När sedan en 
familjemedlems hälsotillstånd förändrades och krävde stora insatser blev situationen 
övermäktig. Rickard bad då sin överordnade chef att få slippa chefsuppdraget och få 
återgå till handläggande uppgifter. Till saken hör också att Richard inte hade jobbat så 
länge som chef när han efter en tids funderande tog initiativet. Rickards chef tog relativt 
snabbt över arbetsuppgifter från Richard i syfte att avlasta honom en del av arbetsbördan. 
Denna chef verkade omgående ha accepterat att Richard ville byta arbetsuppgifter och 
inte ville vara chef längre. Chefen ifråga undersökte om det fanns någon annan som 
kunde gå in på Richards chefstjänst och hittade en person relativt snabbt, varför bytet 
kunde genomföras inom ett par månader.  

Sverker hade, när vi träffade honom, varit chef i olika positioner under en 20-årsperiod 
och ansåg själv att han tillhörde dem som i stort sett varje gång det blev förändringar 
inom företaget fick en förfrågan om han var intresserad av att gå in i olika ledande 
positioner. I det senaste chefsuppdraget fanns det liknande omständigheter som i 
Richards fall. Sverkers hustru fick cancer samtidigt som Sverkers arbete krävde oerhört 
mycket och hans ställföreträdare plockades bort. Någon hänsyn togs inte av arbetsgivaren 
till hemsituationen, berättade Sverker, som skulle vara tillgänglig i princip dygnet runt. 
Med 55 medarbetare som var utspridda på olika platser, en stor arbetsbelastning och en 
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sviktande hemsituation ansåg Sverker att det var omöjligt att jobba kvar i chefspositionen. 
Lösningen blev att kliva av chefsjobbet och göra andra sysslor inom organisationen. 
Företaget klarade inte att backa upp honom i ett tidigt skede och det fick Sverker att 
komma överens med sin chef om att lämna chefsuppdraget. Hemsituationen var det som 
gjorde det hela omöjligt, berättade Sverker på följande sätt: 

Chefen som jag hade orkade inte med det heller. Att få till det. Samtidigt handlar det om ekonomin 
och vi ska spara, vi kanske ska göra en omorganisation framöver ändå, vi lugnar oss, du får 
försöka klara det så länge. Och tiden går och går. Det går ju om man är … om det funkar allt 
hemma, då orkar man. Men börjar det krisa hemma eller om det är något annat som krisar så tror 
jag att det är då man känner, alltså då orkar man inte. Man dras ju från två håll.  

Vi fick vid våra intervjuer ta del av berättelser om hur man kan trivas mycket bra med sitt 
uppdrag som chef, men ändå kan vara intresserad av annat. Hanna berättade exempelvis 
att hennes arbete hade varit väldigt roligt, spännande och givande, men att hon själv alltid 
hade varit intresserad av att jobba med fackliga uppdrag. Hon tog efter ett antal år som 
chef ett initiativ till att lämna ett chefsuppdrag för att bli ombudsman för en facklig 
organisation. Hanna uppgav att hon kände sig färdig med den bransch hon jobbat i under 
ett antal år och ville göra något nytt.  

Omständigheten ”omorganisationer” förekommer ofta i de berättelser som vi fått ta del 
av. De kan på olika sätt bidra till att förändra chefers situation ofrivilligt och ovillkorligt, 
men även leda fram till att personer i chefsställning själva tar initiativ till förändring. Görel 
berättade att hon hade varit med om flera omorganisationer. I ett fall blev hon av med 
chefsuppdraget p.g.a. kortare anställningstid än personer på liknande chefsposter.  Hon 
fick ett nytt uppdrag som inte innebar att vara chef. Hon fick inga klara motiv till denna 
lösning och blev därmed oklar över vad arbetsgivaren hade för uppfattningar om henne. 
Denna osäkerhet medförde att Görel efter en tid valde att söka sig till annan verksamhet. 

Omorganisationer kan också innebära att nya chefsfunktioner inrättas. Så skedde inom 
den organisation där Erik verkade, vilket bidrog till att han såg en möjlighet att byta 
chefsjobb, vilket passade honom bra då han inte var helt nöjd med det chefsjobb han 
hade. Det hade han tyckt en längre tid, men han ville inte sluta att vara chef och då 
ledigförklarades ett nytt chefsuppdrag för en ny funktion. Erik sökte tjänsten och fick den 
och hade jobbat med det nya chefsuppdraget under ett drygt år när vi träffade honom. 
Han redogjorde för hur annorlunda chefsuppdraget var jämfört med det förra och 
föreföll på flera sätt mer tillfreds med villkoren för det nya uppdraget.  
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Olof berättade att han för länge sedan bestämde sig för att inte jobba kvar när han blev 55 
år, men först tio år efter det att han uppnådde den åldern, kom han sig för att lämna 
jobbet. Det hade gärna fått bli lite tidigare, men det hade varit roligt hela tiden och det 
hade hänt så mycket, så av de tidigare planerna på en tidig pensionering blev det intet. 
Istället kunde Olof lämna chefsuppdraget ca ett halvt år innan han uppnådde 
pensionsåldern. Initiativet togs drygt ett år tidigare och företaget sökte först en extern 
ersättare på chefspositionen men hittade ingen. Då valde man att göra en rockad inom 
företaget. En person inom en annan del av företaget övertog Olofs chefsposition och 
efter en period av inskolning, överlappning och tid för att runda av de uppdrag som Olof 
hade, kunde han lämna företaget efter 20 års anställning. På väg mot en hägrande 
pensionering och framför allt mer fritid, fick Olof en förfrågan om att jobba med ett 
uppdrag åt en till företaget närstående organisation. Han sa ja till att ägna sig åt detta 
uppdrag under det första ”pensionsåret”. Kortare uppdrag som chef är också möjligt att 
tänka sig, berättade Olof, men planen är fortfarande att kunna ägna sig åt andra sysslor än 
avlönat jobb. 

Sammanfattningsvis har vi stött på flera skäl och omständigheter som kan medverka till 
att chefer tar initiativ till att lämna chefsuppdrag. De kan sammanfattas så här: 

 En anledning vi stött på är att man har en mer eller mindre uttalad filosofi som 
bygger på regelbundna byten. Många har tankar om att man inte bör ”sitta för 
länge på chefsstolar”, som en intervjuad uttryckte sig. I vår studie är detta den 
vanligaste anledningen till byte av jobb. Man känner sig ”färdig” i någon mening 
med sitt uppdrag och kanske även med sin omgivning. Men det finns också 
exempel på individer som har egna insikter eller en egen filosofi som gör att man 
helst ska jobba med något annat innan man går till ett nytt chefsuppdrag. Då väljer 
man medvetet att ta paus från chefsjobb. 

 En annan vanlig orsak till att sluta som chef är att man tröttnat på att vara chef 
och vill göra någonting annat. Här finns det personer som inte i första hand tänker 
att man ska återvända till chefsjobb, i alla fall inte den närmaste tiden. En del väljer 
då att försöka stanna kvar i organisationen medan andra gör avtal med 
arbetsgivaren som gör det möjligt att lämna organisationen.  

 Omständigheter med närståendes försämrade hälsoläge kan, som vi har sett i två 
fall, bidra till att chefsuppdrag inte går att kombinera med att i stor utsträckning 
lägga tid och energi på familjen. Flera personer har berättat att det inte är ett 
självändamål att vara chef och av en berättelse framgår också att man inte ens 
önskat bli det.  



 

 
18 

 

 Sedan har vi personer som närmar sig pensionsåldern och som på olika sätt kan 
börja trappa ner genom att lämna över chefsuppdraget innan man går i pension.  

Flera berättelser handlar om omorganisationer och vad som händer med personer på 
chefsposter i sådana processer. Omorganisationer innebär förändrade strukturer och det 
kan bli fler eller färre chefstjänster. Flera personer i chefspositioner har i sådana 
sammanhang valt att gå över till andra uppdrag för arbetsgivaren. Omorganisationer är att 
döma av intervjuerna den vanligaste orsaken till att individer väljer att lämna 
chefsuppdrag. 

Eftersom vi i första hand intervjuat personer som lämnat chefsuppdrag är det kanske 
mindre förvånande att vi har mött få personer som talade om vikten av att göra karriär 
genom att byta chefsuppdrag. Självklart har vi mött personer som ansåg att de i någon 
mening också gjort sådan karriär. Men få om ens någon framhåller det som en viktig 
grund för att lämna chefsuppdrag.  

3.2 Arbetsgivarinitiativ  

I det här avsnittet uppmärksammar vi vad som kan hända när personer får besked av sina 
arbetsgivare att man ska lämna det chefsuppdrag man för tillfället har. 

Vi har ovan nämnt att omorganisationer kan utgöra omständigheter som medverkar till 
att personer kan få lämna en chefsposition. Vi har i våra intervjuer mött flera personer 
som har berättat om att förutsättningarna har ändrats ganska radikalt för dem som chefer. 
En del har då valt att mer eller mindre på eget initiativ lämna organisationen eller i varje 
fall positionen, medan andra har blivit placerade på andra uppdrag eller blivit uppmanade 
att lämna organisationen. Berättelser som härrör från personer som fått andra uppdrag i 
samma organisation visar att man själv kan vara mer eller mindre nöjd med att få slippa 
chefsuppdraget man hade innan omorganisationen. Exempel på detta är tre personer som 
har det gemensamt att deras chefsjobb försvann i samband med en omorganisation. En 
av dem var nöjd med att få slippa chefsansvaret, huvudsakligen för att det tog mycket tid i 
anspråk och det skedde på bekostnad av det strategiska arbetet som var förenat med 
chefskapet. En annan av de tre tog själv initiativ till att byta när arbetet med 
organisationsförändringen inleddes och var i huvudsak nöjd med att få byta jobb. En 
tredje beskrev förändringen som något hon blev utsatt för och inget som hon själv 
önskade. Upplevelserna av förändringen verkar ha varierat med i vilken grad personerna 
ifråga hade kunnat påverka skeendet. För två av tre innebar förändringen i huvudsak nya 
möjligheter som de upplevde positivt, medan för den tredje tycks det ha varit en svår tid 
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innan hon själv kunde hitta ett nytt jobb i organisationen. Hon beskrev det som hände 
henne på följande sätt: 

När det var som mest kaotiskt så är det klart att jag tänkte att jag kan ju ingenting, det är klart 
de väljer bort mig. Jag hade nog lite tur som åkte på en tre veckor lång semester. Under de ca två 
månaderna när jag inte hade något jobb egentligen så ägnade jag mig åt att renskriva mycket. 
Telefonen och mejlen blev ganska tysta. På det sättet märkte jag förändringen, helt plötsligt så var 
jag ute. Det var ingen som behövde min kunskap längre och det var flera gånger att det är inte mitt 
bord längre det får ni ta med honom.  

Flera av de personer som vi samtalade med har erfarenheter av att ha fått lämna sitt 
tidigare chefsuppdrag utan att det fanns någon planering för vad personen skulle göra 
härnäst. Inga är en sådan person. Hon hade varit anställd i många år i samma organisation 
och hade ömsom handplockats till nya chefsuppdrag, ömsom sökt och fått nya 
chefsuppdrag. Hon hade avancerat i flera omgångar och ”överlevt” flera 
omorganisationer, men 2007 bestämde ledningen att man skulle minska antalet chefer på 
samma nivå som Ingas. Hon blev kallad till ett möte med sin chef där hon fick beskedet 
att hon skulle lämna det aktuella chefsuppdraget. Det var vid samtalet inte klart vad som 
skulle hända med henne efter omorganisationen, men hon fick besked att hon skulle få 
vara kvar i organisationen. Så småningom blev hon lovad en likvärdig chefstjänst, men när 
vi träffade henne två år efter det att hon hade lämnat chefsuppdraget, jobbade hon med 
olika specialistuppdrag i avvaktan på att arbetsgivaren skulle hitta ett likvärdigt jobb som 
hon kunde acceptera. 

Det sätt som Ingas arbetsgivare gav henne besked om att hon inte skulle få fortsätta på 
sitt chefsuppdrag är värd uppmärksamhet. Så här berättade Inga: 

… det här fick jag reda en fredag eftermiddag precis före jul. Jag hade ingen aning före det. Jag ska 
inte förlänga dig, sa min dåvarande chef. Helt ”tjoff” så. Det kom väldigt … Jag blev väldigt 
chockad då.  

Det förefaller märkligt att ge besked av detta slag alldeles annan ledighet. Ingas fall är ett 
sådant exempel. Ett annat gäller Anders, som fick besked att han inte skulle få fortsätta 
som rektor dagen för skolavslutningen vilket också var några dagar innan hans egen 
semester. Dessutom gavs beskedet per telefon utan att följas upp av ett personligt möte, 
något som Anders dock krävde att få.  

Bertil berättade om hur det gick till när han fick lämna sitt chefsuppdrag. Bertil fick i ett 
möte med sin närmaste chef och dennes chef beskedet att han inte fick vara kvar som 
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chef för den avdelning Bertil var ansvarig för. Initialt ville företaget hålla tyst om det för 
att ge Bertil chansen att söka sig från företaget, men efter ett tags funderande märkte 
Bertil att det var svårt att vara med i diskussioner om framtiden i projekt som han själv 
inte skulle kunna ta ansvar för på sikt. Då sökte han upp sin chef och berättade på 
följande sätt om detta: 

Då gick jag till min chef och sa: Bussigt, men det är bättre att jag kliver av eller att vi åtminstone 
gör det offentligt. Ja, okey, sa han men tyckte att det var konstigt. Han är en person som inte gärna 
skulle vilja misslyckas offentligt. Medan jag inte tycker det är så noga. Jag tyckte till och med att om 
man nu gör sig omaket att lyfta bort mig, det är ju besvärligt på alla sätt för dom, så är det bättre 
att använda det signalvärdet till något vettigt. Så vi gjorde så att han plockade fram en efterträdare 
med en helt annan profil än jag. Vi gjorde helt enkelt så att vi samlade avdelningen och jag 
berättade att nu är det som så att det har gått dåligt för avdelningen. Vi har inte lyckats att leverera 
i tid och inte till rätt kvalitet och inte till kostnad, det är inte okey. Så jag får sluta som chef. Det 
måste ni förstå att det här inte är lek utan det här är allvar. Här kommer efterträdaren.  

Av de samtal vi har fört med personer som har lämnat chefsjobb på arbetsgivarens 
initiativ verkar det som om det har funnits föraningar hos personerna ifråga. Jannes 
berättelse innehåller sådana inslag. Han berättade att han en dag blev uppkallad till 
personalchefen som meddelade Janne beslutet om uppsägning med omedelbar verkan. En 
del av detta föregicks några månader tidigare av att företaget rekryterade en person med 
ett delvis överlappande ansvar och dito kompetens. Jannes eget framtagna förslag till ny 
organisation innebar också att det kom att finnas en chef för mycket i organisationen och 
hur mycket av det som hade diskuterats inom organisationsledningen visste inte Janne, 
men det kan ha bidragit till att ledningen fann att man kunde klara sig med färre chefer. 
Efter några dagars förhandlingar lämnade Janne organisationen med sex månaders 
avgångsvederlag. Den omorganisation Janne hade skissat på genomfördes sedan han 
lämnat organisationen. 

Filips berättelse är ett annat exempel på att arbetsgivarbeslut kan meddelas plötsligt och 
att det i efterhand visar sig att det hade funnits föraningar. Filip hade en tid innan han 
blev uppsagd ”spånat” med sin chef om att den egna chefstjänsten kanske kunde dras in 
och att uppgifterna kunde fördelas på andra. När organisationen långt senare blev 
tvungen att rationalisera och minska kostnader blev Filips tjänst en av många tjänster som 
drogs in. Men det är inte självklart att tidigare diskussioner hade betydelse för hur det 
blev, förklarade Filip. Också han blev utan direkta förvarningar sittande i ett möte med 
sin chef, som förklarade att ledningen beslutat att dra in tjänsten.  
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Sammanfattningsvis verkar det – utifrån vad vi har fått fram vid gjorda intervjuer – som 
om arbetsgivares initiativ till att personer får lämna chefsjobb kan ske under följande 
omständigheter: 

 I mer än häften av de berättelser vi har tagit del av finns organisationsförändringar 
med som en omständighet till varför man bytt – oavsett på vems initiativ det skett.  

 Ibland händer det att initiativ tas på grund av att personer på chefsfunktionerna 
inte lever upp till arbetsgivarens krav och förväntningar.  

 Ett ytterligare skäl till att personer får lämna chefsjobb är att organisationen anses 
behöva få in ny kompetens och det sker genom att nya personer rekryteras, varvid 
”gamla” personer får nya uppdrag. 

 Ibland anges inga sakliga skäl till att chefer byts ut. Syndabockar behövs ibland, 
och ibland vill en ny ledning byta ut den gamla. Den gamla chefsideologin byts 
mot en nyare och då kan man passa på att byta ut de som präglats av den tidigare 
hållningen. 

 För många kommer beskedet från organisationsledningen om att man inte får vara 
kvar som en överraskning eller kanske till och med en chock.  

3.3 Beslutsfattande  

Som har framgått ovan verkar det som om initiativ till att lämna chefsjobb inte är uttryck 
för impulshandlingar utan snarare för en längre tids tankeverksamhet. Det verkar gälla 
både om chefer själva tar initiativ eller om deras arbetsgivare gör det. Det kan av 
berättelserna ibland framstå som om arbetsgivarinitiativ kommer plötsligt, men vid 
närmare betraktande tycks de föregås av förarbeten. 

Flera av de personer som vi har talat med har berättat att de har behövt tid för 
bearbetning av tankar om att lämna chefsjobb. Det handlar om att hantera ibland 
motstridiga tankar, känslor och önskemål som ska struktureras upp och ”mogna”, göras 
till egna innan man kan ta initiativ till en förändring. Det kan också vara som i Tomas fall 
att man har ställt in siktet på att byta uppdrag med vissa intervaller, i Tomas fall i 
femårscyklar. Men även med en sådan grundtanke, måste förutsättningar vara på plats 
t.ex. att känna att man är färdig med det man jobbat med och att det ska finnas någon att 
lämna över till. Den senaste gången Tomas bestämde sig för att lämna fanns det enligt 
honom ingen ”på ersättarbänken” så bytet drog ut ett halvår på tiden, och inte ens då 
hittade organisationen en ersättare utan uppdraget fick delas upp på tre personer. 
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Vi har med hjälp av förda samtal också förstått att det ibland kan krävas tid för 
överordnade att ta till sig besked om att en underställd person vill lämna sitt 
chefsuppdrag. Det tar tid att ta in och att acceptera sådan information och det kan 
behövas en serie möten för att den överordnade chefen både skall förstå och acceptera att 
den underställda personen vill göra någonting annat. Ibland föregås själva beslutet av just 
en serie möten med den överordnande chefen och då förefaller det som att det byggs upp 
en förståelse och en acceptans för att individer inte vill vara chef längre eller vill byta till 
ett annat chefsuppdrag. Utifrån vissa av våra samtal har vi fått bilder av att det kan uppstå 
ett slags förhandling som gör att lämnandet skjuts på framtiden. Detta kan bero på att 
överordnad chef ser önskemål om att lämna ett chefskap som ett symptom på något som 
behöver ändras i chefsuppdraget eller för att lämnandet skapar merarbete. Men det finns 
naturligtvis de chefer som ser möjligheter i skifte av personer på chefsposter, när man väl 
kommit så långt i sina egna tankar. 

Individers funderande på att lämna chefsjobb kan pågå under lång tid för att sedan, som 
en person berättade, plötsligt framstå som en självklarhet under en semester eller, som en 
annan berättade, i samband med nyårsfirande på annan ort. Sedan är det naturligtvis så att 
olika organisationer kan ha varierande förutsättningar att ordna ett nytt uppdrag inom 
organisationen, vilket gör att det kan ta olika lång tid att realisera ett beslut om att vilja 
lämna ett chefsjobb. I flera av våra intervjuer har respondenten tagit initiativ till att lämna 
chefsuppdrag, där det tagit upp till ett år eller mer innan det faktiskt har hänt något. I åter 
andra situationer har vi fått bilder av arbetsgivare som relativt omgående har satt in 
avlastning för den person som vill lämna chefsjobbet och där man sedan på ett par 
månader har hittat ersättare. Kan man inte det, dröjer det sannolikt ett längre tag innan 
själva lämnandet kan ske. En av våra intervjupersoner har särskilt poängterat hur viktigt 
det är att företag och organisationer har en beredskap för rörlighet bland personer på 
chefsjobb. Tankar har förmedlats till oss om att det kan vara bra att ha tillgång till 
personer som kan gå in och tillfälligtvis påta sig chefsuppdrag i organisationen. Men detta 
kräver enligt vår sagesman ett medvetet och strategiskt förhållningssätt från ledningens 
sida.  

Även när individer har bestämt sig för att byta arbetsgivare kan det dröja innan det blir 
möjligt att lämna ett chefsjobb. Det kan röra sig om att man ska få möjlighet att få ett nytt 
uppdrag i en annan organisation eller att man fortfarande behövs för att fullfölja uppdrag 
som inte omedelbart kan tas över av annan. En av de personer vi intervjuade beskrev 
arbetsgivarens arbete med att forma en ny organisation som ”hela havet stormar”, där det 
tog tre månader innan besked kunde ges om var övertaliga chefer skulle placeras. Till slut 
tog personen själv initiativ till att lämna chefsuppdraget.  
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3.3.1 Snabbt eller utdraget lämnande? 

Att fatta beslut kan således ta tid både för den enskilde person som skall lämna ett 
chefsjobb och för aktuell arbetsgivare. Men från att beslut fattas till att enskilda personer 
lämnar sina chefsjobb kan det som framgått av några berättelser också ta avsevärd tid. 
Hur har det sett ut för de personer som vi har pratat med? Har man slutat kort tid efter 
beslut eller har det tagit lång tid? Vad har bestämt hur lång tid det tar? 

Många av oss kan ha läst i tidningar och på annat sätt fått information om personer i 
chefspositioner som får sluta med omedelbar verkan eller som väljer att omedelbart lämna 
chefsuppdraget. Av de tjugo personer som vi har intervjuat har tretton varit kvar på sitt 
chefsuppdrag under minst två månader, vanligen tre månader efter det att det blivit klart 
att man ska lämna uppdraget. Några personer har funnits kvar betydligt längre. Det finns 
inget tydligt mönster i de berättelser vi har mött. Och det finns inget samband med om 
man själv eller arbetsgivaren har tagit initiativet. Även om man får sluta på grund av att 
man inte har infriat förväntningar kan man bli kvar under en övergångsperiod. Ett 
exempel på detta är Bertils fall där arbetsgivaren ville medverka till att Bertil kunde söka 
sig från företaget och hitta ett annat jobb innan man gjorde beslutet om chefsbyte 
officiellt.  

Även vid indragningar av chefsbefattningar i samband med omorganisationer kan det ta 
tid att realisera chefsavgångar. Vi har noterat att arbetsgivare kan låta personer söka om 
sina chefsjobb vid omorganisationer. De personer som inte får något erbjudande om 
chefsuppdrag blir då över i organisationen och övertaligheten kan hanteras i särskild 
ordning. Vi vet inte hur ofta sådana metoder tillämpas, men vi har flera exempel på att så 
sker. Vi har heller inte fått klarhet i om detta bidrar till att minska omställningstiden i 
organisationen och/eller praktiseras medvetet för att skapa rörlighet bland personer på 
chefsposter i organisation. 

Ibland kan den situation som organisationen befinner sig i ha betydelse för hur lång tid 
det tar att realisera en avgång från ett chefsjobb. Den organisation där Hanna jobbade 
befann sig i en ”down-sizing-fas” med avveckling av personal, sparkrav eller ”sanering”, som 
Hanna kallade det. När Hanna fick besked om att hon blev erbjuden jobb hos en annan 
arbetsgivare, sammanföll det med att hennes gamla arbetsgivare erbjöd avgångsvederlag 
till personer som slutade. Det slumpade sig så att hon både fick ett avgångsvederlag och 
fick sluta med ca två veckors respittid, trots att ledningen enligt Hanna från början hade 
önskat att hon skulle vara kvar. Men när villkoren för Hannas avgång klarats ut lämnade 
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hon företaget och började omedelbart på det nya jobbet. Hon fick således lämna 
chefsjobbet efter bara några veckor, trots att företaget egentligen ville ha henne kvar.  

Dick, som själv tog det slutgiltiga initiativet, lämnade också sitt chefsjobb ganska snabbt, 
vilket i hans fall skedde så snart ledningen lämnade information om avgångsvederlagets 
storlek och avtalet var klart. Janne lämnade också sitt jobb så gott som direkt efter att 
förhandlingarna med arbetsgivaren var klara.  

Vi har också fått bilder av att omställningstiden kan bli kort om arbetsgivaren vill få loss 
en person för andra uppdrag. Motsatsen finns också där arbetsgivaren gett besked om att 
en person inte får vara kvar på den aktuella chefstjänsten, men där det dröjer många 
månader innan ersättare kan komma på plats. Under tiden tjänstgjorde t.ex. Inga närmare 
ett halvår innan hon fick lämna ett chefsuppdrag för andra uppdrag i samma organisation. 

En organisation som befinner sig i en omgestaltning har naturligtvis bråttom att få 
personer på plats på chefspositioner och önskar då att de personer som av olika skäl inte 
ska vara chefer längre kan introducera personer som skall ta över. En av de personer vi 
intervjuade beskrev utfasningen från sitt dåvarande chefsjobb som närmast brutal. Byte av 
organisation skedde från en dag till en annan efter en ganska kort process. Det framstod 
för personen ifråga som att hon var chef en dag och så nästa dag var hon borta ur 
organisationen. Dessutom var det ingen som ville ha någon överlämning av material eller 
var intresserad av hennes kunskaper i det skedet. Det var mycket frustrerande, berättade 
personen. 

3.3.2 Informationsspridning 

Vi har ställt frågor om hur informationsspridning om lämnande av chefsjobb kan gå till i 
organisationer. Hur lång tid tar det innan beslut når ut i aktuell organisation? Vem väljer 
att ta initiativet till att sprida information?  

Våra intryck efter genomförda intervjuer är att nyheter om personer i chefspositioner 
färdas ganska snabbt i organisationer. Det betyder inte att allt blir känt direkt. 
Överenskommelser kan träffas som först när allt är klart serveras som nyheter. Ett sådant 
exempel representeras av Cecilia som valde att lämna ett chefsjobb för att återgå till att bli 
handläggare. Det gick cirka ett halvår från det att initiativet togs till det att det blev 
offentligt. När det väl blev känt kom det som en fullständig överraskning för personalen, 
berättade Cecilia. De hade nog aldrig föreställt sig att det kunde ske, trodde hon. 
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Cecilias berättelse är ett undantag bland de vi har fått information om vid våra samtal. 
Flera personer uppgav att de själva ville informera de berörda oavsett om de själva eller 
deras arbetsgivare hade tagit initiativet. På så sätt informeras berörda personer snabbare 
än som var fallet för Cecilia. Filip gav oss ett exempel på hur han resonerade när han 
plötsligt inte fick vara kvar i organisationen: 

Jag har för mig att jag sa att jag vill svara för information själv. Och jag har för mig att jag 
skickade runt ett ”mail” till alla som jag över huvud taget hade haft kontakt med internt och 
externt och berättade att så här är det. För jag ville ha kontroll själv. Och jag bestämde mig för, 
med det samma, att jag inte ska bli ett offer. Det var en mycket bestämd inriktning. 

3.4 Aktörer i beslutsfattande 

Vi har som sagt hört från våra berättelser att beslut om att lämna chefsjobb inte är något 
som verkar ske i all hast. Vi har snarare hört berättelser om utdragna processer. Vilka 
aktörer kan då vara inblandade i sådana processer?  

De personer som vi har talat med beskrev beslutsfattandet som något som i allmänhet 
mognar fram, ibland i samspel med de personer som står individen ifråga närmast. Flera 
personer gav oss bilder av att de mentala processerna kan verka under lång tid. I vissa fall 
sker de i stor utsträckning i form av inre dialoger inom aktuell person, i andra fall i dialog 
med närstående.  Det kan också i enstaka fall beskrivas som en mycket summarisk dialog, 
som några av våra intervjuade refererade: 

Ja, jag pratade med min fru och sa att jag kanske ska byta jobb. Jaha, sa hon.  

… Pratade inte så mycket med andra. Kanske nämnde det med min man men det var inte. Nej, 
jag ältade det där fram och tillbaka ett bra tag själv faktiskt. Jag hoppar tänkte jag…  

Andra personer beskrev processen som ett ”bollande” med flera personer som man har 
förtroende för. Hanna hade tänkt färdigt men bollade ändå med sambon om bytet av 
jobb. Monica uttrycker det på liknande sätt: 

På nått vis så är det nog så att jag ska få bekräftelse på beslutet i mitt huvud, långt innan att jag 
begripit att jag faktiskt redan har tagit ett beslut.  



 

 
26 

 

Det förekommer naturligtvis att de man diskuterar med är personer utanför familjekretsen 
t.ex. nära vänner och arbetskamrater. Tomas är en av dem som använde sig av kollegor 
för att diskutera byte av tjänst.  

I allmänhet verkar det vara de riktigt närstående som får del av tankar, funderingar och 
presumtiva beslut. I enstaka fall har vi också hört att personer använder sig av 
företagshälsovården för att få ökade kunskaper om vad som kommer att hända om man 
lämnar chefsjobb eller för att få stöd när beslut är tagna. Samtalet med 
företagshälsovården bidrog för Anders del till att ökade insikter och han fick stöd och 
hjälp för att ta beslutet att lämna chefsuppdraget för att göra något helt annat. På samma 
sätt hade Sverker mycket stöd av en ”personalare” som han hade mycket kontakter med 
under tiden ett beslut växte fram och som ledde till att han hoppade av chefsjobbet. 

Ska man lämna ett chefsuppdrag för att göra någonting annat går man vanligtvis till sin 
chef och tar upp frågan när man väl har bestämt sig. Sådana initiativ kan leda till 
diskussioner som pågår under en tid. Det kan ske efter det att man har bestämt sig eller 
som en del av beslutsprocessen.  

När arbetsgivare tar beslut om eller initierar förändringen är som regel den närmaste 
chefen inblandad, men flera är normalt sett med i processen. Beskeden kan också ges vid 
möten anordnade av chefer på högre nivåer och/eller personalchefer, som vi bl.a. sett i 
tidigare exempel. Efter besked att man inte får vara kvar som chef är det enligt våra 
intervjuer naturligt att de människor man har närmast sig själv blir involverade som 
samtalspartner, som stöd m.m. Men, det kan också hända att andra människor engagerar 
sig såsom i Ingas fall. När Inga berättade för sina närmaste medarbetare att hon inte fick 
vara kvar på den aktuella chefstjänsten så ledde det till kraftiga reaktioner: 

För mina 15 rektorer … när dom fick veta det. Då tog alla och lämnade sina jobb och gick hit upp 
direkt. Dagen efter var alla 15 här igen och sa vad är det frågan om? Då blev det så turbulent på 
något sätt. … Massor, psykologer, hela elevvårdsteamet, kuratorer – alla skulle ner. Det var 30-
40 personer. Vaktmästarna som jag jobbat med blev tokiga.  

3.4.1 Hur överens kan inblandade aktörer vara? 

Graden av samstämmighet mellan anställd chef och arbetsgivare varierar att döma av våra 
respondenters utsagor. Det finns i vårt material inte något exempel där det har lönat sig 
för personer att bråka med arbetsgivaren när man fått besked om att man ska sluta. Det 
verkar vara en dominerande och vedertagen uppfattning hos många vi talat med. Enligt 
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den får man acceptera om arbetsgivaren vill skilja en från ett uppdrag oavsett om det är av 
mer personliga skäl, omorganisationer eller nedskärningar. I de flesta fall uppstår en 
förhandlingssituation, där den anställde själv eller tillsammans med fackliga företrädare 
mer pragmatiskt försöker få till stånd ett så rimligt avtal som möjligt. I hälften av våra 
enskilda intervjuer har någon form av avtal upprättats mellan den person som har lämnat 
ett chefsjobb och dennes arbetsgivare. Förhandlingarna rör ofta vilka villkor som gäller 
när man erbjuds ett annat jobb inom organisationen respektive vilka villkor 
(avgångsvederlag) som gäller då en person lämnar den aktuella organisationen 

Av våra intervjuer framgår att man i de flesta fall uppnår någon form av koncensus, men 
det är också en svårighet att tolka i hur hög grad man har blivit överens om t.ex. någon 
tvingats sluta som chef när organisationen förändras. På ett sätt kan man konstatera att 
koncensus uppnåtts i och med att personen ifråga gått över till andra uppgifter och att ett 
avtal träffats mellan parterna. Men det är ju i flera fall inget avtal på jämbördiga grunder 
eftersom det sannolikt inte fanns något alternativ om chefen ville bli kvar i 
organisationen. Åtta av våra tjugo intervjuade har på något sätt blivit mer eller mindre 
tvingade att sluta eller byta jobb15. En slutsats av intervjuerna är således att många tvingas 
acceptera den förändring som sker och gör så också, men vi bedömer att i stort sett alla 
skulle ha föredragit att jobba vidare med det uppdrag man hade innan. 

I några fall tvingas också arbetsgivaren mot sin vilja släppa ifrån sig chefer som själva valt 
att lämna organisationen av olika skäl. 

                                                            
 

15 Sju har definitivt uppgett att arbetsgivaren tagit initiativet till att uppdraget ska upphöra och i det åttonde fallet 
har arbetsgivarens initiativ och degraderingar utlöst ett eget initiativ att lämna organisationen 
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4 Att lämna chefsjobb 

Nu ska vi rikta intresset mot vad som kan hända efter det att beslut har fattats om att en 
individ skall lämna ett chefsjobb. I kapitlet redovisas för det första vilka typer av 
reaktioner som kan uppstå runt det aktuella chefsjobbet, för det andra vilka upplevelser 
som personer som lämnar chefsjobb kan ha samt för det tredje hur deras hälsa och 
välbefinnande kan påverkas. I kapitlets fjärde avsnitt intresserar vi oss för frågan varför 
det blir som det blir när personer lämnar chefsjobb. 

4.1 Reaktioner på beslut om att personer skall lämna 
chefsuppdrag 

Som har belysts i kapitel 3 tar det i allmänhet en ganska lång tid att fatta beslut om att en 
person skall lämna sitt chefsjobb vare sig individen själv eller dennes arbetsgivare initierar 
processen. Det kan också ta lång tid innan personen ifråga fysiskt har lämnat sitt jobb. 
Ibland verkar det visserligen kunna gå snabbt. Men, utifrån våra intervjuer tycks det som 
om det oftare tar ganska lång tid från det att beslut är fattat till det att själva lämnandet 
sker. I detta avsnitt berättar vi om olika typer av reaktioner; hos den aktuella personen, på 
den aktuella arbetsplatsen och i dess omgivning.  

Det som hände en av de personer som vi intervjuade, Hanna, belyser flera olika 
reaktioner – såväl personliga, som reaktioner från ledning, från arbetskamrater och från 
andra personer i hennes omgivning. När Hanna berättade för sin arbetsgivare att hon ville 
sluta möttes hon av följande reaktion: Nej, du får inte. Vi vill inte att du slutar. Samtidigt var 
företaget inne i en omstrukturering, så man behövde minska personalstyrkan. Till slut 
kom man överens om att hon kunde lämna och dessutom med ett avgångsvederlag. 
Reaktionerna från personalen var starka, flera grät och var mycket ledsna för att Hanna 
skulle sluta. Till detta kommer reaktioner från omgivningen som Hanna beskrev som 
oförstående för det val hon gjorde. Många förstod inte att hon kunde lämna ett 
chefsuppdrag för att gå över till att bli ombudsman i en facklig organisation.  

Anders, en annan av de intervjuade, verkade ha upplevt något liknande och berättade att 
chefskollegorna blev ganska förundrade och tolkade hans byte som ett avhopp.  

Många höjde ögonbrynen över att jag hoppade av, som man sa. Vad ska du hoppa av för? Jag 
kände att jag inte hade hoppat av. Jag bytte till något annat.  
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Anders tolkning av reaktionerna var att flera tyckte det var ”lustigt” att han lämnade en 
sådan tjänst. Det hade förmodligen att göra med att det ansågs vara en hög post inom den 
aktuella organisationen. Anders berättade också om andra möten med personer som såg 
bytet mer som något positivt och som uttryckte att det var djärvt och tufft gjort och 
personer som använde liknelser som ”att våga eller ge mig ut på något öppet vatten utan segel”.  

Att välja bort chefsjobb för att göra någonting annat förefaller väcka både förvåning från 
omgivningen och en viss beundran. Sådana reaktioner mötte Monica, som vid två tillfällen 
har valt att sluta som chef. Hon berättade att hon efter perioder med mycket arbete och 
där hon hade bidragit till att bygga upp och/eller utveckla verksamheter hade valt att gå 
vidare. Om reaktionerna på besluten berättar hon så här: 

Då fick jag höra att jag var lite galen. Du är väl inte klok, sa man till mig. Det är ju nu du ska 
skörda. Du kan luta dig tillbaka. Det låg inte för mig.  

Nora berättade om en annan typ av reaktion, nämligen upplevelser av förlust från 
kollegor och medarbetare.  I Noras fall hade flera personer under relativt kort tid valt att 
lämna organisationen och då möttes hon av reaktioner av typen: Nej, inte du också. Flera av 
medarbetarna blev också väldigt ledsna, något som Nora blev lite förvånad över.  

Filip som ofrivilligt lämnade sitt chefsjobb berättade att han fick mycket sympatiyttringar 
från omgivningen. Flera av de personer som vi intervjuade delgav oss liknande berättelser. 
Men, även de personer som själva hade tagit initiativ till att lämna hade genomgående fått 
sympatiyttringar. 

Överordnade chefers reaktioner på individers vilja att lämna chefsjobb kan se olika ut. 
Reaktionerna kan vara negativa på så sätt att organisationen sägs få bekymmer. I andra fall 
verkar det som om överordnade chefer kan se det som något naturligt och att de i sådana 
fall kan medverka till att det skall bli bra för alla parter. 

Sammanfattningsvis verkar det som att beslut om att lämna chefstjänster leder till många 
och olika reaktioner från arbetskamrater, kollegor, överordnade, familj och omgivning. 
Förvåning verkar vara en vanlig reaktion när chefer själva beslutar att lämna. Men det 
förefaller också finnas ett mått av beundran för dem som beslutar att göra någonting 
annat. Sympatiyttringar och beklagande är vanliga, inte minst när arbetsgivaren beslutar att 
chefer får lämna sina uppdrag.  
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4.2 Egna upplevelser av att lämna chefsjobb 

Av de tjugo personer som vi har intervjuat uttryckte flertalet i huvudsak positiva 
upplevelser. Ett antal personer gav dock uttryck för negativa eller blandade känslor efter 
lämnandet. Det kan handla om att arbetsgivaren inte avtackade eller uppmärksammade 
avslutet; chefen sa inte ens adjö, berättade Janne. Det kan också handla om att 
avslutningsceremonier innehöll moment som upplevdes negativt t.ex. gåvor av ringa eller 
intet värde, ord som inte stämmer med hur man själv upplever det eller hur man blivit 
behandlad. Görel berättade att hon flera år efter lämnandet fortfarande hade en ”tagg” 
som satt kvar, då hon efter många tjänstgöringsår med mycket ansvar för genomförda 
utvecklingsinsatser inte fick någon som helst uppmärksamhet från sin chef när hon 
lämnande sitt chefsjobb.  

Får man lämna ofrivilligt kan det både bli känslosamt och göra ont. Inga ansåg att det var 
”skitsmärtsamt” att tvingas lämna sitt chefsjobb. Det handlade inte bara om ofrivilligheten 
utan om vad som hände när hon lämnade sitt chefsjobb och skulle börja på ett annat jobb 
hos samma arbetsgivare. Hon berättade följande: 

När jag kom till min nya arbetsplats så hade ju ingen sörjt för att det fanns en plats till mig. Inget 
annat var ordnat heller. Där jag skulle sitta fanns inget kontor ledigt. Jag fick leta reda på ett rum 
på ett annat ställe. 

Att lämna ett chefsjobb kan inte sällan innebära att man får höra att man har varit bra, 
vilket kanske inte har framförts när man var chef. Erik berättade om detta på följande 
sätt: 

Det som överraskade var att man fick höra ganska mycket positivt när man skulle lämna. Det 
hade man inte hört så mycket innan, men då var det helt plötsligt tråkigt, skulle behöva dig, vill ha 
dig kvar här, du gjorde ett bra jobb och såna saker.  

Flera som vi pratade med berättade att de hade haft funderingar över arbetskamraters 
uppfattningar och tankar. Jag hade känslor av att ha svikit gruppen, berättade Cecilia. Även 
Monica, som under en längre tid hade jobbat på samma ställe och byggt upp 
verksamheten, hade funderingar om vad medarbetarna egentligen kände när hon lämnade: 

… jag undrar om de kände att jag svek dem. Det är frågor man får bära med sig. Det skulle man 
behövt diskutera. Det kände jag som lite svikare där. Vi hade dragit och slitet i flera år och fått det 
dit vi vill och många var nöjda. Svek jag dem eller var de nöjda? De får man aldrig svar på. 
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Av de berättelser vi har tagit del av framgår sammanfattningsvis att det kan finnas många 
funderingar och frågor hos personer som lämnar chefsjobb. Det innebär att lämna 
arbetskamrater, kollegor och inte sällan en arbetsplats. Det handlar om separationer som 
kan upplevas på många olika sätt. Ett framtvingat lämnande behöver inte alltid vara alltför 
smärtsamt, även om det kan förekomma upplevelser av frustration, aggression och 
förlorad självkänsla. En separation som kommer till på chefens eget initiativ verkar också 
kunna innehålla mycket känslor; både glädje och sorg. Oavsett hur lämnande av chefsjobb 
initieras kan de sätta spår hos personer som gör det långt efter det att de både fysiskt och 
psykiskt har lämnat uppdraget.  

4.3 Hälsa och välmående efter lämnandet 

Förändras hälsa och välbefinnande hos personer som lämnar chefsuppdrag? Det finns ju 
beskrivningar av att chefsuppdrag har blivit alltmer betungande16, så det kan finnas skäl att 
tro att hälsa och välmående kan förändras efter lämnandet. Av det skälet har vi intresserat 
oss för de lämnande chefernas hälsa och allmänna välbefinnande.  

De personer som vi har samtalat med uppger alla att de mår ganska bra, även om det vid 
intervjutillfällena hos vissa av dem fanns blandade känslor. Även den enda i gruppen som 
var arbetslös framhöll att han mådde bra. Men, han betonade att han inte hade så många 
år kvar till pensioneringen och han menade att det hade varit skillnad om han hade varit 
10 år yngre.  

Trots att många uttryckte att de mådde relativt bra och trivdes bra, hade hälften av dem vi 
talade med tankar om att jobba med någonting annat i framtiden. Några hade en dröm 
om att göra någonting annat på sikt. Andra tyckte att det nya uppdraget inte hade blivit 
riktigt vad man hoppades på. Ytterligare andra upprätthöll ett jobb som inte riktigt stämde 
med vad de ville göra. 

Vi har också intresserat oss för om respondenternas situation och välbefinnande hade 
förändrats över tid.  

Flera personer vittnade om att det kan ta lång tid att återhämta sig efter en intensiv period 
som chef. Det gäller både fysiskt och psykiskt. Att lämna chefsjobb kan bidra till att 

                                                            
 

16 Se exempelvis TCO:s rapport nr 12/2009 Det moderna arbetslivets chef, som vi har refererat i kapitel 2. 



 

 
32 

 

livskvaliteten ökar med minskad arbetsbörda, minskad stress och mindre ansvar. Men det 
är ingen garanti att det blir så, visar våra intervjuer. Även uppdrag där man inte är chef 
kan vara väl så utsatta, arbetstyngda och ansvarsfyllda. Det finns dock jämförelsevis fler 
berättelser om hur det blev bättre för f.d. chefer som lämnat chefsuppdrag än motsatsen. 
Anders berättade att arbetsbelastningen förändrades. Trycket var inte lika hårt på honom i 
hans nya jobb, han ansåg sig jobba mer med människor, variationen i arbetet var större 
och han sa sig kunna styra sin situation bättre. Richard beskrev också hur välbefinnandet 
hade ökat efter hand sedan han lämnade sitt chefsuppdrag och han hade fått mer tid för 
familj och annat. Dicks hälsa och livskvalitet hade ökat, och han pekade på att flera av 
hans jämnåriga som fanns kvar i det företag han lämnade hade fått hjärtinfarkt de senaste 
åren. På minussidan för honom och flera andra vi talade med fanns omständigheter att 
ekonomin förändrades negativt när chefstillägg försvann.  

Jannes berättelse är intressant. Han mådde först dåligt av att ha blivit av med chefsjobbet. 
Han var lättirriterad enligt familjen och samtidigt blev han ledig och hade det ganska 
behagligt. Han kunde ägna mer tid åt familjen och han började fundera på att starta eget 
m.m. Även här handlade det om blandade känslor, såvitt vi kunde förstå. Janne fick rådet 
av sin tidigare VD, som tvingades att sluta något år innan Janne fick gå, att inte börja söka 
jobb direkt utan ladda om batterierna innan han satsade på något nytt. Jag kan säga att jag 
tog time-out under en tremånadersperiod, berättade Janne, som uttryckte sina blandade 
känslor på följande sätt:  

Då är det klart att man hamnar i en frustration, sen blir det lite aggression, lite irriterad. Men sen 
efterhand kommer det att det är ganska skönt. Ja, det är lite semester och nu kan jag börja tänka 
på något nytt …  

Men jag har själv haft den här … första tiden, jätteskönt, det är semester och allt är frid och fröjd. 
Sen hamnar man helt plötsligt att telefonerna slutar ringa, man blir ganska ensam, osocial, man 
börjar själv få jaga.  

När vi intervjuade Janne mådde han bra. Han hade ett nytt jobb och ansåg att det var bra 
att han fick sluta på sitt förra jobb. I sitt nya jobb ansåg han sig ha stor nytta av att kunna 
förmedla sina erfarenheter. På liknande sätt berättade Dick vad som hade hänt honom, 
från arbetslöshet under en lång tid till något som han trivdes väldigt bra med, trots att han 
bara tjänade hälften av vad han gjorde tidigare som chef. Även andra vi träffade berättade 
om retlighet, irritation och negativa känslor som de utvecklade mot tidigare arbetsgivare 
som inslag i den kris man gick igenom när man hamnade i en förändrad situation.  
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Även om man blir arbetslös efter det att man lämnar ett chefsjobb behöver detta inte bli 
en katastrof. Man kan få tid till annat som Filip beskrev det när han fick frågan hur hans 
välbefinnande hade utvecklats: 

Inte till det sämre i varje fall. Jag kan göra det som faller mig in. Jag har skaffat mig lite andra 
identiteter. Träffar trevliga människor när jag vill. Det är klart att ekonomin är något helt annat, 
såklart. Men det får man ju vara medveten om och hantera därefter. Nej, jag är fortfarande inte 
något offer.  

Av samtalet framgick att Filip helst av allt ville få ett liknande jobb och fortfarande fanns 
hoppet kvar att det ska hända något positivt i framtiden. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det kan ta lång tid att återhämta sig fysiskt och 
psykiskt efter att ha lämnat chefsuppdrag. Att byta till ett uppdrag som inte innebär 
chefsuppgifter är ingen garanti för bättre hälsa och välbefinnande, men flertalet vi 
intervjuat vittnar om en lugnare tillvaro, ett lugnare arbetstempo, mindre sönderryckt 
arbetssituation samt om förbättrad livskvalitet. Även personer som bytt till nya 
chefsuppdrag verkar nöjda med sina val. Ingen uttrycker att man ångrar byten. 

De personer som vi har intervjuat och som ofrivilligt har fått lämna chefsuppdrag mår av 
allt att döma bra. Det har framgått att det i flera fall finns dramatiska inslag i det som har 
hänt dem. Flera av dem framhåller vikten av att ha en hållning till det som har hänt. Man 
tycker sig till och med se en nytta i det som hänt.  

4.4 Varför blir som det blir när individer lämnar 
chefsjobb? 

4.4.1 Arbetsgivares agerande vid lämnande 

Som vi sett tidigare i kapitlet påverkar också arbetsgivarens görande och underlåtenhet att 
göra saker hur lämnandet upplevs. Låt oss ge några exempel ur vårt material: 

Hanna lämnade sitt chefsjobb i samband med omstruktureringsarbete i hennes 
organisation. Hannas chef var då, enligt Hanna, fullt upptagen med sin egen framtid i 
organisationen och ”glömde” bort att tacka av Hanna, vilket fick Hanna att lämna sitt 
jobb med negativa känslor.  
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Leif lämnade ett chefsjobb efter 10 år men stannade kvar inom samma företag på ett 
annat chefsjobb. Att byta jobb inom företaget blir inte detsamma som om man lämnar 
organisationen, menade Leif. Han ansåg också att hans egen sjåsfria personlighet också 
hade bidragit till att det blev ett ganska odramatiskt byte och att själva lämnandet inte 
föranledde så mycket uppvaktningar och firande.  

Dick som på samma sätt som Leif hade varit med och byggt upp en verksamhet, hade 
dessutom under 20 år lärt känna många personer på företaget. Dick lämnade både 
chefsjobbet och företaget och bjöd de personer som han hade jobbat tillsammans med 
(det rörde sig om många personer) till ett avslutningsfika. Den avtackning som skedde tog 
alltså Dick själv initiativ till. Företaget hade kort dessförinnan uppmärksammat och firat 
hans 20-årsjubileum i företaget. 

Janne fick lämna sitt chefsjobb. Arbetsgivaren tackade inte av honom. Avslutet kom 
snabbt vilket ledde till att Janne lämnade sin arbetsplats kort tid efter det att beskedet 
gavs. Arbetskamraterna tog initiativ till avtackning och kom hem till honom. Andra 
samarbetsparter beklagade det som hände och uttryckte uppskattning över det samarbete 
som varit, men inte arbetsgivaren. 

Sammantaget verkar det finnas skäl för arbetsgivare att fundera igenom hur man agerar i 
samband med att personer lämnar sina chefsjobb, oavsett på vems initiativ det sker. 
Arbetsgivarens handlande påverkar inte bara den lämnande personens syn på 
arbetsgivaren, utan också inställning hos personer som är kvar i organisationen. Det kan 
uppstå något som vi kan kalla ”bad will” om man avslutat en chefsrelation på ett sätt som 
kan uppfattas som negativt. Denna slutsats gäller nog inte bara personer i chefsposition 
utan anställda i största allmänhet. 

4.4.2 Det egna agerandet vid lämnandet 

Individers eget agerande påverkar också hur lämnandet blir. Det förefaller också vara en 
slutsats som vi kan dra utifrån våra intervjuer. Individer som ger uttryck för bitterhet och 
besvikelser kan färga inte bara egna upplevelser utan också påverka omgivningens 
uppfattningar. Man kan också bestämma sig för vilka bilder man vill sprida. Vi har stött 
på fem personer – Inga, Filip, Janne, Dick och Bertil – som skulle kunna ha utvecklat en 
stark besvikelse över hur organisationen behandlade dem när de tvingades bort från sina 
chefstjänster, men som inte gjorde det.  
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Filip bestämde sig, som han själv uttryckte sig, för att inte bli ett offer och berättade att 
han inte på något sätt förmedlade negativa bilder till sin omgivning när han lämnade 
organisationen för att plötsligt stå utan arbete.  

Bertils handlande kännetecknades först av rakhet när han inte accepterade att 
arbetsgivaren försökte dölja att man ville att han skulle lämna sitt chefsjobb.  Därefter 
intog han en positiv hållning och påtog sig nya arbetsuppgifter med stort engagemang. 
Han verkade ha fått ett slags revansch när han två år senare fick erbjudande om ett 
tidsbegränsat chefsuppdrag. Arbetsgivaren hade i samband med att han skiljdes från sitt 
chefsuppdrag nämligen varit väldigt tydlig och förklarat att han aldrig skulle få någon hög 
chefsbefattning inom företaget igen. Du är rökt, sa man till Bertil. Om sitt förhållningssätt 
berättade Bertil följande: 

Man kan reagera på olika sätt. Man kan ju knyta handen i byxfickan och man kan ju ägna sig 
åt att göra så lite som möjligt.  

Ingas reaktioner på det som hände henne blev starka. Hon blev ledsen när vi pratade med 
henne, två år efter att hon lämnade chefsjobbet. Efter beskedet om att hon inte fick vara 
kvar på sin chefstjänst hade hon i första hand stöd av familjen. Hon fick en tydlig 
uppbackning av chefer och medarbetare som ifrågasatte beslutet. Hon använde sig av 
företagshälsovården för ett rådgivande samtal, men valde att försöka göra det bästa av 
situationen. Inga förklarar hur hon hanterade det: 

Jag har en stabil familjesituation och sen hanterade jag det. Så jag var inte sjukskriven en endaste 
dag. Inte ett smack. Jag bet i och gick vidare liksom  

Ingas dåvarande chef har senare bett om ursäkt för det som hände. Men det sitter 
fortfarande kvar känslor av hur hanteringen sköttes och det är också där Inga har många 
tankar om hur sådana här processer bör skötas. Hur som helst valde hon en strategi där 
hon ”bet i” och tog sig an två till synes svåra uppdrag som hon senare fullgjorde och fick 
mycket uppskattning för. Hennes utredningar och utvecklingsarbete har dessutom 
bidragit till att spara mycket pengar åt organisationen och det har naturligtvis i viss mån 
också gett henne positiva bekräftelser. Men hon sa sig helst vilja gå tillbaka till ett mer 
kvalificerat chefsuppdrag. 

Även Dick stod inför ett vägval. Han kunde ha ”hukat sig” som han uttrycker det, eller 
stannat kvar i organisationen för att senare kunna få någon slags upprättelse och där hans 
stödjande ledarstil återigen bättre skulle stämma överens med det som ledningen 
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förespråkade. Så hade några av hans tidigare arbetskamrater gjort. Dicks valde att lämna 
sin arbetsgivare, ett val som innebar att han blev arbetslös i en svår 
arbetsmarknadssituation, där det tog ett år innan han fick ett nytt jobb. Men där han nu 
jobbar stortrivs Dick med både jobb och livssituation. Kanske ska han söka ett nytt 
chefsjobb om några år, men det förefaller inte vara ett självändamål för Dicks del. 

Janne fick lämna sitt chefsjobb utan direkt motivering. Efter att ha byggt upp och 
moderniserat företagets verksamhet inom det aktuella området och lagt ner massor av tid 
på uppdraget ansågs han inte behövas längre. Som framkommit tidigare i detta kapitel 
fanns det massor av känslor som pendlade mellan aggression och frustration toppat av att 
högste chefen inte ens sa ”hej då”. Men det är inte den hållningen som Janne förmedlar i 
vårt samtal: 

Jag har alltid varit sån att jag vill försöka lämna arbetsplatsen att det blir så bra som möjligt. Jag 
brukar säga att världen är ganska liten, för det kan gå några år och så helt plötsligt är vi 
arbetskamrater igen. Så därför brukar jag försöka … jag gjorde ingen stor sak av det här. 
Försökte hålla det på ett så positivt sätt som möjligt då.  

Individers handlande i samband med och inte minst förhållningssätt till att lämna 
chefsjobb verkar alltså ha stor betydelse för hur de upplever lämnandet. Ett ”positivt 
sinne” och att göra det ”bästa av situationen” är uttryck som vi har hört individer uttala 
även efter det att de har hamnat i situationer som kan betecknas som besvärliga. Vikten av 
att använda sig av ett positivt förhållningssätt präglar flera berättelser. Ett sådant 
förhållningssätt kan bidra till att behålla hälsan och kan därmed betecknas som salutogent 
förhållningssätt för att låna ett begrepp från Aaron Antonovsky17. Genom att inte 
personligen bli ett ”offer”, genom att förstå att personer ibland måste lämna 
chefsuppdrag av olika skäl bland annat för att det behövs syndabockar kan även en svår 
situation bli uthärdlig och vändas till en möjlighet (även om det ibland används som en 
klyscha). Människor vars berättelser vi har relaterat i detta avsnitt har intuitivt, genom 
erfarenheter eller genom reflekterande kommit fram till att ett möjlighetsorienterat 
förhållningssätt är det bästa för dem i den situation som uppstått.  

En individs förhållningssätt påverkar också hur f.d. arbetskamrater upplever situationen 
när individen ifråga lämnar ett chefsjobb. Bitterhet och aggressioner som spelas ut kan 
bidra till att skapa olustiga stämningar på den gamla arbetsplatsen.  
                                                            
 

17 Antonovsky forskade om vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än orsakar sjukdom och 
döpte sådana faktorer till salutogenes i motsats till faktorer som orsakar sjukdom (patogenes) 
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Till andra erfarenheter som våra intervjupersoner beskrivit hör vikten av att man kan 
behöva reflektera över lämnandet, oavsett om man själv har tagit initiativet eller inte. 
Några har nyttjat professionellt stöd och andra inte, men slutsatsen är att reflekterandet 
kan bidra till att förstå vad det är som händer både med en själv och med andra. 

Men erfarenheten är nog att man ska ta sig tid, man ska reflektera och jag tror till och med, vilket 
nog inte jag gjorde, att man kanske bör prata med någon professionell om det. För det låg kvar 
ganska länge, det gjorde det . 
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5 Lärdomar från att lämna chefsjobb  

I våra samtal med människor som har lämnat chefsjobb har vi frågat om lärdomar; dels 
sådana som har med eget handlande att göra dels sådana som avser arbetsgivares 
handlande.  

5.1 Lärande, eget handlande 

Man kan lära sig av sina egna reaktioner, är något som framför allt har framkommit i de 
samtal som vi har fört. Därmed kan man också lära sig mer om sig själv. Man kan lära sig 
genom att fundera över exempelvis:  

 Hur man hanterade motgångar. 

 Vad man berättade och inte berättade om sina upplevelser. 

 Hur öppen man var respektive deltog i sådant som någon kallade ”det fula spelet”. 

 Hur man kände och uppvisade stolthet över det man hade presterat på det jobb 
man lämnade. 

Några betonade vikten av att lära sig lyssna på sig själv och då inte bara när det gäller hur 
man reagerade när man lämnade chefsjobbet utan också avseende hur man fungerade 
som chef, exempelvis hur man reagerar på de stimuli som ett chefsjobb kan ge som ökat 
ansvar, stor arbetsbörda och både positiv och negativ stress. Olika individer bär detta på 
olika sätt och klarar stress och ökande arbetsinsatser mer eller mindre bra. Några av de 
personer vi talade med berättade att de i efterhand insåg att de inte mådde bra i sin 
chefsfunktion och egentligen behövde byta jobb, men att man inte tog så stor notis om 
detta till en början. Bytet kan medföra att man frisknar till, som en person uttryckte sig. 
Anders sammanfattade det han upplevde efter bytet och vad han tog till sig av det som 
hänt: 

Ja, för mig personligen så blev jag en bättre människa, mer tillfreds människa. Men det är väl så 
att jobbar man med något som man inte riktigt trivs med så gör man väl inte det bästa av det heller.  

Anders reflekterade över att människor som jobbar i stora organisationer många gånger är 
så bundna till det de jobbar med och inte ser de möjligheterna som finns ”att vandra runt i 
en stor organisation”. Det är dessvärre inte så många som nyttjar den möjligheten, menade 
Anders. 
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Om man då tar chansen så finns det stora lärandemöjligheter, vilket en annan person 
berättade om:  

Ja, jag har lärt mig mycket om mig själv, det gjorde jag ju. Som jag sa innan. Det var väldigt 
lärorikt att få … våga ta chansen. Det är inte så läskigt. Det går … man behöver inte tänka att 
”jag vet vad jag har, jag vet inte vad jag får” utan vill jag någonting så får jag ta steget.  

Flera av de personer vi mötte framhöll värdet av att kunna gå in i och ut ur chefsroller. 
När man lämnar ett chefsjobb bjuds det på möjligheter att reflektera över vad som varit 
bra och vad som varit mindre bra i det chefsarbete man utfört. Det förefaller som de som 
har tillvaratagit dessa lärande- och reflektionsmöjligheter har fört ett slags ”protokoll” för 
sig själva. Men vi tror att det också skulle kunna vara en del i det som arbetsgivare 
erbjuder, nämligen en möjlighet att också kunskapsmässigt bearbeta den tid som man 
varit chef och vad man förändrat, vad man lärt under tiden. En som betonar värdet av att 
gå ut ur chefsrollen och in i något annat efter ett antal år som chef är Hanna:  

Sen var det för mig jätteviktigt att lämna chefsjobbet för jag kände att … jag tror att det är viktigt 
att när man varit chef att man kliver tillbaka och reflekterar på hur man är som människa och hur 
man är som chef. Vad kunde man ha gjort bättre? Skulle jag kunna gjort det bättre eller gjorde jag 
det bra? Så man får en reflektion på det. Att bara gå i samma spår … alltså, man ansvarar ju för 
andra människor. Naturligtvis har jag gjort massor med misstag i mitt chefskap, självklart, men 
jag tror att om man ska kunna lära sig av dom, så kanske man kan reflektera kring det. Därför 
ville jag inte gå till ett nytt chefsjobb.  

Byten av arbetsplatser och arbetskamrater kan också ge möjlighet till lärande. Det kan 
innebära möjlighet att tränga in i andra verksamheter och kompetensområden. Man kan 
också fortsätta inom samma verksamhetsfält och byta organisation och på så sätt få 
möjlighet att se hur olika organisationer kan fungera. Så gjorde Nora som bytte till ett 
liknande chefsuppdrag i grannkommunen och som ansåg att det innebar att gå in i en helt 
annan kultur. Det skiljer mycket både hur organisationer fungerar och vilken vikt man 
lägger vid chefer i olika kommuner, menade hon. Hennes erfarenhet var också att hon 
med bytet som grund hade kunnat göra jämförelser, hade fått perspektiv på det jobb hon 
hade lämnat liksom på det jobb hon hade kommit till, men även perspektiv på sig själv.  

Flera av de personer som vi intervjuade pekade på de möjligheter till lärande som ligger i 
att byta jobb. Görel och Tomas berättade på att det de hade lärt sig om chef- och 
ledarskap i en miljö även fungerade i en annan miljö; en iakttagelse som gjorde att tilltron 
till egen förmåga ökade. Tomas resonerade så här: 
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Ja, att har man haft ledarskapet så klarar man nog mer med en annan bredd än vad man 
egentligen vågade tro. Så man har nog med sig det. Det tror jag inte att jag för fem år sedan skulle 
ha svarat innan jag hade provat. Det är en lärdom om mig själv.  

Några av de personer vi talade med blev arbetslösa för kortare eller längre tid. Att bli 
arbetslös är en erfarenhet i sig och några av dessa personer har senare hamnat i nya jobb 
där också den kunskapen blev en tillgång i form av en förståelse för andra personer som 
har hamnat i liknande situationer.  

Andra till synes negativa upplevelser som våra intervjupersoner hade varit med om har i 
efterhand visat sig vara användbara erfarenheter i arbetet med människor. Anders säger 
sig ha fått upp ögonen för hur chefer kunde bli behandlade och fick en annan bild av 
kommunen och organisationen. Han framhöll att det var mycket lärorikt.  

5.2 Lärande, arbetsgivares handlande 

I de samtal vi förde med personer som hade lämnat chefsjobb framkom mycket 
synpunkter på vad arbetsgivaren gjorde och inte gjorde och hur det bidrog till vad som 
hände i samband med att personerna lämnade sina uppdrag, men det visade sig också att 
det fanns en hel del synpunkter på vad arbetsgivaren kunde ha gjort innan lämnandet blev 
aktuellt. 

Vi har därför valt att återberätta deltagarnas synpunkter ur ett tredelat kronologiskt 
perspektiv, nämligen för det första arbetsgivares handlande i samband med att individer är 
på väg in i chefsuppdrag. Den andra fasen rör arbetsgivares agerande när individer är 
verksamma som chefer och den tredje fasen (som är vårt huvudfokus) är när individer ska 
lämna chefsuppdrag. Den tredje fasen benämner vi ”utskolning” för att vi ser denna fas 
som något som i högre grad borde kunna planeras, diskuteras och förberedas.  

5.2.1 In i chefsjobb – inskolning och introduktion 

Mer introduktion inför chefsuppdrag, är ett önskemål som kom fram i några intervjuer. 
Det handlar om att få en bra grund att stå på inför det nya chefsuppdraget och förefaller 
vara lika viktigt även om man varit chef tidigare. En person påtalade vikten av att få syn 
på och förstå vilken kultur som råder i organisationen.  
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Vägen till chefsjobb kan också utvecklas. Vi har idag för dålig väg in för chefer menade en av 
de personer vi intervjuat, som jämförde med tidigare erfarenheter av att ha arbetat i 
organisationer med biträdande chefer som innebar att man fick vara chef men inte ha det 
yttersta ansvaret för verksamheten. I liknande roller kunde man pröva på chefsjobb, träna 
ett tag som ledare för att sedan kanske gå till ett chefsuppdrag med fullt ansvar.  

5.2.2 Verksam som chef– chefsutveckling, planering och löner 

Utveckling under tiden man arbetar som chef är viktigt. Det betonades av flera av de 
personer vi samtalade med. Hur den utvecklingen ska se ut bör arbetsgivaren kunna 
diskutera i personal- och utvecklingssamtal, men utifrån de samtal vi har fört verkar detta 
vara ovanligt och framför allt tycks det inte förekomma individuell planering som skulle 
kunna visa på introduktionsaktiviteter, fortbildningsaktiviteter och framtidsplaner.   

Vad gör vi med dom som har jobbat som chefer i jättemånga år?, är en fråga som Inga tyckte var 
mycket viktigt. En bra planering från början kan leda till att man identifierar olika vägar ut 
ur chefskapet men som ändå gör att cheferna kan känna att man får ett bra slut. Där tycker 
jag det finns förbättringsområden att ha en bredare och öppnare diskussion om alternativa saker att göra, 
ansåg Inga.  

I flera intervjuer uttryckte våra respondenter att man trodde att det fanns personer som 
ville lämna sina chefsjobb, men där de inte gjorde det därför att det fanns hinder. Ett 
hinder som flera pekade på är att det kan vara svårt att samtala om sådana frågor med 
arbetsgivare, eftersom det inte finns etablerade former för det i de organisationer där de 
arbetar. Ett annat hinder som nämnts är ekonomi. Höga löner för chefsjobb verkar ibland 
hindra personer från att lämna dem. En av de personer vi intervjuade tyckte att det skulle 
vara bra om chefslöner inte omedelbart sänks när individer lämnar chefsuppdrag för 
andra uppdrag.  

Ett annat område där arbetsgivare kan behöva utveckla sitt handlande gäller hur man 
hanterar rörlighet bland chefspersoner i samband med omorganisationer. 
Omorganisationer förändrar chefsjobb, både till antal och till innehåll. Det betyder att 
personer i chefspositioner får förändrade förutsättningar; ibland uppstår övertalighet, 
ibland skapas nya chefsjobb. Detta bör arbetsgivare kunna förutse och därmed hantera 
berörda individer på bättre sätt, ansåg flera av de personer vi talade med. Framför allt 
efterlyser man öppnare och ärligare kommunikation. Ibland sägs det finnas misstankar om 
att omorganisationer tillgrips istället för åtgärder som behöver vidtas i enskilda fall t.ex. 
för att flytta på en person i chefsbefattning. Om det i samband med omorganisationer 
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uppstår övertalighet bland personer på chefsposter så anser några att sådana situationer 
med fördel skulle kunna diskuteras öppet bland de berörda i syfte att hitta lösningar som 
passar dem.  

En annan fråga som flera av de personer vi intervjuade tog upp är att personer som 
innehar chefspositioner får söka om sina uppdrag i samband med 
organisationsförändringar. Detta anses kunna ge upphov till frustration. Det finns en risk 
att individers motivation och engagemang påverkas negativt även om man kommer ut 
helskinnad ut ur sådana processer, som en person uttryckte det. Det kan också leda till att man 
får en mer negativ syn på arbetsgivaren. 

5.2.3 Utskolning från chefsjobb 

Vad finns att säga om arbetsgivare agerade i samband med att personer lämnar chefsjobb. 
Följande erfarenheter refererades av de personer som vi talade med. 

Flera personer pekade på vikten av att avslutningen blir bra så att varken den person som 
lämnar ett chefsjobb eller dennas arbetsgivare får dåligt rykte. Detta ansågs vara 
betydelsefullt oavsett om personen ifråga stannar kvar i organisationen eller lämnar 
densamma, liksom oavsett vad som ligger bakom lämnandet. En person uttryckte detta på 
följande sätt: 

Det är arbetsgivarens rykte det handlar om. Det är det som personen har med sig. 

En av de personer vi intervjuade hade erfarenheter av att en arbetsgivare gjorde sämre 
avslut med personer som hade jobbat som chefer än med andra anställda: 

Det är ju inte sällan vi på (namn på organisationen) träffar chefer som känner sig väldigt 
tilltryckta. Det kanske kommer in en ny VD och då vill han rensa upp och gör sig av med chefer 
utan synbar anledning. Då är frågan hur intresserad arbetsgivaren är av att göra en snygg 
omställning med chefer som man inte längre behöver. Det skulle jag vilja generalisera och säga att 
intresset verkar vara mindre än för vanligt folk. Klipper snabbt och snyggt och är villiga att betala 
för att bli av med chefen. Så om jag generaliserar lite så känner jag att det är vanligare att man gör 
ganska snabba, ibland ganska osnygga avslut  med chefer än vad man gör med övriga. 

Flera intervjupersoner påtalade betydelsen av att arbetsgivare ger stöd till personer som 
mer eller mindre ofrivilligt får lämna chefsuppdrag. En person som ansåg sig ha stor 
erfarenhet av att möta både chefer och medarbetare som hade hamnat i arbetslöshet 
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menade att det har en avgörande betydelse hur utskolningen går till och vad man kan göra 
för att underlätta övergången till ett nytt jobb. Det kan handla om en lång uppsägningstid, 
att erbjuda bidrag till utbildning, att hjälpa till med kontakter med andra arbetsgivare. 

Avgångssamtal ansågs också vara ett viktigt inslag i utskolningen. Vi fick ett intryck av att 
det är vanligt att arbetsgivare förespråkar att man ska hålla avgångssamtal med personer 
som lämnar organisationen och kanske också när chefer byter till ett annat uppdrag inom 
organisationen, men att så inte sker.   
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6 Individers bundenhet till chefsjobb 

I det här kapitlet diskuteras hur individers lämnande av chefsjobb påverkas av hur 
förankrade individerna kan vara i eller med andra ord bundna vid de chefsjobb de lämnar. 
Diskussionen kommer för det första att handla om det vi kallar för rumslig bundenhet, 
med vilket menas bundenhet till förhållanden knutna till jobbet. För det andra diskuteras 
det vi kallar för tidsmässig bundenhet med vilket menas hur länge som individerna ifråga 
präglas av chefsjobb sedan de lämnat det. Detta kan också ses som ett uttryck för styrka i 
bundenheten. 

6.1 Rumslig bundenhet 

Vår analys av rumslig bundenhet delas i två delar. Den ena tar fasta på rumsliga aspekter 
nära knutna till chefsjobbet ifråga och den andra till rumsliga omständigheter runt 
omkring chefsjobbet. De senare omständigheterna är sådana som inte direkt har med 
chefskap att göra och är därmed relevanta för alla människor som lämnar jobb.  

6.1.1 Rumslig bundenhet till chefsjobb 

Hur påverkas individer av sin rumsliga bundenhet till det chefsjobb de lämnar? Och vari 
består denna rumsliga bundenhet? Det är frågor som vi ställt oss i samband med 
uttolkningen av de berättelser som vi har fått del av via intervjuer med personer som 
lämnat chefsuppdrag. För att kunna diskutera de frågorna tar vi hjälp av det resonemang 
som fördes i kapitel 1 om chefskap uppdelat på funktion, person och konstruktion. 
Utifrån det resonemanget har vi valt att kategorisera rumslig bundenhet till chefsjobb i 
fem avseenden och att relatera dessa fem avseenden till chefsfunktion respektive 
chefskonstruktion på följande sätt: 

Chefsfunktion 

 Typ av chefsposition 

 Sak-/kompetensområde 

 Organisation 
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Chefskonstruktion 

 Chefsarbetsuppgifter 

 Medarbetare/arbetskamrater 

Bundenheten till chefsfunktion delas upp i tre delar. För det första kan en viss person 
vara bunden till en viss typ av chefsposition, exempelvis rektor i skolans värld, 
förvaltningschef inom socialtjänsten i kommuner eller verkmästare i industriföretag. Till 
typ av chefsposition hör formell makt, påverkansmöjligheter och status samt lön och 
andra anställningsvillkor. Bundenhet till sak-/kompetensområde handlar om den typ av 
verksamhet som chefsfunktionen ifråga är relaterad till och den typ av sakkompetens som 
är förknippad med verksamheten. Det kan vara ett verksamhetsområde som personen 
ifråga har utbildat sig till (exempelvis en lärare som har blivit rektor) eller ett område som 
personen på senare tid har lärt sig. Bundenhet till chefsposition och/eller sak-
/kompetensområde kan också vara relaterad till den organisation där positionen finns. Det 
kan vara ett företag, en kommun eller en viss arbetsplats.  

Bundenhet till en aktuell chefskonstruktion kan delas upp i två delar. Den ena handlar om 
chefsarbetsuppgifter, med vilket menas den typ av arbetsuppgifter som är förknippade med 
aktuellt chefsjobb och som på ett allmänt plan uttrycks som att planera, leda, fördela och 
organisera arbete. Det är arbetsuppgifter som kan ingå i en chefsposition, men också 
utföras av befattningshavare i stabspositioner av skilda slag. Den andra delen består i 
bundenhet till arbetskamrater och kollegor och i de band som finns till dessa. Banden kan vara 
mer eller mindre yrkesmässiga på så sätt att de kan ha utgjort väsentliga inslag i den 
chefskonstruktion som har byggts upp kring chefsfunktionen. Banden kan också ha blivit 
personliga och emotionella. Det är relationer som kan ha byggts upp under en längre tid 
och som bidrar till personens bundenhet till arbetsplatsen. 

Vi skall nu återvända till de tjugo personer som vi har intervjuat och med hjälp av den 
nyss presenterade indelningen karaktärisera deras rumsliga bundenhet till de chefsjobb 
som de har lämnat.  

Relativt många av de intervjuade, åtta av tjugo, uttrycker på olika sätt en bundenhet till att 
vara chef, dvs till chefspositionen. Av de åtta är fem inriktade på att kunna gå tillbaka till 
ett chefsjobb när det blir möjligt. De tre övriga har fått nya chefsjobb. Ingen av de tjugo 
intervjuade har sagt att man inte vill vara chef i framtiden.  
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Det finns vidare, enligt våra tolkningar, en stark bundenhet till det sak- och 
kompetensområde som personerna tidigare varit verksamma i. Här framträder kopplingar 
till genomgångna utbildningar och till verksamhetsområden. Här finns således 
bundenheten till att vara socionom och/eller att arbeta med utsatta människor liksom till 
att man kategoriserar sig som logistiker, konstruktör, personalvetare etc. Som vi bedömer 
det är det bara sex av de tjugo som inte uttrycker bundenheten till det man utbildats till 
eller lärt sig.  

Vi kan se att några av de intervjuade också är starkt förknippade med den organisation 
man verkar i eller har verkat i. Andra uttrycker att man har varit sammankopplade med 
verksamhet antingen som en specifik arbetsplats inom organisationen eller med företaget 
som sådant. Åtminstone tio av de tjugo har så starka kopplingar till 
organisationen/företaget att både de själva och andra förknippar dem med verksamheten. 
På det sättet kan vi säga att de har en stor del av sin identitet kopplad till 
organisationen/företaget. Det gäller även de två av de åtta som har lämnat respektive 
organisation, där båda varit verksamma i företaget/organisationen i ca tjugo år vardera.  

Vår analys av de intervjuades bundenhet till chefsarbetsuppgifter, dvs. uppgifter som 
handlar om att planera och leda övergripande sak- och formfrågor i en organisation, ger 
vid handen att det är fler som har någon slags bundenhet till arbetsuppgifterna än till 
chefspositionen som sådan. En majoritet av de intervjuade uttrycker att man är mer 
beroende av att ha de stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter som ingått i tidigare 
eller nuvarande uppdrag än ett beroende av att vara formell chef. Man skulle förmodligen 
ha kunnat ta bort suffixet eller prefixet chef från deras tidigare titlar om de fått fortsätta 
att utföra de uppgifter som var förknippade med arbetet och/eller yrkesrollen. Elva av 
tjugo kan beskrivas som personer för vilka det är viktigt att ha denna typ av 
chefsarbetsuppgifter. 

Samtliga tjugo intervjuade berättade om bundenhet till arbetskamrater och att det var 
svårast att lämna dem. Oavsett var man har tagit vägen när man har lämnat ett chefsjobb 
så har det förekommit separationssvårigheter i förhållande till personer som stått 
individerna ifråga nära när de lämnade sina chefsjobb.  

Det nyss sagda kan sammanfattas på följande sätt: 
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Chefsfunktion 

 av 20 är bundna till typ av chefsposition 

 14 av 20 är bundna till sak-/kompetensområde 

 10 av 20 är bundna till den organisation där chefsjobbet finns 

Chefskonstruktion 

 11 av 20 är bundna till chefsarbetsuppgifter förbundna med chefsjobbet 

 20 av 20 är bundna till medarbetare/arbetskamrater 

Utifrån den här sammanställningen gör vi följande reflektioner: 

1. Vi noterar att alla intervjuade personer uttryckte bundenhet till de personer som 
man byggt upp relationer till i sitt chefsjobb. Vad betyder det? Vi tolkar det som 
ett uttryck för att personer som är verksamma som chefer kan se det som viktig att 
ha fungerande relationer med medarbetare och arbetskamrater i form av 
underställda medarbetare, överställda uppdragsgivare samt sidoställda kollegor och 
intressenter. Då detta har varit fallet är det rimligt att anta att bundenhet uppstår. 

2. Mindre än hälften av de personer vi intervjuade uttryckte en bundenhet till det vi 
kallar typ av chefsposition. Det är intressant att notera att en majoritet av 
respondenterna inte uttrycker en bundenhet till makt, position och de villkor som i 
allmänhet följer av att verka i en chefsroll. Det är fler som ger uttryck för att det är 
till arbetsuppgifterna som ingått i chefskonstruktionen som bindningen finns. Man 
vill fortsätta att arbeta med olika lednings- och utvecklingsprocesser, men har inte 
lika tydligt krav eller önskemål om att man måste vara chef för att göra det. Det 
kan lika gärna vara i stabs- eller specialistfunktion. Att ha utvecklande och 
stimulerande arbetsuppgifter utan att behöva ta ansvar för personal, ekonomi m.m. 
kan vara ett tillräckligt bra alternativ till att ha en formell chefsposition! 

3. Nästan tre av fyra eller fjorton av tjugo uttrycker bundenhet till det sak-
/kompetensområde man verkat inom. Andra verkar mer se sig som generalister 
eller tycks betrakta chefskap som profession.  

4. Bundenheten ser olika ut från individ till individ, vilket kan ses som ett självklart 
konstaterande. Likväl förtjänar det att uppmärksammas. När vi studerade de tjugo 
intervjusvaren kunde vi nämligen notera att fem personer uttrycker en bundenhet 
till alla fem aspekterna och med andra ord också till såväl chefsfunktionen som till 
den chefskonstruktion de hade varit med och skapat. Vi kunde också notera att sex 
personer varken uttrycker bundenhet till chefspositionen eller till 
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chefsarbetsuppgifter, dvs till det som i förstone kan förstås som näraliggande 
aspekter knutna till chefsjobb. 

5. Även mycket stark bundenhet, som den uttrycks i intervjuerna, är sällan tillräckligt 
för att förhindra rörlighet om andra omständigheter kommer in i bilden t.ex. att 
det händer någonting i privatlivet. 

6.1.2 Rumslig bundenhet till omständigheter runt chefsjobb 

I förra avsnittet diskuterades rumslig bundenheten kopplad till olika aspekter knutna till 
aktuellt chefsjobb. Men det finns ju andra aspekter på det som kan kallas rumslig 
bundenhet, exempelvis bundenhet till en ort på grund av familj, släkt, vänner, 
fritidsintressen och bostad. Denna bundenhet är ju inte unik för personer som har 
chefsjobb utan kan gälla för alla kategorier.  

Vi ska illustrera denna art av rumslig bundenhet med några exempel. 

En av de intervjuade jobbade över femton år inom ett stort företag på en större ort i 
Sverige. Efter avancemang till högre positioner och funderingar om vad som skulle bli 
nästa position i företaget, blev personen ifråga rekryterad till ett annat företag. I sin 
berättelse redovisade personen svårigheter i det val som gjordes när familjen lämnade ett 
fint och trevlig hus, trevliga grannar och kompisar för att flytta till en betydligt mindre ort en 
bonnhåla på landet. Det framgår att det var mycket s.k. gnäll den första tiden från familjen 
som förstärktes av att medföljande äkta hälft var arbetslös initialt. Dessutom hade barnen 
ännu inte hittat några kompisar. När sedan personen ifråga ville lämna företaget och 
orten, då hade familjen rotat sig, det hade ordnat sig med jobb och kompisar etc. Då satte 
familjen ovillkorligt stopp – aldrig i livet – för en ny flytt.  

Ett annat exempel på rumslig bundenhet berättades av en annan person som hade trivts 
väldigt väl både med jobbet och med organisation, så det hade aldrig varit aktuellt att 
flytta. Han beskrev det så här: Sen har jag ju barnen och vi trivts väldigt bra, så att flytta har inte 
varit aktuellt. Det skulle i så fall vara till Norrbotten men då får jag inte med mig resten av familjen.  

Närheten till åldrande föräldrar har varit en rumslig bundenhet som har hindrat respektive 
föranlett några av dem vi intervjuat att byta jobb och/eller ort. En av dem berättade: jag 
har min gamla mamma i (namn på orten) och hon känner sig som nybliven änka. Och jag har inga 
syskon och hon behöver väldigt mycket sällskap. Vilket är en faktor som påverkar.  En annan 
beskrev sin situation så här: Jag ville komma till (namn på organisationen) bl.a. för att min mamma 
bor här och hon började bli lite dålig. Jag har också mina barn och barnbarn här.  
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Det finns många varianter på samma tema där familj, vänner och bostad utgör bundenhet 
som gör att personer inte rör på sig. Omvänt kan liknande omständigheter vara 
drivkrafter för att röra på sig för att komma ”hem” i någon mening. Flera personer som vi 
har träffat har pratat i sådana termer och en berättade att hon många år har haft en plan 
för hur det ska gå till. Möjligheten för henne och maken att finna respektive behålla jobb 
har styrt rörligheten till en viss geografi. 

6.2 Styrkemässig bundenhet till chefsjobb 

Som nämndes inledningsvis i detta kapitel har vi i detta arbete intresserat oss för 
individers tidsmässiga bundenhet till chefsjobb, med vilket menas hur länge som 
individerna ifråga präglas av chefsjobb sedan de lämnat det. Detta kan också ses som ett 
uttryck för styrka i bundenheten till chefsjobbet. I detta avsnitt skall vi diskutera 
styrkemässig bundenhet i två avseenden; till vilket rumsligt förhållande som individer kan 
vara bundna respektive hur styrkan i rumsligt beroende kommer till uttryck tidsmässigt. 

6.2.1 Bundenhet till olika typer av rumsliga förhållanden 

Ovan diskuterade vi rumslig bundenhet till chefsjobb uppdelad i fem aspekter; typ av 
chefsposition, sak/kompetensområde, organisation, chefsarbetsuppgifter och 
medarbetare/-arbetskamrater. De tre förstnämnda är relaterade till chefsjobbet som 
funktion, medan de senare två har med hur jobbet är konstruerat i sitt sociala 
sammanhang. Vi redovisar nedan hur vi har tolkat de intervjuades berättelser med 
utgångspunkt från dessa fem bundenhetsaspekter.  

En av våra intervjuade hade varit verksam i en organisation i snart 30 år. Från att ha varit 
pedagog/lärare har arbetslivsresan gått via rektorsjobb, specialistjobb, nya chefsjobb till 
nya generalist- och specialistuppdrag. Det har skett inom en och samma organisation och 
vi har konstaterat att bundenheten inte i första hand finns till det ursprungliga 
kompetensområdet utan snarare till organisationen. Av berättelsen framgår att även om 
det är fem-sex år kvar till ålderspensionering, kommer personen i fråga att bli kvar hos sin 
arbetsgivare. Uppgifterna är viktiga för honom liksom att känna människor i 
organisationen. När vi ber honom beskriva omständigheter kring varför han slutade som 
chef får vi berättelser om att stora organisationer innehåller många möjligheter att röra på 
sig och att få jobba med olika uppgifter. Han sa sig ha reflekterat över att människor är så 
bundna till det de jobbar med att de inte ser de möjligheter som finns i stora 
organisationer. När man tar chansen och byter jobb så medför det att kompetensen 



 

 
50 

 

breddas och det finns möjlighet att fylla på med mer energi. En anledning till att fler inte 
tar chansen, tror vår respondent, är att man känner rädsla för det som inte är känt och att 
man inte vet vad man får.  

Den här personens berättelse visar på en rumslig bundenhet som i första hand är relaterad 
till organisation, i andra hand till chefsarbetsuppgifter och i tredje hand till arbetskamrater. 
Denna person kan ses som en tillgång för sin arbetsgivare. Personer med den 
inställningen och liknande erfarenheter kan säkert användas i en rad olika uppdrag, där 
bred erfarenhet och generalistkompetens är en förutsättning för att lyckas med 
uppdragen. Han kan också säkert användas för att ge andra chefer som funderar på att 
lämna chefsuppdrag råd och insikter om vad det innebär att gå från chefsuppdrag.  

En annan av de personer som vi intervjuade uppvisade en annan form av bundenhet och 
då i första hand till chefspositionen men även till det egna kompetensområdet, eftersom 
han berättade att han i första hand sökte sig till chefsjobb som avsåg den typ av 
verksamhet som han var utbildad till och hade ägnat sig åt.  

En tredje person som vi intervjuade bedömer vi vara mest bunden till sitt sakområde. 
Hon har jobbat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom detta kompetensområde och 
kommer av allt att döma att gå i pension inom några år. Bundenheten har varken varit 
relaterad till chefsposition eller till chefsarbetsuppgifter. Men utöver ett slags bundenhet 
till sin profession finns det även starka band till organisationen och till arbetskamraterna. 
När det gäller organisationsbundenheten så tolkar vi den som stark. Den kan också 
uttryckas som en bundenhet till att bli kvar i organisationen fram till pensionen.  

De här tre personerna uppvisar tre olika bundenhetsprofiler: Den första ger uttryck för en 
typ av bundenhet som kan kallas organisationsbundenhet knutet till den organisation där det 
aktuella chefsjobbet finns som funktion. Den andra bundenhetsprofilen präglas av en 
stark chefspositionsbundenhet på så sätt att chefspositionen som sådan verkar ha varit viktigast 
för personen. Den tredje personens berättelse ger uttryck för en bundenhetsprofil som 
uppvisar både en stark sakområdesbundenhet och en stark organisationsbundenhet.  

På liknande sätt skulle vi kunna karaktärisera andra intervjuade personers bundenhet till 
olika rumsliga aspekter kopplat till chefsjobb. Vi gör det inte, utan nöjer oss med att 
notera att bundenhetsförhållandena kan se olika ut från individ till individ och att de kan 
beskrivas med hjälp av ovanstående terminologi.  
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6.2.2 Tidsmässig bundenhet till chefsjobb 

Vi skall nu gå över till att diskutera hur styrka i bundenhetsförhållanden kan komma till 
uttryck tidsmässigt.  

Stark organisationsbundenhet, dvs bundenhet till den organisation där chefsjobbet finns, 
verkar medföra att det kan ta lång tid att både fatta beslut om att lämna jobbet och att 
sedan lämna det praktiskt och mentalt.  

En av de personer (Anders) som vi intervjuade berättade att han vid flera tillfällen hade 
pratat med sin överordnade chef om att lämna chefspositionen. Men något beslut hade 
inte fattats, inte förrän han under en långhelg med familjen hade fått lite distans till 
jobbet. Ett beslut hade mognat fram om att lämna chefsjobbet. Han ringde i bilen hem till 
chefen och meddelade beslutet. Anders berättelse uppvisar en stark bundenhet till 
organisationen, så berättelsen innehåller inget moment som tyder på att Anders haft 
funderingar på att lämna organisationen. Tvärtom såg Anders bara möjligheter att röra på 
sig i organisationen. Men, den starka organisationsbundenheten verkar ha gjort att 
beslutsprocessen blev lång. När väl beslutet var fattat förefaller det inte ha varit svårt att 
ställa om till ett annat jobb.  

En annan av de personer som vi intervjuade berättade om en omställning med starka 
beroenden till den arbetsplats där han hade varit chef. Efter att under tio år ha byggt upp 
denna arbetsplats ville personen ifråga göra någonting annat bl.a. för att undvika att bli 
alltför ”hemmablind”. Det var enligt vad som indirekt framgår av berättelsen inte aktuellt 
för personen att lämna organisationen, utan att byta arbetsplats inom företaget. Vår 
tolkning är att det behovet av att byta chefsjobb hade vuxit fram under en längre tid, men 
att beslutet att söka det nya chefsjobbet och att så småningom acceptera erbjudandet inte 
föranledde någon lång betänketid, snarare tvärtom. När vi intervjuade personen ett år 
efter det att han hade lämnat det fanns det kvar starka band till det gamla jobbet. 
Personen ifråga hade en tavla med anknytning till den gamla arbetsplatsen på sitt 
tjänsterum. 

Vi har sett några exempel på hur stark chefspositionsbundenhet, dvs rumslig bundenhet till att 
verka som chef, kan få tidsmässiga konsekvenser på att det kan ta tid att hitta ett 
likvärdigt chefsjobb. Ett exempel är Inga som hade jobbat länge i samma organisation och 
då huvudsakligen som chef. Inga fick lämna chefsuppdraget för några år sedan med löfte 
om ett likvärdigt chefsuppdrag. Hon arbetade vidare i organisationen med de uppdrag 
arbetsgivaren gav henne och sökte inte några chefsjobb utanför organisationen. 
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När det sedan gäller sakområdesbundenhet så kan ett starkt sådant också innebära ett 
tidsmässigt beroende. En av de personer som vi samtalade med berättade att han för tio 
år sedan bestämde sig för att gå i pension. Detta beslut verkställdes inte, eftersom kontakt 
med sakområdet och arbetskamrater inom området var så starkt. 
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7 Avslutande diskussion 

Med den här rapporten och det arbete som ligger bakom den har vi velat tillhandahålla 
kunskap om vad det kan innebära att lämna chefsjobb. I det avslutande kapitlet 
sammanfattar och reflekterar vi över det vi har kommit fram till. 

7.1 Sammanfattande reflektioner 

7.1.1 Besluts- och lämnandeprocesser i stort 

I kapitlen 3 och 4 har vi skildrat berättelser om hur det kan gå till när beslut fattas om att 
människor skall lämna chefsjobb respektive när de senare lämnar jobben.  Utifrån 
berättelserna tycker vi oss kunna se att sådana besluts- och lämnandeprocesser kan delas 
in i fem faser: 

  Beslutsprocess               Lämnandeprocess 

 
 

De olika faserna är schematiskt skisserade som åtskilda från varandra, men kan i praktiken 
glida in i varandra och vara överlappande.  

Med förfas menas den period då det finns funderingar – hos en individ eller dennes 
arbetsgivare som rör om individen ska vara kvar på det aktuella chefsuppdraget eller inte. 
Vi har t.ex. sett att många av de intervjuade har funderingar om hur deras framtida 
uppdrag ska se ut, hur länge de ska stanna innan de rör på sig och om de överhuvudtaget 
ska vara chef i framtiden. I enstaka fall har vi stött på personer som haft en uttalad 
målsättning att byta vart femte år. Det kan således finnas funderingar redan när man 
börjar på ett nytt chefsuppdrag vad gäller hur länge man ska vara kvar.  

 

Förfas 

 

Initiativfas 

 

Beslutsfas 

 

Lämnandefas 

 

Efterfas 
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Under förfasen kan det också hända saker runt omkring både organisationen och 
individen som så småningom utlöser ett initiativ till att lämna organisationen. Exempel är 
återigen omorganisationen som är på gång, men det kan också handla om hur 
representanter för organisationen agerar i olika sammanhang, om förändringar av 
organisationers syn på personalpolitik och om liknande exempel. För individernas del kan 
således åtskilliga saker inträffa som påverkar inställningen till organisationen och 
chefsuppdraget. Egna förväntningar på jobbet infrias inte eller man kan efter hand känna 
att man vill göra något annat. Det och många andra förhållanden kan pågå under en lång 
tid utan att det utlöser något initiativ. Vi har också i samtal med våra respondenter fångat 
erfarenheter som handlar om att önskemål om att göra någonting annat aldrig leder till ett 
initiativ från individen, men ibland istället på arbetsgivarens initiativ. 

Under förfasen kan å andra sidan de egna insikterna mogna fram så att det leder över till 
det vi kallar initiativfasen. 

Initiativfasen beskriver en mer eller mindre lång tidsutdräkt där såväl en individ själv eller 
dennes arbetsgivare har klarnat i tanken att det är dags att göra någonting annat respektive 
att skilja individen från befattningen. Under initiativfasen kan sonderande och 
förhandlande samtal föras med överordnad chef om att gå över till andra uppgifter. En 
form för detta skulle kunna vara de återkommande utvecklingssamtalen, men att döma av 
våra respondenters berättelser är det mer ovanligt än vanligt. Resonemang kan pågå med 
nära vänner och familj under den här fasen. Vi har också mött uppfattningar om att andra 
personer kan vara viktiga för att stödja och underlätta rörlighet. Självklart innehåller 
initiativfasen även sonderingar i andra organisationer, genom kontakter med olika 
sökalternativ t.ex. där man själv söker nya uppdrag eller har kontakter med 
rekryteringsföretag. Initiativfasen kan vara utsträckt i tiden och behöver inte resultera i att 
man slutar på den aktuella tjänsten.  

Beslutsfasen är kulmen på den första delen av händelsekedjan när individer eller 
arbetsgivare väl beslutar sig för att agera. Den första delen av processen är klar. För de fall 
där arbetsgivaren avbryter en chefs anställning innehåller beslutsfasen förutom dialoger 
med den berörde normalt även diskussioner med fackliga företrädare. 

Det fjärde momentet i besluts- och lämnandeprocessen är själva lämnandet eller 
lämnandefasen. Den kan vara kort, som vid abrupta slut, eller lång när personer går kvar 
länge på gamla jobbet efter det att beslut fattats om att sluta. Under den här fasen sker i 
första hand ett fysiskt lämnande av chefsuppdraget men även någon form av mentalt 
lämnande. Det senare pågår normalt under väsentligt längre tid än det fysiska lämnandet. 
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Dramatiska uppbrott som genomförs på grund av chefens tillkortakommande eller oetiskt 
alternativt brottsligt agerande är exempel där både organisationens och individens 
lämnande kan bli utdraget i tiden psykiskt sett.  

Vi har även valt att föra till ett steg som vi kallar efterfasen. Då har personen lämnat sitt 
uppdrag, kanske även organisationen och det omedelbara lämnandet är över, både fysiskt 
och till stora delar kanske även mentalt. Men långt efter att man lämnat ett jobb kan det 
finnas kvar minnen, känslor, relationer, anekdoter och eventuellt behov av referenser om 
man söker andra jobb. Här finns historien, det som ligger kvar som en del av det man 
varit med om och kan på ett sätt beskrivas som ett latent tillstånd, som kan rullas upp i 
olika skeden långt efter att man lämnat organisationen både kroppsligen och mentalt t.ex. 
när någon hör av sig. Efterfasen är på ett sätt ett avtryck man får med sig och som stannar 
kvar hos en själv. Det är också här man hinner med att reflektera över det förra uppdraget 
och den organisation man har lämnat. 

7.1.2 Beslutsprocesser  

Låt oss sedan reflektera något över vad som kan hända i de processer som leder fram till 
beslut om att en individ lämnar ett chefsjobb. 

Vi kan då först konstatera att variationerna och omständigheterna som leder fram till 
beslut om att individer lämnar sina chefsuppdrag är många. Låt oss inleda med att 
uppmärksamma omständigheter som leder fram till att individer tar egna initiativ. Vanligt 
är att det sker på grund av missnöje med lön, villkor, arbetssituation, att man blir trött på 
chefskap och/eller som någon framhöll – evighetsarbetet med ekonomi istället för arbete 
med människor. Men rörlighet utlöses inte enbart av missnöje utan vanligen av att man 
vill göra någonting annat, man har ett specifikt intresse eller för att få nya utmaningar och 
lära sig någonting annat. Det förekommer, även om vi tror att det är mer i enstaka fall, att 
chefer blivit chefer mot sin vilja. Att man då lämnar av fri vilja när möjligheten finns är 
ganska naturligt. Att närma sig pensionering och vilja bli ”utskolad” är ett ytterligare skäl. 
Att ha varit länge på ett ställe förekommer också som ett tydligt skäl för att byta jobb. 
Omorganisationer leder många gånger till att personer på chefsjobb får lämna sina jobb 
därför att de försvinner eller förändras. Det kan då hända att individer själva tar initiativ 
till att lämna sina chefsuppdrag på grund av omorganisationer.  

Det finns alltså många olika anledningar till att individer själva tar initiativ till att lämna 
sina chefsuppdrag. Vi har inte funnit någon gemensam nämnare. Byten av jobb är till stor 
del styrda av lokala omständigheter och tillfälligheter. 
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När arbetsgivare tar initiativ till att skilja människor från chefsuppdrag har vi funnit 
exempel på att det sker för att personerna ifråga inte lever upp till de förväntningar och de 
krav som ställs. Men vanligare – i varje fall att döma av våra intervjuer – tycks vara att 
man organiserar om, bantar organisationen och/eller tar bort chefsled. Mer än hälften av 
våra respondenter har direkta eller indirekta erfarenheter av omorganisationer som tvingar 
fram rörlighet bland chefer. Ibland yttrar det sig så att alla personer med chefsjobb får 
söka om chefsuppdrag även i de fall då de inte förändras.  

Sammantaget tycker vi oss ha sett att det verkar finnas fler skäl för individer att ta initiativ 
till att lämna sina chefsjobb än för arbetsgivare att göra det. Det kan bero på att vi i detta 
sammanhang inte har pratat med arbetsgivarföreträdare. Men, vi är likväl något 
överraskade över att vi inte har hör något arbetsgivarinitiativ som bottnar i ambitioner att 
medverka till kompetensutveckling hos personer verksamma som chefer.  

Vad finns då mer att reflektera över när det gäller beslutsprocesser?  

En fundering gäller hur arbetsgivare uppträder mot sina chefer i samband med 
omorganisationer. En av de personer vi intervjuade berättade att arbetsgivaren hade 
samtalat med berörda chefer innan en omorganisation genomfördes. Det var bra tyckte 
personen ifråga, eftersom det gav möjlighet att reflektera över om man ska fortsätta som 
chef eller inte. Det gav också arbetsgivaren möjlighet att tydliggöra vilka krav och 
förväntningar som skulle komma att finnas på chefskapet i den nya organisationen. Vi 
hörde en person prata i sådana här termer samtidigt som vi hörde fler personer uttrycka 
kritiska synpunkter över arbetsgivares agerande i förhållande till personer som 
upprätthåller chefspositioner.  

En annan reflektion rör den bild vi har fått av att beslutsprocesser ofta tycks ta ganska 
lång tid vare sig det gäller processer där individer eller deras arbetsgivare tar initiativ. Det 
är ingen överraskande iakttagelse. Tankar måste få mogna fram. Intressant att notera är 
dock att det är sällan som personer som funderar på att lämna sina chefsjobb pratar med 
sin arbetsgivare om sina funderingar. Man gör det med de närstående som man lever 
tillsammans med och/eller på andra sätt har en nära relation med.  

7.1.3 Lämnandeprocesser 

Vad kan då sägas om hur det går till när personer lämnar sina chefsjobb och vad som 
händer efter det med personerna ifråga?   
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Grovt sett tycker vi oss kunna kategorisera lämnandet i följande tre typer utifrån hur 
lämnandet gestaltas och upplevs.  

1. Om man lämnar chefsjobb för ett annat jobb hos samma arbetsgivare kan 
uppmärksamheten i och för sig bli stor, men separationen blir ofta inte påtaglig. 
Avtackningar kan också bli mindre omfattande, visar våra intervjuer.  

2. Om man går till en annan arbetsgivare så innebär det ofta en separation i mer 
påtaglig fysisk mening. Man lämnar en arbetsplats och därmed relationer till 
arbetskamrater. Om man av egen kraft byter arbetsgivare så kan det innebära en 
blandning av känslor – både glädje och sorg är vanliga. Känslorna bearbetas 
gradvis från det man tagit initiativ till att byta jobb tills ögonblicket då man tar 
farväl av arbetsplatsen. Ett antal procedurer följer ofta där man får lämna ifrån sig 
arbetsuppgifter, nycklar, blir avtackad, får tjänstgöringsbetyg etc.  

3. Att lämna ett chefsjobb ”utan ny arbetsgivaradress”, för att gå i pension eller bli 
arbetslös, innebär också en påtaglig fysisk separation från arbetsplats och 
arbetskamrater. Saknaden och tomheten kan bli större då, vilket är ganska 
självklart. Att döma av våra intervjuer ligger det ett stort ansvar på den som lämnar 
om tidigare relationer med förra arbetsplatsen ska upprätthållas. 

Det som föregår lämnandet påverkar självklart hur lämnandet kan bli. Att tvingas sluta 
kan innebära antingen abrupta slut eller långsam utfasning. Vid abrupta slut påverkas i 
allmänhet de procedurer som normalt sett föregår lämnandet. Avtackning kanske inte 
äger rum över huvud taget. Den som lämnar kanske inte heller hinner prata med 
underställd personal och andra man samarbetat med, vilket är möjligt vid långsam 
utfasning.  

Vi har noterat att det inte alltid förekommer avslutande samtal mellan personer som 
lämnar chefsjobb och deras arbetsgivare.  Detta har påtalats av flera av de personer som 
vi har talat med och som då har pekat på de negativa konsekvenser detta kan få både för 
berörda individer och för deras arbetsgivare. Här verkar förbättringar kunna ske! 

Vi har också funnit att det ofta finns obearbetade känslor kvar hos personer som lämnar 
chefsjobb. Somliga har behövt skaffa sig sammanhang för att bearbeta sådant, medan 
andra inte har haft sådana behov. De personer som vi har intervjuat har i huvudsak 
positiva erfarenheter av att ha lämnat chefsjobb, även om vi har mött några undantag från 
detta. Flertalet mår också bra; både de som själva valt att lämna chefsjobben och de som 
anser sig ha tvingats till det. Det stora flertalet är också nöjda med sin situation och tycker 
att livskvaliteten har förändrats till det bättre. Oavsett orsak till att man har lämnat anses 
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det egna handlandet och inte minst eget förhållningssättet ha betydelse för hur man 
upplever lämnandet och tiden efter det.  

7.1.4 Hinder för att lämna chefsjobb 

När vi i andra delar av vårt arbete med chefsrörlighet har fört diskussioner med 
arbetsgivarrepresentanter och andra personer i ledande positioner så har vi mött 
uppfattningar att det är bra med chefsrörlighet, verksamheter utvecklas bättre då. På de 
arbetsplatser där vi har diskuterat chefsrörlighet har vi inte fått detta bekräftat. I stället har 
vi fått del av tankar om att rörlighet bland chefer kan skapa oro. Från de intervjuer som vi 
har gjort i denna studie med människor som har lämnat chefsjobb verkar det som att det 
kan vara bra för individer som har varit chefer att lämna chefsjobb. Vi har därför frågat 
varför inte fler gör det? Vi har då hört att ett starkt incitament till att inte lämna chefsjobb 
är att man trivs och för dem som inte trivs och skulle vilja lämna chefsjobb så kan det 
finnas hinder, exempelvis: 

 Brist på alternativ. Man hittar inget lika intressant jobb i den egna organisationen. 
Utbudet på marknaden kan vara begränsat.  

 Ingen eller bristfällig planering för utskolning. Man kan ha erfarenhet av att 
arbetsgivaren inte är bra på att hantera situationer där personer vill lämna 
chefsjobb. 

 Tappad kompetens. För de personer som har tagit på sig chefsuppdrag från att ha 
verkat inom ett sakområde kan det ha gått så lång tid att det finns 
kompetensmässiga hinder för att återvända till sakområdet. 

 Mentala hinder. Flera verkar ha svårt att föreställa sig att kunna gå tillbaka till ett 
yrke man hade tidigare. Det i sin tur kan säkert bero på många saker som 
exempelvis att man känner sig färdig med sådana uppdrag eller att det känns som 
en negativ tillbakagång.  

 Minskad status. Det är statusfyllt att vara chef och att sluta med det kan då 
upplevas som ett sätt att tappa en del av sitt värde. I statusen ingår också materiella 
förmåner och framför allt ofta en hög lön. 

 Trögheter hos individen. Det har kanske blivit en vana att vara chef och utöva 
makt, att ha stort inflytande och det vill man inte släppa. Men hit hör också 
osäkerhet och rädslor inför alternativa uppdrag. 
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7.1.5 Bundenhet vid chefsjobb 

Den sistnämnda trögheten leder oss in på några funderingar om individers bundenhet till 
jobb som chef. Vi har identifierat fem typer av bundenhet: 

 Bundenhet till typ av chefsposition; enkelt uttryckt att vilja vara chef. 

 Bundenhet till chefsarbetsuppgifter, dvs. att hålla på med ledningsfrågor. 

 Bundenhet till den organisation där det chefsjobb som man lämnade fanns. 

 Bundenhet till det sak-/kompetensområde som chefsuppdraget handlade om. 

 Bundenhet till de medarbetare och arbetskamrater man hade som chef. 

Merparten av de personer vi har intervjuat uttrycker störst bundenhet till medarbetare och 
arbetskamrater. Näst vanligast är att man uttrycker en bundenhet till ett sak- eller 
kompetensområde. Därefter kommer bundenhet till den typ av arbetsuppgifter som är 
förknippade med ledning. Färre än hälften uppvisade en bundenhet till en chefsposition, 
dvs. vill helst av allt fortsätta jobba som chef. Detta är en intressant iakttagelse som vi 
tolkar som att bundenhet till chefsarbetsuppgifter många gånger kan vara starkare än 
bundenhet till formell chefsposition.  

Bundenhet till chefsjobb har också att göra med omständigheter runt jobbet som 
exempelvis till bostadsort, bostad, släktingar och vänner. Rumslig anknytning till en ort 
kan styra att man blir kvar på orten, även om man byter jobb. Vi hittar även exempel på 
motsatsen i våra intervjuer och samtal, exempelvis personer som byter jobb för att söka 
sig till en ort för att släkt, vänner m.m. finns där.  

Olika individer uppvisar olika bundenhetsprofiler. Detta är en självklarhet. Det intressanta 
är att profilens utseende kan påverka individers benägenhet och sätt att lämna chefsjobb. 
Stark bundenheten till organisation liksom till till medarbetare och arbetskamrater kan 
göra det svårt att lämna ett chefsjobb. Stark bundenhet till chefsposition kan innebära 
svårigheter att vara kvar i samma organisation och framför allt då om det inte finns gott 
om chefsjobb i organisationen. Stark bundenhet till att jobba med chefsarbetsuppgifter 
kan öppna för möjligheter att ta uppdrag av stabs- och utredarkaraktär.  Stark bundenhet 
till sak-/kompetensområde innebär också både begränsningar och möjligheter i 
rörlighetshänseende. 

En slutsats utifrån resonemanget om bundenhet är att det kan finnas anledning både för 
personer som jobbar som chefer och för deras arbetsgivare att uppmärksamma 
bundenhetsförhållanden. 
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7.1.6 Det är lärorikt att lämna chefsjobb 

Det verkar vara lärorikt för människor att lämna chefsjobb. Byte av arbetsplats och 
arbetskamrater ger möjligheter att lära nytt. Man kan få sätta in sig i nya verksamheter, 
man får verka utifrån annorlunda organisationsmodeller och organisationskulturer.  

Att lämna chefsjobb erbjuder också möjligheter till reflektion om sig själv i chefsposition. 
Det ökar referensramarna och ger möjlighet till jämförelser. Men det som framför allt har 
framkommit av våra intervjuer är att man har möjlighet att lära sig utifrån hur man 
reagerar och agerar i samband med att man lämnar ett chefsjobb, vare sig det sker på egna 
eller arbetsgivarens initiativ. Även erfarenheter av att vara arbetslös har visat sig vara 
användbara18. 

Våra respondenter framhåller värdet av att kunna gå in och ur chefsroller. Av allt att 
döma är många som lämnat chefsuppdrag beredda att återvända till chefsjobb om det 
finns rätt förutsättningar. Det förefaller också som om arbetsgivare skulle kunna använda 
personer som lämnat chefsuppdrag mer som mentorer och bollplank, ställföreträdare, 
”internkonsulter”. Några av de personer vi pratat med har kommit till slutsatsen att fler 
chefer nog skulle vilja lämna chefsjobb. I deras egna reflektioner över varför människor är 
så bundna till det de jobbar med framkommer att arbetsgivare skulle kunna underlätta att 
man lämnar chefsjobb på olika sätt. Ett exempel kan vara att inte reducera lönen på kort 
sikt. Men det finns med stor sannolikhet andra faktorer som gör att man blir kvar i 
chefsrollen. Det kan handla om status, omgivningens förväntningar och reaktioner, 
bristen på identifierade alternativ samt säkert andra trögheter. 

7.1.7 Arbetsgivare kan bli bättre på chefsrörlighet 

Mycket kan bli bättre, är omdömet om arbetsgivares agerande i samband med chefers 
rörlighet. Flera av de personer vi har intervjuat har då pekat på att detta inte bara gäller 
agerandet när personer lämnar chefsjobb.  Det skulle behövas individuell planering för 
olika skeden; inskolningsaktiviteter, stödjande aktiviteter under den aktiva tiden som chef 
samt aktiviteter i samband med att man lämnar ett chefsjobb. Till det senare hör att hålla 
avgångssamtal och tillhandahålla individanpassade stödjande insatser i samband med 
själva lämnandet. 

                                                            
 

18 I samtal med företrädare med TrygghetsRådet har vi också förstått att många av de chefer som lämnat 
chefsjobb ofrivilligt hittar tillbaka till nya chefsuppdrag. Statistiken säger att det kan röra sig om mellan 8-9 av 
10 som får ett nytt chefsuppdrag, även om det tar tid. 
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Utifrån sådana här iakttagelser har vi gjort några reflektioner över utvecklingssamtal som 
planeringsverktyg. I de samtal som vi har fört har vi stött på berättelser som handlar om 
att personer i chefspositioner har funderingar på att röra på sig. Det finns tankar och 
ibland drömmar om framtida jobb som man vill ha. Det gäller även de vi träffat som säger 
sig vara nöjda med de jobb de har. När vi ställt frågor om man kan ta eller har tagit upp 
detta i utvecklingssamtal med överordnade chefer så är svaren som regel att man inte har 
gjort det. Ett skäl till detta är att man saknar tillit till överordnad chef. Ett annat är att man 
inte vill ta upp lösa funderingar på att man på sikt vill byta till ett nytt jobb eller ett helt 
annat område, eftersom det kan uppfattas som att man inte är att räkna med på det jobb 
man har.  

Vi har alltså fått bilder av att utvecklingssamtal inte alltid används för att diskutera 
framtida utvecklingstankar för personer i chefsposition. Det kan vara ett uttryck för 
mindre bra samtal. Men det kan också vara ett uttryck för begränsningar i vad som kan tas 
upp i samtal mellan under- och överordnade chefer. Då kanske det finns skäl för 
arbetsgivare att skaffa sig andra instrument för att handskas med samtal om framtida 
uppdrag för personer i chefsposition. I våra samtal mötte vi en person som berättade att 
han var inne på sitt åttonde jobb i sin fjärde kommun under de 30 år han hade jobbat. De 
fyra sista gångerna hade han fört samtal med en ”katalysator” som hade hjälpt honom 
mentalt och praktiskt. Denna person fanns i den kommun där jobbytena skedde. 

7.2 Utvecklingsbehov och kunskapsbehov 

I den här rapporten har vi framför allt diskuterat vad som kan hända när individer lämnar 
chefsjobb. Vi har gjort det med hjälp av bland annat samtal med tjugo personer. Det har 
då framkommit tankar om att lämnande skulle ha kunnat ske på andra sätt om det hade 
funnits kunskap och andra rutiner och dylikt. Med andra ord har vi stött på både 
utvecklings- och kunskapsbehov. 

Vi har konstaterat att individer kan lära sig mycket i samband med att de lämnar 
chefsjobb, såväl när man gör det på eget som på arbetsgivarens initiativ. Det kan alltså 
vara bra för de individer som gör det. Men, individer kan lära sig än mer och de 
organisationer där de verkar kan få ut mer av chefsbyten om arbetsgivare arbetar mer 
systematiskt med rörlighet bland personer som har chefsuppdrag. Det verkar behövas 
någon form av individuell karriärplanering för personer i chefsposition. Här vill vi betona 
vikten av individualisering. Det har nämligen tydligt framgått av vårt arbete att varje fall är 
unikt. Inte minst har detta att göra med att personer som lämnar chefsjobb är bundna vid 
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jobben på olika sätt, vilket starkt påverkar de processer som äger rum i samband med att 
de lämnar jobben ifråga. 

För att åstadkomma individuella chefskarriärsplaneringssystem i organisationer verkar det 
behövas fördjupade kunskaper om hur HR-funktioner (personalfunktioner) arbetar med 
chefsrörlighet. Hur stöttar man linjechefer i deras arbete med rörlighet bland underställda 
chefer? Hur ordnas och genomförs medarbetarsamtal? 

Hur arbetsgivare handskas med personer i chefsposition i samband med 
omorganisationer är ett område som också kan behöva uppmärksammas mer. Vi har 
konstaterat att organisationer som vi har fått inblickar i via våra samtal verkar kunna bli 
mycket bättre på att uppmärksamma personalaspekterna vid omorganisationer. Vad gör 
man proaktivt respektive reaktivt för att hantera personalfrågorna i allmänhet och 
chefsfrågorna i synnerhet?  

Ett mer övergripande konstaterande har att göra med synen på chefskap. En stark tilltro 
till individers betydelse för både hur chefskap och organisationer fungerar medför att 
tänkande om att utveckling av chefskap och organisationer framför allt handlar om 
individer och individers förmåga att ensamma kunna kontrollera och styra komplicerade 
förlopp bland människor. Thomas Johansson beskriver i boken Managementsyndromet hur 
människor tenderar till att mer och mer betraktar ledarskap och management som utslag 
för mer eller mindre framgångsrika människor på bekostnad av att inte se omgivning, 
sammanhang, strukturer, makt m.m. Det tar bort fokus från det faktum att man kan se 
ledarskap som en social process i ett socialt sammanhang där flera ger bidrag till hur 
organisationen lyckas nå gemensamma mål. 

Ser man istället chef- och ledarskap som sociala konstruktioner kan man flytta fokus från 
individerna till var, när, varför och hur ledarskap uppkommer i ett sammanhang. Om man 
anlägger ett sådant perspektiv på ledarskap blir det rimligare att inte se chef- och 
ledarskap som en insats av en person i ett bestämt sammanhang under en begränsad tid. 
Då blir det sannolikt också viktigare att se hur stödet till chefer fungerar, vilken möjlighet 
som finns till personlig utveckling, handledning och annat stöd. Då kommer också frågor 
om rörlighet bland personer som har chefsjobb i en annan dager. Då kanske man kan 
utveckla chefsfunktioner i stället för att flytta på personer i chefsposition.  
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7.3 Förslag på diskussionsfrågor 

Här följer ett antal frågor som vi tycker är lämpliga att diskutera och det går bra att göra 
det innan, under eller efter man har läst rapporten. Frågorna är indelade i 6 teman där de 
4 första temana är lite kortare beskrivna då de frågorna är mer koncisa. Tema 5 och 6 
kopplar till rapportens kapitel 5 och 6 som innehåller rikare och till viss del mer abstrakt 
information varför dessa teman och tillhörande frågor är mer utförligt beskrivna. 

Lycka till med diskussionerna! 

 

Diskussionstema nr 1: Skilda perspektiv på chefskap och chefsjobb 

I det inledande kapitlet redogör vi för tre perspektiv på chefsjobb: Chefsfunktion, person 
och chefskonstruktion. Det första, funktionen, är ett perspektiv där man utgår från att det 
finns bestämda syften med chefsfunktionen, syften som uppdrags- eller arbetsgivaren 
definierat. Perspektivet chefen som person handlar om vilken erfarenhet och kompetens 
som personen har i sin roll som chef. Det sista perspektivet, chefskonstruktion, är hur 
chefsskapet kommer till uttryck i handling i ett bestämt sammanhang. Som vi skriver 
inledningsvis i rapporten förändras dessa perspektiv över tid. 

1. Om du tänker på exempel från din egen organisation, vad pratar ni om när ni pratar om 
chefskap?  

2. Vad skulle hända (eller händer) med samtalet om ni väljer något av de andra perspektiven eller 
alla tre? 

3. Det råder en stark tilltro till individens betydelse för hur chefsskapet (och organisationen) 
fungerar. Vad får det för konsekvenser och kan du se något i dina funderingar till frågorna ovan 
som handlar om detta? 

 

Diskussionstema nr 2: Reflektioner utifrån alster från forskning och praktik 

I kapitel två, alster från forskning och praktik, redovisas att chefers rörlighet i vissa fall 
beskrivs som något positivt, men att chefsavveckling inte sällan beskrivs i termer av tragik 
för den enskilda individen. 
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4. Vilka berättelser finns det på din arbetsplats kring chefers rörlighet och är det en positiv eller 
negativ syn på rörlighet i dessa berättelser? 

5. Hur går chefsavveckling till i din organisation (och hur påverkar det individen) och vilka 
exempel finns det på att individer har utvecklats i samband med att de har avvecklats? 

 

Diskussionstema nr 3: Lärdomar från att lämna chefsjobb, eget handlande 

Som vi skriver i kapitel 5 kan man lära sig av egna reaktioner när man lämnar ett jobb, 
vilket givetvis alltid gäller oavsett man lämnar ett chefsuppdrag eller ej. 

6. Vi tror att det finns fördelar om arbetsgivaren kan erbjuda möjligheter att bearbeta egna 
erfarenheterna från att ha varit chef och processen att lämna chefsjobbet. Vad kan du se för 
fördelar respektive nackdelar med detta? 

7. Vilka erfarenheter har du (både goda och jobbiga, men kanske nyttiga) av lärande i samband 
med att du har lämnat chefsuppdrag? 

8. Man kan dra olika lärdomar från att ha lämnat chefsjobb där en sådan är hur man själv 
jobbade som chef under den aktuella perioden? En annan är om hur själva processen att lämna 
chefsjobbet gick till? Den tredje lärdomen skulle vara om hur det nya jobbet blev jämfört med det 
man lämnade? En fjärde om hur det var på den gamla arbetsplatsen? Slutligen vad som finns att 
lära från arbetsgivarens handlande? Hur ser dina lärdomar ut? 

 

Diskussionstema nr 4: Lärdomar från att lämna chefsjobb, arbetsgivares handlande 

I rapporten för vi fram tre tidsmässiga perspektiv på chefsjobbet – inskolning, utveckling 
samt utskolning. Det förefaller vara viktigt att det blir en bra avslutning för den person 
som slutar och detta oavsett om personen lämnar eller stannar kvar i organisationen. 

9. Hur hanterar din arbetsgivare utskolning från chefsjobb idag? Har du några förslag till hur 
arbetsgivaren kan göra detta ännu bättre? 

 

Diskussionstema nr 5: Rumslig och tidsmässig bundenhet 

I kapitel 6 diskuterar vi rumslig och tidsmässig bundenhet och vi delar in den första, 
rumsliga, bundenheten i fem aspekter när det gäller chefsjobb: Typ av chefsposition; Sak-
/kompetensområde; Organisation; Chefsarbetsuppgifter; Medarbetare/ arbetskamrater. 
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Vi beskriver att olika individer är olika starkt bundna till de fem aspekterna och att 
bundenheten kan förändras över tid. Det finns en hel del att diskutera kring detta och här 
följer några förslag. 

10. Eftersom vi är olika bundna till de fem aspekterna så skulle ett utvecklingssamtal 
(eller vilka andra viktiga samtal som helst) säkert se annorlunda ut om man 
fokuserade på den eller de aspekter som individen är mest bunden till. Det är ju 
inte givet att en person i ett utvecklingssamtal vill berätta om sina funderingar på 
att röra på sig. Vad tror du skulle kunna hända i ett utvecklingssamtal om man kunde 
fokusera på bundenhetsförhållanden och hur de ser ut rörande en viss individ? 

11. En chef som lämnar ett chefsjobb har som vi diskuterat en bundenhet till sitt 
chefsjobb och i vissa fall kommer samma bundenhet till uttryck i det man söker i 
sitt nya jobb, vare sig detta är ett chefsjobb eller ej. Man skulle kunna tänka sig det 
omvända, att en viss bundenhet uttrycker att individen vill fjärma sig från de 
aspekter till vilka bundenheten är svag. På vilket sätt kan man med detta 
betraktelsesätt tänka kring de chefer som suttit väldigt länge på sin tjänst? Den 
första tanken är att en sådan chef är duktig inom sitt ”område” (läs starka 
aspekter), men den omvända tanken blir att den chefen också kan vara svag till de 
aspekter den inte har stark bundenhet. Hur kan man förbereda ett utvecklingssamtal på 
bästa sätt om man vill utgå från stark(a) och svag(a) rumsliga bundenheter till de fem 
aspekterna? Kommer ett sådant utvecklingssamtal att bli bättre och i så fall på vad? 

12. Utan att göra anspråk på att vara en kvantitativ undersökning så visar vår 
undersökning att alla intervjuade personer uttryckte bundenhet till de personer 
man har byggt upp relationer till i sitt chefsjobb. I sådana relationer kan man tänka 
att tillit och öppna samtal är viktiga, men det är inte givet att en individ kan ha den 
tilliten och öppenheten i ett utvecklingssamtal. Kan man trots det eventuellt osäkra läget 
i tillit och öppenhet under utvecklingssamtalet komma ”så långt det går” på ett bättre sätt genom 
att ta som utgångspunkt de starka och svaga bundenheterna? 

13. I kapitel 6.2 finns det ett exempel på en person som slutat som chef därför att den 
stora organisationen som han verkade i innehöll så många möjligheter att röra på 
sig och att få jobba med olika uppgifter. Han menade på att det finns så många 
mer möjligheter om man byter till ett jobb som inte är ett chefsjobb. Mot bakgrund 
att det kan vara så att individer kan bredda sin kompetens och fylla på med mer energi genom 
att ta ett jobb som inte är ett chefsjobb så kan man fråga sig vilka förutsättningar som krävs 
från organisationen för att fler chefer ska våga eller vilja pröva något annat icke-chefsjobb under 
en period? Hur kan man resonera om detta med utgångspunkt i bundenhetens fem aspekter? 
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Diskussionstema nr 6: Besluts- och lämnandeprocesser 

I det avslutande diskussionskapitlet skriver vi att det skulle behövas individuell planering 
för chefen i de olika skeden vi tidigare beskrivit: Inskolning, stöd och utskolning. 
Inskolning kan handla om introduktion för helt nya chefer eller för erfarna chefer på nya 
uppdrag eller i nya organisationer. Medan man är etablerad som chef behöver man olika 
former av stöd där utvecklingssamtalet är ett exempel. Utskolning kan sammanfattas i två 
delar, att ta hand om chefen som person när den slutar och att arbetsgivaren och 
organisationen lär sig något av det som har hänt.  

Vi reflekterar ovan i rapporten om utvecklingssamtalet och att det inte kan vara för givet 
taget att en chef tar upp sina funderingar på att byta jobb. I samtalen med de personer vi 
har intervjuat har det kommit fram att det är lokala omständigheter och tillfällen som 
leder till att chefer byter jobb, men också att omorganisationer gör att arbetsgivaren väljer 
att avsluta chefsjobb. I båda fallen kan det t.ex. bero på förväntningar som inte uppfyllts. 
Våra samtal visar på att vissa chefer skulle vilja gå ur chefsrollen för att sedan komma 
tillbaka, men även att chefer kan tänka sig att gå in i en annan roll. Vidare kommer vi fram 
till att det finns många erfarenheter som både chefen och organisationen/arbetsgivaren 
skulle kunna dra nytta av bara tillfälle till lärande skapas. Man kan sammanfatta det hela 
som att vi i rapporten visar på ett antal pusselbitar som kan gå att få ihop till en helhet. 

14. Hur skulle en önskad bild av hur ”allt” skulle kunna hänga ihop se ut? Med ”allt” avses t.ex. 
långsiktig sammanhängande individuell plan, utvecklande samtal, lärtillfällen och 
erfarenhetsutbyten både lokalt där chefen verkar och centralt hos personalavdelningen, tydliga 
förväntningar mellan chef och arbetsgivare, etc. 
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