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Chefers rörlighet i organisationer 

 

Förord 
Chefers rörlighet i organisationer är ett projekt 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. 

 

Projektet om chefers rörlighet i organisationer 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, Tanja Lewin, 

Ulrica Norman, Stig Karlsson, Mia Kling, Anna Skogens, 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 kunna genomföra projektet. Tack så mycket! 

 

 

 

Andreas Bolling Organisationsdoktorand, Helix 

 

Leif Jonsson  Senior forskare, Helix 



 



2 

 

 

 

Förord .............................................................................................................................. 1 

1 Introduktion ................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 3 

1.2 Rapportens huvudfråga och syfte ................................................................................. 3 

1.3 Chefers rörlighet i organisationer.................................................................................. 3 

1.4 Rapportens innehåll och tillkomst ................................................................................. 6 

1.5 Om organisationsledningar och arbetsplatser ............................................................... 7 

2 Hur ser organisationsledningar på chefsrörlighet? .......................................................... 8 

2.1  Kommun A ................................................................................................................... 8 

2.2 Kommun B ................................................................................................................... 9 

2.3 Industriföretaget C ..................................................................................................... 10 

3 Hur upplever medarbetare på arbetsplatser rörlighet bland chefer? ............................. 12 

3.1  Förskolor i kommun A ................................................................................................ 12 

3.2 Produktionsavdelningar på industriföretaget C ........................................................... 19 

4 Varför är chefsrörlighet viktigt? ................................................................................... 24 

4.1 Varför är chefers rörlighet viktigt för berörd chefsfunktion? ........................................ 24 

4.2 Varför är chefers rörlighet viktigt för berörd organisation? .......................................... 26 

5 För vad och vem är chefers rörlighet viktigt? ................................................................ 28 

5.1 För vad är chefers rörlighet viktigt? ............................................................................. 28 

5.2 För vem är chefers rörlighet viktigt? ........................................................................... 28 

6 Sammanfattning .......................................................................................................... 29 

6.2 Slutsatser ................................................................................................................... 29 

6.2 Rekommendationer ................................................................................................... 30 

6.3 Förslag på diskussionsfrågor ....................................................................................... 31 

 



3 

 

 

1 Introduktion  

1.1 Bakgrund  
Med chefers rörlighet i organisationer menas hur personer rör sig in i, mellan och ut ur 

chefsbefattningar. Sådan rörlighet kan ibland uppfattas som problematisk. Det kan vara ett 

problem om det är för stor rörlighet och att detta uppfattas som utslag för bekymmer i 

organisationen ifråga. Det kan också vara ett problem på så sätt att det kan vara svårt att hitta 

ersättare och att det kan skapa oro bland anställda. Det går också åt energi att rekrytera nya 

personer till chefsjobb.
1
  

 

Det kan också uppfattas som ett problem på motsatt sätt, dvs. att det anses vara för lite 

rörlighet bland personer på chefsbefattningar, vilket antas medföra att verksamhet och andra 

förhållanden inte utvecklas tillräckligt.   

 

Chefers rörlighet i organisationer kan vidare vara problematiskt på så sätt att man och kanske 

framför allt personer som arbetar med personalfrågor inte alla gånger vet hur man skall 

handskas med frågor om sådan rörlighet, såsom hur man får till stånd rörlighet bland personer 

som har chefsuppdrag eller hur man skall handskas med situationer där personer lämnar 

chefsuppdrag.  

1.2 Rapportens huvudfråga och syfte 
Ovanstående problembilder utgör en bakgrund till detta projekt. I arbetet med projektet har vi 

stött på en rad frågor om chefers rörlighet i organisationer – så många och så disparata att vi 

har ställt oss den grundläggande frågan om chefers rörlighet i organisationer är något viktigt 

och i så fall för vad och varför samt för vem. Denna fråga är föremål för behandling i denna 

rapport. 

 

Vi har också inom ramen för projektarbetet fått möjlighet att ta del av hur företrädare för 

organisationers ledningar tänker om chefers rörlighet liksom hur människor på arbetsplatser 

kan tänka. Vi har då fått en känsla av att det som sägs bland människor i organisationers 

toppledningar skiljer sig från hur man tänker på ”verkstadsgolven”. Vi bestämde oss därför 

för att i den del av projektet som här avrapporteras ”matcha” bilder från 

organisationsledningar mot bilder från arbetsplatser.   

 

Rapportens syfte är att medverka till att utveckla tänkande och handlande vad gäller chefers 

rörlighet i organisationer. Den kan användas för enskild läsning. Den kan också användas som 

ett underlag för samtal inom området. För det senare ändamålet återfinns ett avslutande inslag 

i rapporten med förslag på frågor som kan användas för diskussioner i företag och andra 

organisationer. 

1.3 Chefers rörlighet i organisationer 
När vi i den här rapporten diskuterar frågor om chefers rörlighet i organisationer så använder 

vi oss av flera betraktelsesätt.  

                                                 
1
 Det kan exempelvis ske då det är stor omsättning på personer som innehar ett visst eller en viss typ av 

chefsuppdrag. I en rapport med titeln ”Tango på toppen – om chefsomsättning” (Cregård och Solli 2008) 

diskuteras omsättningen på en speciell typ av chefsfunktion (kommunchefer) och om omsättningen har någon 

betydelse för organisationer. 
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Ett första perspektiv sätter fokus på vad som kan hända med berörd chefsfunktion i samband 

med byte av innehavare.  Detta perspektiv handlar om varför chefsfunktioner finns och kan 

uttryckas som länkar i organisationer och framför allt som tre typer av länkar
2
; som vertikal 

länk mellan överordnad ledning och underordnad personal, som horisontell länk mellan olika 

delar av organisationen respektive samt som utåtriktad länk mellan organisationen och dess 

omgivning. 

 

Den vertikala länken kan sägas hålla ihop hierarkiska strukturer i organisationer. Den 

innehåller en verkställighetsdimension. Via chefsfunktioner förväntas överordnad lednings 

intentioner bli verkställda. Den vertikala länken innehåller också en arbetsgivardimension. 

Via chefsfunktioner hanteras konflikter mellan arbetsgivares och arbetstagares intressen. När 

personer på chefsposter tvingas lämna sina jobb så handlar det ofta om att överordnad ledning 

inte är nöjd med hur denna länkfunktion utförs. Det händer också att det finns missnöje från 

underordnad personal på det sätt som länken utförs. 

 

Den andra länkfunktionen är en klassisk funktion som chefer förväntas fylla. Den handlar om 

att både samordna och fördela arbete. Chefer förväntas helt enkelt både hålla ihop och fördela 

arbete. Det gör man mellan medarbetare i de fall då man har enskilda medarbetare i 

underordnad position. Och det gör man mellan olika delar av en organisation i de fall man har 

underställda chefer. 

 

Den tredje länken består i att koppla samman organisationen med dess omgivning – kunder, 

leverantörer, myndigheter mm. Denna länkfunktion existerar därför att chefer många gånger 

ytterst förväntas se till att utåtriktade länkar fungerar väl. 

 

I grunden är de här tre typerna av länkfunktioner uttryck för en rumslig syn på chefsfunk-

tioner uttryckta i horisontella, vertikala och utåtriktade dimensioner. Länkfunktionerna hänger 

i praktiken naturligtvis samman med varandra. Likväl kan de kanske användas var och en för 

sig för att diskutera chefsrörlighet. Man kan då ställa sig frågan vad som händer med länkarna 

vid byte av innehavare på en viss chefsfunktion. På så sätt kan chefers rörlighet i 

organisationer uppmärksammas utifrån en rumslig dimension. Då har vi ställt oss följande 

frågor: 

 På vilket sätt är chefers rörlighet i organisationer viktigt vertikalt, dvs. för länken 

mellan överordnad ledning och personal? 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt horisontellt, dvs. för länken mellan individer 

och verksamheter i organisationen? 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt utåtriktat, dvs. för länken mellan 

organisationen och dess omgivning? 

 

Ett andra perspektiv har också att göra med varför chefsfunktioner finns, nämligen att de 

förväntas skapa både stabilitet och utveckling i organisationer. Att skapa stabilitet innebär 

enkelt uttryckt att ”meddela vad som gäller”. Det görs genom att tillhandahålla regler, policys 

och allmänna rättesnören. Genom detta kan man säga att chefsfunktioner förväntas ge stadga i 

organisationen och därmed också trygghet för medarbetare. Många gånger hör man 

medarbetare klaga över att det råder brist på tydlighet, vilket kan uppfattas som att 

                                                 
2
 Den här typen av resonemang återfinns i läroböcker om chefskap och organisationsteori (se exempelvis en 

klassisk lärobok som heter Leadership in Organizations, Yukl 2006). Mer resonemang om chefskap som länkar 

återfinns i boken Kommunchefer blir till (Jonsson 2009). 
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”ordningsskapandet” inte fungerar.  Chefsfunktioner förväntas också medverka till utveckling. 

Verksamhet, kompetens, kvalitet och andra förhållanden förväntas göras till föremål för 

utveckling. Både de stabiliserande och de utvecklande inslagen i chefskap brukar påtalas i 

litteraturen om chefskap och också diskuteras på arbetsplatser. I vardagliga sammanhang 

efterfrågas ibland mer trygghet och stabilitet, ibland mindre. Många gånger är det kanske 

medarbetare som vill ha stabilitet, medan överordnade och uppdragsgivare önskar mer 

utveckling.  

 

Chefskap kan därför sägas innebära att handskas med balanser mellan stabilitet och 

utveckling i organisationer. Det är ett perspektiv som har en tidsdimension i sig på så sätt att 

stabilitet representerar något bestående över tid, medan utveckling innebär förändring över 

tid. Med hjälp av detta perspektiv på chefskap har vi ställt oss följande frågor: 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt för stabilitet i organisationer? 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt för utveckling av förhållanden i 

organisationer? 

 

Ett tredje perspektiv som kan användas för att uppmärksamma rörlighet på chefsbefattningar i 

organisationer handlar om vad som påverkas av chefers rörlighet i organisationer. Vi väljer 

att uppmärksamma den frågan med avseende på lärande och hälsa, eftersom chefer förväntas 

medverka till människors lärande i organisationer liksom till hälsa i form av välbefinnande 

och dylikt. Byte av innehavare på chefspositioner kan ske i avsikt att medverka till lärande 

och hälsa. Rörlighet på chefsfunktioner kan också få oväntade konsekvenser i dessa 

avseenden. På så sätt är perspektiven lärande och hälsa relevanta i samband med diskussioner 

om chefers rörlighet. 

Sammanfattningsvis kan detta perspektiv formuleras i följande frågor: 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt för människors lärande i organisationer? 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt för människor hälsa i organisationer? 

 

Ett fjärde betraktelsesätt tar fasta på frågan för vilka intressenter runt berörd chefsfunktion – 

organisationsledning, medarbetare och/eller innehavaren av chefsfunktionen – som chefers 

rörlighet är viktigt. Utifrån detta perspektiv har vi ställt oss följande frågor: 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt för chefsfunktioners överordnade ledning? 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt för chefsfunktioners underordnade 

medarbetare? 

 På vilket sätt är chefers rörlighet viktigt för innehavare av chefsfunktioner? 
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Sammanfattningsvis kan de här aktuella perspektiven åskådliggöras på följande sätt: 

 

 
 

Figur 1 Perspektiv på chefers rörlighet i organisationer 

 

De fyra perspektiv på chefers rörlighet (med de frågor som har uttryckts ovan) används i 

denna rapport för att diskutera den huvudfråga som formulerades inledningsvis: Är chefers 

rörlighet något viktigt och i så fall varför, för vad och samt för vem? Frågan om varför 

diskuteras med avseende på berörd chefsfunktion respektive stabilitet och utveckling i berörd 

organisation, dvs. de båda förstnämnda perspektiven. Frågan om för vad chefers rörlighet kan 

vara viktig diskuteras med avseende på lärande och hälsa i berörd organisation. Frågan om för 

vem chefers rörlighet kan vara viktig behandlas med avseende på intressenter runt berörd 

chefsfunktion. 

1.4 Rapportens innehåll och tillkomst 
Rapporten innehåller både berättelser och diskussioner om chefers rörlighet i organisationer. 

Berättelserna består av referat av vad människor har sagt om chefers rörlighet i samband med 

att de har blivit uppsökta. Diskussionerna utgörs av analyser av berättelserna. 

 

Berättelserna är delade i två kapitel – ett som handlar om vad organisationers ledningar säger 

om chefers rörlighet och ett som innehåller berättelser om vad människor på arbetsplatser 

säger om ämnet. De berättelser som kapitlen 2 och 3 bygger på har samlats in genom samtal 

med människor i organisationer som ingår i HELIX som parter. Genom regelbundna möten 

med representanter för parterna i HELIX har vi tillsammans kommit fram till i vilka 

organisationer som vi skulle intervjua personer och även var i organisationerna. Innehållet i 

kapitel 2 bygger således på samtal med personalchefer (motsvarande) i två kommuner och i 

ett privat företag. Det som står i kapitel 3 utgår från samtal förda med människor verksamma i 

förskoleverksamheter i en kommun respektive i ett industriföretag. 

 

I rapportens analysdel återfinns diskussioner utifrån rapportens grundläggande fråga om 

chefers rörlighet i organisationer är något viktigt och i så fall varför, för vad samt för vem. 

Denna fråga analyseras i två steg; i kapitel 4 med avseende på varför chefers rörlighet är 

viktigt för berörd chefsfunktion respektive berörd organisation, i kapitel 5 med avseende på 

frågorna för vad respektive vem. 

 

Det avslutande kapitlet består av tre delar; en som handlar om vad vi har kommit fram till, en 

andra del med några rekommendationer samt en tredje del som innehåller några frågor som 

kan användas för diskussioner i ämnet. 

Chefers 

rörlighet i 

organisationer 

Berörd 

chefsfunktion  

 

Stabilitet/ 

utveckling 

inom berörd 

organisation 

 

Påverkan på 

lärande och 

hälsa i berörd 

organisation 

 

Intressenter 

runt berörd 

chefsfunktion  
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1.5 Om organisationsledningar och arbetsplatser 
I de organisationer som vi har rört oss har organisationsledningen representerats av en 

strategisk personalfunktion organiserad som en stabsfunktion till högsta ledningen. För att 

kunna få legitimitet att intervjua medarbetare på olika arbetsplatser, men även för att sätta in 

varje arbetsplats i ett sammanhang, har vi intervjuat innehavare av chefsfunktioner på flera 

hierarkiska nivåer i förhållande till aktuella arbetsplatser innan vi har samtalat med personer 

på arbetsplatserna. 

 

Intervjuerna med innehavare av chefsfunktioner har gjorts för att fånga deras syn på 

chefsrörlighet. De har alltså representerat arbetsgivaren och vi har sett dem som en 

förlängning av organisationsledningen, vi har betraktat dem som att de har haft ett operativt 

ledningsansvar. Intervjuerna med chefsfunktionsinnehavare har inte gjorts med avseende på 

dem som personer. Det är frågeställningar som ligger utanför denna rapport och behandlas i 

en annan rapport. 
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2 Hur ser organisationsledningar på chefsrörlighet? 
Berättelsen om hur organisationsledningar ser på chefers rörlighet baserar sig på intervjuer 

med representanter för centrala personalfunktioner i två kommuner (A resp. B) och i 

industriföretaget C.  

2.1  Kommun A 
Vi intervjuade två personer ur ledningen för kommunens centrala personalfunktion och när vi 

frågade om kommunen har en strategi för chefers rörlighet fick vi det här svaret: 
 

Det finns ett tänk om vår strategi, men det är inte nerskrivet. Vi har medvetna tankar som tar sig 

uttryck i konkreta handlingar och andra i organisationen tänker åt samma håll. En viktig del för oss 

är att lyfta upp medarbetare som skulle kunna vara chefer och ledare hos oss. Cheferna ska särskilt 

uppmärksamma de medarbetare som är lämpliga. Vi har en ledarskapsakademi och en 

medarbetarakademi. Det här är två plantskolor som är mycket medvetna från vår sida. 

 

Vi uppfattar det som sades i den här intervjun som om att det finns ett stort intresse för frågor 

om chefers rörlighet och att de intervjuade tyckte att det är bra om personer i 

chefsbefattningar rör på sig. Redan i början av intervjun förstod vi att just försörjning av 

chefer anses vara viktig i den här kommunen. En av de intervjuade uttryckte sig så här om 

nyttan: 

Rörlighet ska man ha framför allt för att verksamheten mår bra av det, men det finns en kvalitet för 

individen att röra sig i och ur. Vi vill se rörlighet som ett sätt att skapa förändring och vitalisering, 

den rörliga chefen kommer med ett utifrånperspektiv. Det är också en kvalitetssäkring att chefer 

byter jobb. Om de inte byter, blir de hemmablinda och ser inte sin egen verksamhet. Om vi har bra 

chefer är det bra för dem att byta och att inte växa ihop med sin verksamhet. 

Det här uttalandet tolkar vi som ett uttryck för förväntan på utveckling, dvs. att en ny person 

på en chefsfunktion står för förnyelse. När samtalet fortsätter blev det mer och mer tydligt att 

vi pratade om rörlighet som ett sätt att försörja organisationen med de chefer som den 

behöver. Det handlar då inte bara om försörjning in till organisationen utan också om 

horisontell rörlighet inom organisationen. Att rörligheten inte kommer av sig själv illustreras 

av följande resonemang från intervjun: 

Vi tror inte vi kommer klara av våra rekryteringar med enbart externa rekryteringar. Försörjningen 

av chefer är en del när vi pratar om chefsrörlighet. Rörlighet av chefer mellan stuprören är en 

annan del [med stuprör avses här parallella vertikala organisationer inom organisationen, t.ex. 

olika avdelningar]. Men för att få till en rörlighet så krävs det ganska mycket handpåläggning. Det 

krävs att man hela tiden frågar cheferna om de eller deras underställda chefer tänkt tanken att röra 

på sig. Men tanken finns inte där, det ligger inte i systemet eller strukturerna att de kan röra på sig 

över gränserna. De tittar inte över gränserna i rännan. 

Vi tyckte oss känna av organisationsledningens frustration över att personer på 

chefspositioner inte rör på sig mer än vad de gör fastän rörligheten i grund och botten är så 

bra; bra både för organisationen och för individen. Här följer ytterligare ett uttalande om att 

rörligheten inte nått så långt som organisationsledningen önskar: 

Vad krävs i en organisation och dess strukturer för att det ska bli legitimt med rörlighet? 

Rörligheten måste finnas på chefernas näthinna och det får inte vara vattentäta skott mellan 

enheter. Vi måste göra det tillåtet för cheferna att röra på sig. Personerna behöver bli lite 

uppbjudna och det är en fråga om mognad i organisationen. Det handlar också om att en del i 

organisationen klarar att släppa ifrån sig en god kraft till en annan del. 
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Organisationsledningen vill komma åt problematiken med för lite rörlighet bland chefer med 

hjälp av en policy, dvs. att organisationens inriktning för chefers rörlighet är formulerad så att 

man kan (ska) jobba med det. Man menar att på detta sätt blir organisationen medveten om att 

det är viktigt att chefer rör på sig. Policyn är tänkt att beskriva vad ledningen förväntar sig av 

cheferna. Ledningen är medveten om att handlandet har större betydelse än formulerandet av 

strategier, men utan en policy så kan handlingarna ”spreta i väg”. I samtalet poängterades att 

en kommun har många olika slags verksamheter vilket borde skapa möjligheter för rörlighet 

bland chefer, ”man skulle kunna göra hur mycket som helst om man kom åt kulturerna.” 

2.2 Kommun B 
I kommun B intervjuades två personer från kommunens centrala HR-funktion. Vi inledde 

med att fråga vilka chefsfrågor de arbetar med över huvudtaget. 
 

Det är en stor vid fråga. Det vi vill göra är att titta på hela chefsstödet. Vi har tittat väldigt mycket 

på vad det är för förutsättningar som är viktiga för att man ska kunna utöva ett gott ledarskap. 

Under årens lopp har vi jobbat med olika saker, och vi har jobbat väldigt mycket med att utbilda 

chefer i ledarskap, kommunikativt ledarskap. 

 

De intervjuade berättade att de kommunicerar ut organisationens syn på ledarskap via 

utbildning för att på så sätt få en gemensam plattform för ledarskapet. De har arbetat många år 

med att utveckla utbildningen för att få bra ledare.  

 

När vi frågade hur de ser på försörjningen av chefer och om de har svårt att hitta chefer så 

trodde de att problemen kommer att accelerera ganska snabbt inom några år. Med tanke på 

den åldersstruktur som finns bland cheferna idag ansåg de intervjuade sig veta att många 

kommer att sluta framöver. 

 

Vi undrade hur de hittar chefer i den egna organisationen som kan ta högre befattningar. 

Vi har inget system för det idag. För det första borde vi bestämma hur många vi ska ha externt 

eller internt. Det har vi inte någon uttalad strategi för. Vi har inte någon medveten strategi för att 

påverka förvaltningsledningarna, ytterst förvaltningschefer och kontorschefer, om att ta tillvara de 

som redan är chefer för högre chefsbefattningar. Så snart det handlar om en högre chefsbefattning 

så är man snabb att gå ut externt. Hur viktigt är det inte att ta tillvara de vi har internt? Det finns 

exempel på tjänster där vi går ut externt där det ändå finns chefer internt. Genom att göra det har 

man utdömt de egna cheferna. Att annonsera externt (flera gånger) är ju också att signalera att vi 

inte får tag på någon lämplig person, vilket inte är bra att det blir allmänt känt. Även om vi har 

lämpliga chefer internt så söker inte de därför att signalen blir att vi vill ha någon utifrån. 

Hur skulle de vilja ha det? 

Det skulle vara bra om vi kunde ha ett program där vi kunde förbereda några chefer med 

utbildning så att de känner att de kan ta nästa kliv upp en nivå. Sedan är det ju också viktigt varför 

man ska prata om det här över huvud taget? Vem är det till för? Det finns ju olika orsaker till att 

det är viktigt med intern rörlighet. När vi pratar just om chefer är det ju det där som vi kallar 

hemmablindhet, man kan få nya perspektiv genom att byta tjänst. Det kan vara en chef som 

kommer från omsorg till skola och vice versa. Det tror jag är väldigt bra. 

I den här kommunen följer man upp chefers rörlighet med hjälp av en enkät till kommunens 

chefer som genomförs vartannat år. Man frågar helt enkelt om cheferna har rört på sig av fri 

vilja och motivet till detta. Den senaste enkäten (år 2008) visar att 36 % av cheferna på eget 

initiativ hade bytt arbetsplats eller befattning inom kommunen under den senaste 

treårsperioden. De vanligaste motiven är önskemål om ökade befogenheter och större ansvar. 
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De intervjuade personerna trodde inte att rörlighet hade skett utanför den egna verksamheten. 

Om det skedde byten mellan förvaltningarna trodde de att de skulle ha vetat om det. Sådant 

skulle sprida sig. 

 

Hur väl kommunen lyckas med att få chefer att röra på sig ansågs bero på cheferna i stort i 

kommunen och hur de arbetar med frågor om chefsrörlighet. På vår fråga om varför de vill ha 

rörlighet bland chefer resonerade de så här. 

Ibland kan det vara bra med miljöombyte även om man trivs. Det här att man kan ta tillvara olika 

kulturer, miljöer och synsätt, olika former av ledarskap genom att man förflyttar sig. I 

organisationer finns det subkulturer och det handlar inte om vilka som är bra eller inte utan just det 

man kan bidra med vore jättebra om det kom in. Sedan finns hela tiden den där diskussionen som 

pendlar fram och tillbaka om man kan leda en annan verksamhet. Detta är mycket svårt att veta på 

första linjens chefsnivå, men kommer man högre upp så går det. Jag tror man blir en del i kulturen 

helt enkelt och man kan inte stå utanför som ledare. Då tror jag på den där hemmablindheten. Du 

måste lyfta dig utanför kulturen för att se den, man stagnerar ju tillslut om man är i samma miljö. 

Effekterna av chefsrörlighet som jag tänker på i första hand är verksamhetsutveckling och plus att 

vi framstår som mer attraktiva som arbetsgivare eftersom vi kan ta tillvara på cheferna. 

2.3 Industriföretaget C 
Vi intervjuade en företrädare för den centrala personalavdelningen på ett större 

industriföretag, ett företag med både egen forskning och utveckling samt produktion. 

Industriföretaget ingår i en större global koncern. 

 

Det framkom tidigt i samtalet att den här organisationen fokuserar på försörjning av chefer 

och att försörjningen består av två delar; dels ett ledartalangprogram för att få in personer som 

inte varit chefer tidigare och dels ersättningsplanering för att ersätta de chefer som slutar. 

Organisationen har en process (chefsvärdering) för utvärdering av chefer (nivåer ovanför 

första linjens chef) med stöd av ett IT-verktyg. Utvärderingen sker av chefers egenskaper och 

uppnådda mål. När en chef ska vidare till annan chefstjänst tittar på man både på individens 

potential och vilket kompetensområde (inom organisationen) som individen behöver 

komplettera med. När det gäller expertkunskap (teknisk) är den viktigare på de lägre 

chefsnivåerna, men det kan även behövas viss expertkunskap på de högre nivåerna enligt 

intervjupersonen. 

 

I den här organisationen har man en ledarskapsfilosofi som utgör kriterierna hur en chef ska 

vara och vilka förväntningar som ställs på personer i chefsbefattning. Man har ett 

policydokument för kompetensutveckling och kompetensförsörjning men inte speciellt för 

chefsförsörjning (och därmed inte heller för chefers rörlighet). En av fördelarna med 

policydokumenten är att man har gemensamma begrepp för de här frågorna inom koncernen. 

På personalavdelningen är ledarskap ett av fyra fokuserade områden som man jobbar med (de 

övriga är kompetens, hälsa och ersättning/förmåner). 

 

Linjeorganisationen är ansvarig för att utveckla personalen och att ta fram talanger till 

chefsprogram (som personalavdelningen driver). Det är linjeorganisationen som tillsammans 

med personalavdelningen rekryterar chefer. Chefer rekryteras internt i första hand och det är 

ett öppet ansökningsförfarande (vem som helst kan söka tjänsterna). 

 

Efter att de har infört chefsvärderingsprocessen har det blivit vanligare att chefer flyttar på sig 

om de inte klarar förväntningarna. Det är ganska ovanligt att arbetsgivaren tar initiativet till 

byte på en chefspost utan det sker på individens initiativ. Det är ett gemensamt arbete 
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(personalavdelningen och individen) att försöka hitta passande roller till chefen som ska ut ur 

chefsrollen. 

 

På vår fråga om intervjupersonen var nöjd med rörligheten svarade vederbörande så här: 

 
Jag tycker det har blivit mer och att det ligger på en bra nivå nu. Vi har så många bra chefer och 

talanger som man skulle vilja se på nya positioner, men det är ju som en pyramid och färre tjänster 

i toppen. Vi är en så stor organisation så det finns så otroligt mycket att göra på bredden. 

 

Den person som vi talade med berättade att i det aktuella företaget är det ofta så att om 

personer har valt en chefskarriär så stannar man i allmänhet kvar i chefsfunktioner och byter 

mellan olika positioner. De personer som väljer att lämna chefspositioner är i allmänhet unga 

personer som ”kliver av” under en period i livet. 

 

Här kom vårt samtal in på hälsomässiga aspekter på chefers rörlighet. I det här företaget ser 

man det positivt att de anställda tar ansvar för sitt liv och hittar en balans. Intervjupersonen sa 

så här: 

 
Har vi en balans i livet så kan vi också vara kapabla att utföra det bästa arbetet. Att kunna komma 

tillbaka med andra erfarenheter. Att komma tillbaka med en insyn i medarbetarperspektivet som 

man kanske tappar bort som chef. 

 

När vi frågar om frågan om chefers rörlighet är viktig för organisationen berättade 

intervjupersonen att det viktigaste är försörjningen av chefer och inte rörligheten i sig. I det 

här företaget anses utveckling av personer på chefspositioner vara viktigare än att de rör på 

sig. Eventuell rörligheten ser man mer som ett medel att åstadkomma utveckling av chefer. 



12 

 

 

3 Hur upplever medarbetare på arbetsplatser rörlighet 

bland chefer? 
För att få bilder av hur människor på arbetsplatser upplever rörlighet bland chefer besökte vi 

två förskolor i kommun A och två produktionsavdelningar på industriföretaget C. För att få 

förförståelse för de olika arbetsplatserna började vi med att intervjua respektive arbetsgrupps 

chefs chef och därefter deras närmaste chef. 

 

Vår tanke med intervjuer på tre olika nivåer i organisationerna (chefens chef, närmaste chef 

och människor verksamma på arbetsplatsen ifråga) var att få möjlighet att jämföra hur man 

såg på rörlighet bland chefer på de olika nivåerna. 

3.1  Förskolor i kommun A 
Inom en del av kommun A hade förskolechefer rört på sig på så sätt att de, i samråd med sin 

chef, hade beslutat fördela om antalet förskolor och vilka förskolor som skulle ingå i 

respektive enhet (dvs. tillhöra resp. förskolechef). Anledningen till detta var ojämn 

arbetsbelastningen på förskolecheferna orsakat av ökade barnkullar på vissa förskolor och en 

jobbig situation på en förskola. 

3.1.1 Chefens chef 

Chefens chef (vi kallar honom Pelle) till de förskolor som vi valde att studera (vi kallar de 

Palsternackan och Stjälken) är chef för verksamhetsområdet skola och omsorg inom en 

geografisk del av kommunen. Vi ville i intervjun med honom veta mer om hans syn på 

rörlighet bland chefer, vilka signaler han hade fått från sina chefer vad gäller sådan rörlighet 

samt om det hade förekommit rörlighet på chefspositioner i hans organisation och i så fall hur 

det hade gått till. 

 

Pelle berättade att frågan om rörlighet bland chefer var en viktig fråga för honom och att han 

är chef över 17 chefer (förskolechefer, rektorer, plus några på kontoret). Pelle berättade att i 

hans arbete handlar det om att jobba med rörlighetsfrågan med de här 17 cheferna framför allt 

på grund av att personer lämnar chefsbefattningar. Då handlar det om att rekrytera. Han sa sig 

också behöva göra något åt personer som vill gå vidare till någon annan utmaning  

 

Pelle berättade vidare att han försöker uppmärksamma frågor om chefers rörlighet uppåt i 

organisationen och att han då hade stött på instrument som skulle kunna användas för att 

arbeta med detta. Tidsbegränsade förordnanden och regelbundna tillfällen att stämma av hur 

det går för chefen (medarbetarsamtal) är exempel på sådana instrument. Inget av dessa har 

fungerat, berättade Pelle. Instrumentet med tidsbegränsade förordnanden fungerar inte, 

eftersom förordnandena inte går ut samtidigt i tiden, dvs. det blir inte ett tillfälle när allas 

tjänster går ut och man kan söka nya. Inte heller medarbetarsamtalet fungerar bra och framför 

allt inte när det gäller att fånga upp personers önskemål om att röra på sig. Det beror på att när 

en vakans uppstår blir det ofta bråttom att tillsätta den och då går man inte igenom vad 

personer har sagt om rörlighetsönskemål. 

 

Konsekvensen av att de här instrumenten inte fungerar som man hade tänkt när det gäller 

chefers rörlighet blir förstås minskad rörlighet. Pelle gav ett exempel att han inte ville släppa 

ifrån sig en person på en rektorspost till ett annat område eftersom han inte var säker på att få 

en lika bra person. 
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Pelle berättade om en annan svårighet som hindrar chefers rörlighet, nämligen att alla tjänster 

måste utlysas och tillsättningarna ska godkännas av facket. En av anledningarna till detta är 

att facket vill göra det möjligt för samtliga sina medlemmar att söka lediga tjänster. Men 

eftersom ansökningar inom kommunen är offentliga handlingar drar sig chefer för att söka 

andra tjänster. De vill inte skapa oro i sina organisationer att de är på väg någon annanstans. 

 

 Här är ett exempel på det Pelle berättade om sin syn på chefers rörlighet: 

 
Vi vill ju tänka och tro att det är de duktiga cheferna vi rör på det här sättet. Det betyder att vi 

rycker duktiga chefer från den plats där de är. Det är ju också någonting man kan tycka, varför ska 

det vara så lätt att lyfta bort någon när det går så bra? För det kan ju vara så att både chefen och 

verksamheten känner att vi vill vara tillsammans här, men arbetsgivaren känner att den där 

förmågan vill jag ha någon annanstans. Det är också ett dilemma. Här kan jag väl se att 

perspektiven är många. 

 

Det är tydligt att Pelle uttryckte stort engagemang i frågan om chefers rörlighet och att han 

arbetar både för egen del och i sin ledningsgrupp med frågan. Att detta görs på initiativ från 

dem själva förstår vi när vi frågar: Hur ser din kommun på frågor om chefers rörlighet? Vilka 

är signalerna du får? 

 
En lagom rörlighet tror jag att vi skulle vilja ha. Vi har ibland känt att vi har en för stor rörlighet 

av chefer på skolsidan. 

 

Vår tolkning är att Pelle inte upplever att han får tydliga inriktningar eller direktiv från 

kommunens ledning. Han berättade att han vill att det ska hända mer när det gäller chefers 

rörlighet och att det måste påverka hela organisationen: 

 
… Att många saker kommer som direktiv uppifrån skall göras och blir gjort. Men chefsrörlighet är 

väl snarare att jag och andra med mig upplever att vi skulle kunna göra någonting mer än vad vi 

gör idag. Vi tror det skulle vara till glädje både för individer, verksamhet och organisation om vi 

fick det här att hända lite mera frekvent. Alltså det händer ju hela tiden men det är lite mer 

slumpartat när det händer. 

 

Vid intervjuns slut bestämde vi tillsammans med Pelle att gå vidare i hans organisation därför 

att det har hänt en del spännande saker enligt honom. Han föreslår att vi ska intervjua några 

förskolechefer och om de sedan vill kan vi fortsätta och intervjua på arbetsplatserna (dvs. 

förskolorna). 

3.1.2 Närmaste cheferna 

I den här aktuella delen av kommunen är en förskolechef ansvarig för flera förskolor. Detta 

innebär bl.a. att en förskolechef inte är närvarande på enskilda förskolor dagligen utan istället 

planerar in besök på sina olika förskolor och avdelningar. En förskolechef kan exempelvis 

träffa sin personal 1-2 gånger per vecka och 1-2 timmar vid varje tillfälle. I det aktuella 

området sitter förskolecheferna tillsammans på ett gemensamt kontor. 

 

Vi gjorde en gruppintervju med tre av de fem förskolecheferna som ansvarar för förskolorna 

inom området. Områdeschefen Pelle var också med på gruppintervjun. 

 

De här aktuella förskolecheferna berättade att strukturförändringar på deras enhet hade betytt 

mycket för hur relationer mellan chef och personal hade utvecklats. Som kommer att framgå 

av berättelserna från arbetsplatserna är det inte alla gånger personers rörlighet på 
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chefspositioner som upplevs som den stora frågan utan hur förutsättningar för relationer 

mellan chef och medarbetare ser ut.  

 

När det gäller omfördelning av förskolorna mellan förskolecheferna, ett arbete som de själva 

deltog i, berättade de att den geografiska närheten mellan förskolor var den dominerande 

faktorn för hur de nya enheterna skapades. De beskrev arbetet som ett pussel som inte gick ut, 

vilket innebar att de var tvungna att kompromissa mellan olika faktorer. En av 

förskolecheferna uttryckte sig så här: 

 
Jag hamnade i ett dilemma att jag hade jobbat väldigt länge med en förskola och var inte klar med 

den. Så egentligen ville inte jag heller släppa den, för jag kände att nu har vi kommit så långt att vi 

kan börja jobba på ett annorlunda sätt. Men alla kunde ju inte säga så. Det fanns ingen lösning till 

det här pusslet. Förskolorna låg ju så geografiskt nära varandra så jag fick ge mig. 

 

Omfördelningen syftade till att förenkla arbetet för var och en av förskolecheferna, så att de 

alla fick en jämn arbetsbelastning. Rörligheten grundar sig i en optimering av uppgifter. 

 

Innan beslutet om uppdelningen var klar informerades personalen. De reagerade olika på 

informationen, men cheferna berättar att en vanlig kommentar var ”ska vi byta chef igen”. 

Förskolecheferna berättade att de trodde att den kommentaren berodde på att personalen och 

chefen hade utvecklat en nära relation. Personalen visste hur chefen reagerar, beslutar och 

arbetar. 

3.1.3 Arbetsplatsen förskolan Palsternackan 

När vi besökte förskolan Palsternackan ville vi veta hur personalen där såg på rörlighet bland 

chefer. Vi gjorde en gruppintervju med tre personer från personalen. De berättade att det inte 

hade varit stor omsättning på chefer eller personal på förskolan. Den tidigare chefen har varit 

chef på förskolan mer än 10 år och den nya chefen i fyra månader. De här tre personerna var 

mycket positiva till den nya chefen och tyngdpunkten i deras resonemang låg på chefen som 

person och dennes personlighet. De var mycket tydliga i att påpeka att den förra chefen också 

hade varit en bra chef. 

 

Våra funderingar inför den här intervjun kretsade kring hur de uppfattade bakgrunden till 

omfördelningen, hur den hade påverkat dem och hur det påverkat dem att få en ny chef. När 

vi frågade om deras syn på rörlighet bland chefer svarade de att det är en komplicerad fråga 

som man inte enkelt kan svara på. Det handlar mycket om person och personlighet. Under 

resten av intervjun blir det tydligt att den viktigaste aspekten av på frågan om rörlighet bland 

chefer på deras arbetsplats var relationen mellan medarbetare och chef. 

 

Vårt intryck från den här gruppintervjun är att chefen är viktig för arbetsplatsen. En person i 

gruppen beskrev hur vederbörande kände inför chefsbytet på följande sätt: 
 

Först när vi fick veta att det skulle bli omorganisation och att vi skulle få en ny chef tyckte vi att det 

var positivt. Det är bra att byta när man har haft samma chef så väldigt länge. Sedan när vi faktiskt 

skulle byta var det lite ångestladdat, ”man vet vad man har, men man vet inte vad man får”. 

 

När det gäller deras delaktighet i processen att tillsätta en ny chef fick vi höra att de fått se 

namnen på de personer som hade sökt tjänsten. Personalen fick inte vara med på intervjuerna, 

men centrala fackliga representanter deltog. Personalen hade tittat på namnen på de sökande 

och sagt: 
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Jaha, den här och den här personen har sökt. Men den här verkar bra! Men det blir väl inte den 

bara för att vi från golvet vill ha den personen. 

 

Som en jämförelse frågade vi hur processen ser ut när nya kollegor ska anställas. Då får 

personalen vara med i processen, men inte under intervjun. Man använder sig av en s.k. 

medarbetarförklaring över varje anställd där yrkeskompetens, intressen och lite om personen i 

fråga finns nedskrivet. Den medarbetarförklaringen tittar man på när man ska anställa för att 

se till att den nya kollegan kompletterar arbetslaget. Den fackliga representanten för förskolan 

får vara med på intervjun tillsammans med en centralt facklig representant. 

 

De vi talade med berättade att byte av chef är en jätteviktig händelse eftersom chefen skapar 

”en anda i huset” (förskolan), som påverkar resultatet väldigt mycket. De visste ingenting 

innan, bara att det skulle bli ett chefsbyte. De personer som vi talade med menade att om de 

hade fått en dålig chef så hade de varit i ett annat läge. De tyckte att den generella frågan vid 

en omorganisation är hur mycket de ska veta eller inte veta i förväg. För hur det än är så blir 

det ett ramaskri: ”Oj! Ska vi byta chef?!” De personer vi mötte på den här arbetsplatsen gav 

uttryck för en uppfattning att en chef är viktig för verksamheten även om personen ifråga inte 

är på plats mer än 1-2 timmar 1-2 gånger per vecka. 

 

Vad betyder det att ha få en ny chef, frågade vi. Precis i början när en ny person hade tillträtt 

sin nya tjänst som förskolechef startades ett visionärt arbete, berättade de intervjuade. Då 

jobbade all personal på förskolan tillsammans i grupper med utgångspunkt från 

styrdokumenten (som reglerar verksamheten) och formulerade tankar om vad de ville göra 

med förskolan. Även kortsiktigt arbete startades då chefen tog tag i och löste en del praktiska 

problem som tidigare hade hamnat i långbänk. Vi tolkar det här som att chefen inte går in och 

rör om utan mer försiktigt låter personalen tillsammans komma fram till de förändringar som 

behöver göras. 

 

När vi frågade om hur de upplevde chefsbytet fick vi svaret att det ännu så länge hade varit 

positivt, men att det var tidigt att säga något om chefsbytet (den nya chefen hade varit på plats 

i fyra månader). Vi förstod av samtalet att man ansåg att det var viktigt med legitimiteten hos 

chefen och att chefen var nära verksamheten. Som exempel berättade en person följande: 
 

Vi känner alla positiva vibrationer från den nya chefen. Chefen har erfarenhet från ”golvet” och 

det är bra: Hon är lyhörd, positiv, mer känsla för oss och förstår de situationer vi kan hamna i. 

 

Även om det hade gått kort tid sedan chefsbytet hade skett var vi intresserade av om 

personalen hade sett några effekter av chefsbytet. Återigen ville man gärna prata om hur den 

nya chefen fungerade som person och man pratade mycket om personens personlighet, att 

vederbörande hade en personlighet som påverkar personalen på ett positivt sätt och därigenom 

verksamheten på ett bra sätt. Man lyfte fram att personen hade varit fackligt aktiv tidigare, att 

personen ställde frågor som gjorde att de funderar och pratar om saker och ting i gruppen. 

Chefen följer upp och frågar vad de kommer fram till, berättade man för oss. Chefen får dem 

att diskutera och att komma fram till lösningar själva. Chefen såg till att alla får komma till 

tals. Det handlade om allt annat än att den nya chefen kommer med direktiv hur de ska göra. 

En av de intervjuade reflekterade så här: 
 

När det funkar med chefen ger det en trygghet och då behöver man inte så många ord, då förstår 

man varandra ändå. En bra chef är en trygghet först och främst. Vi får en större arbetsglädje, vi 

känner att vi har chefen som stöd och den goda stämningen gör att man vill ställa upp för varandra. 
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Vi tolkar det som berättades för oss i det här gruppsamtalet att chefsbytet kan påverka hälsan 

hos medarbetare. Som exempel, berättade en i gruppen, att även om man jobbar extra mycket 

när kollegor är borta (t.ex. p.g.a. sjukdom) och man är helt slut efter extra långa arbetsdagar, 

så går man till arbetet med glädje därför att det är en så god stämning. 

 

När vi återigen frågade efter exempel på effekter i verksamheten som har med chefsbytet att 

göra berättade man om de personalmöten som hålls en gång i månaden och att där märker 

man av chefens betydelse. På personalmötena samlas personalen från alla avdelningarna på 

den här förskolan. Om sådana möten fungerar bra så känner man att chefen är en av oss, 

berättades det för oss. Mötena flyter på så smidigt, alla får och vill vara mer delaktiga på 

mötena än tidigare. En av personerna i gruppen sa: ”När man kommer hem efter ett sådant 

möte känner man sig så nöjd helt enkelt”. 

 

Under samtalets gång fick vi intryck av att och hur arbetsplatsen fungerar utan chefens 

närvaro. De personer vi samtalade med berättade samstämmigt att tryggheten sitter i mycket 

annat än bara i chefen, och att arbetsgruppen är mycket viktig: ”Det är mycket viktigare att vi 

som arbetar tillsammans passar ihop och kan arbeta tillsammans.” Men, detta har att göra 

med den anda som chefen skapar. En ny chef kan skapa inspiration och mycket annat som 

man inte har en aning om innan. Helt plötsligt kan det hända saker som man inte kan 

förutsäga innan. 

 

På vår fråga om vad som skulle kunna hända om den nya chefen inte är bra, svarade en av de 

intervjuade: 
 

Det är jättesvårt att tänka hur vi skulle ha reagerat om det hade kommit en dålig chef. Om vi är 

starka som personer och har bra sammanhållning skulle vi nog säga emot. Det är som bra syskon 

som håller ihop, då kan de ge lite mera. Risken är att det blir konflikter och hur mycket konflikter 

kan man ta? Det här är ett ganska krävande jobb och det vill till att man är på vänlig basis så att 

säga för att kunna göra ett bra jobb. 

 

När vi pratade om vad det betyder att chefen inte har sin arbetsplats på förskolan ansåg de 

personer vi pratade med att det kan vara bra. De upplever sig som mer självgående, de pratar 

mycket med varandra och försöker lösa konflikter själva. De menade ändå att det inte går att 

uttrycka sig så generellt. De kände till andra avdelningar där personalen vill ha chefen mer 

nära, eftersom de behövde hjälp med att lösa konflikter. Gruppen visste inte vilka tankar som 

låg bakom att cheferna inte har sina arbetsplatser på sina förskolor, med de antog att cheferna 

behöver samarbeta med varandra och därför behövde prata med och komma varandra nära. 

De här tre personerna som vi pratade med ansåg att de ”på golvet” hade pratat om att det är 

bra om alla förskolor har samma regler och förhållningssätt samt att detta är lättare att uppnå 

om cheferna samarbetar.  

 

Enligt de personer vi samtalade med på den här förskolan är den största utmaningen framåt att 

jobba hårt på att det goda ska fortsätta eller till och med att bli ännu bättre. Att hela förskolan 

ska ha ett likadant eller ännu bättre samarbete genom att t.ex. ha öppna dörrar mellan 

avdelningarna, göra om olika rum i en positiv anda, utveckla det pedagogiska arbetet. De 

hoppades att engagemanget och entusiasmen skulle kvarstå. Vi tolkade det som berättades för 

oss som att man var positiv till de förändringar som hade påbörjats och att de vill behålla detta 

”momentum”. De sa inget som direkt hade att göra med rörlighet bland chefer, vilket vi såg 

som ett exempel på att detta inte är en viktig fråga för människor på den här arbetsplatsen. De 

hade fått en ny chef som hade tagit några initiativ som de ville fortsätta med, men detta 

uppfattade de inte hade att göra med just byte av chef. Det skulle kunna ha hänt ändå. 
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3.1.4 Arbetsplatsen förskolan Stjälken 

Även på den här förskolan intervjuade vi tre personer i grupp. Man hade haft fyra chefer på 

tio år och den nya chefen hade varit verksam i drygt ett halvt år. Föregående chef stannade 

nästan två år på förskolan.  

 

När vi hade kommit en bit in i intervjun framkom det att den här förskolan var mitt uppe i en 

period då det pågick lönesamtal mellan förskolechefen och medarbetare på förskolan. En 

person i gruppen berättade att det fanns kollegor som hade uppfattat samtalet med den nya 

chefen på ett negativt sätt. I intervjun pratades det en del om detta och vi tyckte oss förstå att 

de pågående lönesamtalen kunde ha satt en viss prägel på det samtal vi hade. 

 

Vi använde oss av samma frågeställningar inför den här intervjun som med den förra 

förskolan; nämligen att få de intervjuades bilder av bakgrunden till omfördelningen av 

förskolor bland cheferna, hur den hade påverkat dem och hur det påverkat dem att få en ny 

chef. 

 

De intervjuade berättade inledningsvis att de kände till anledningen till det senaste chefsbytet, 

nämligen att det fanns en strävan att minska den geografiska spridningen för cheferna 

kopplade till förskolorna. De tyckte att detta innebar stora förändringar då de hade fått nya 

samarbetspartners (de andra förskolorna) och en ny chef. De berättade att de inte hade varit 

inblandade på något sätt i rekryteringen av den nya chefen. Det hade de inte varit vid tidigare 

tillfällen heller och de hade inte hört talas om att det hade förekommit på någon annan 

förskola. De kände inte till om facket hade varit med i rekryteringen, men de antog att ”facket 

högre upp” hade varit med. En av dem som vi samtalade med var lokal representant för det 

ena fackförbundet. 

 

När vi frågade om själva chefsbytet och om det hade varit jobbigt att byta chef svarade en av 

dem: ”Jag tycker faktiskt det. Det skapar oro. Det räcker att säga att man vet ju vad man har 

men man vet ju inte vad man får.” När vi fortsatte att prata om oro berättade man att oron 

handlar om hur det ska bli med den nya chefen och att samtal och tankar om detta tar stor 

plats i personalgruppen. De oroade sig för hur man skulle komma att arbeta framöver och hur 

man skulle komma att vara mot varandra (medarbetare och chef). Alla tre personerna 

betonade att det tar mycket energi med chefsbyten. Oron tar sig olika uttryck från person till 

person. 

 

Under samtalets gång tyckte vi att det är svårt att uppfatta att något konkret hade hänt till följd 

av chefsbytet och att det var lite för tidigt att säga något om detta ännu. När vi ställde en 

följdfråga om t.ex. formerna för medarbetarsamtal hade förändrats något skrattade de till, 

vilket väckte vår nyfikenhet ytterligare. En berättade att de redan hade hunnit ha lönesamtal 

med den nya chefen och att de hade upplevts väldigt olika bland kollegorna: 
  

Det [lönesamtalet] håller sig inte till ämnet. Mycket underliga frågor. Vi har kollegor som varit på 

lönesamtal och inte förstått vad som har hänt, vad var det här för någonting? Jag har inte haft 

lönesamtal sa någon, jo det har du sa chefen! 

 

De övriga två personerna bekräftade att flera i personalgruppen hade upplevt en förändring 

jämfört med under den förre chefens tid och att det för vissa av kollegorna hade blivit till det 

sämre. En ansåg att detta hade lett till ”otrygghet i förhållande till chefen. Det skapar ju 

funderingar och tankar, oroskänsla.” Samfällt ansåg de tre att arbetslusten hade påverkats 

negativt eftersom de kände sig missförstådda. 
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Vi avslutade den här delen av samtalet med att fråga vad som skulle vara det värsta som 

kunde hända vid ett chefsbyte. Svaret vi fick var en chef som inte lyssnar alls och som pekar 

med hela handen ”nu gör vi så och nu ska vi jobba med det här”. Vi tolkade hela det här 

samtalet som väldigt präglat av den oro som fanns kring de lönesamtal som hade hållits. 

 

När vi sedan frågade hur chefsbytet hade påverkat personalen vad gäller kompetensutveckling 

så berättade de intervjuade att de såg chefen som deras pedagogiska ledare. I samtalet 

diskuterade vi kompetensutveckling på tre sätt; för det första avseende det pedagogiska 

arbetet som görs i vardagen, för det andra gällande den långsiktiga utveckling som pågår i 

hela kommunen kring det pedagogiska arbetet i förskolan och skolan samt för det tredje med 

avseende på individuell kompetensutveckling bestående av att t.ex. delta på kurser. Hur 

påverkas då de här tre delarna av att man får en ny chef? 

 

Den första delen, pedagogiskt arbete i vardagen, kommenterades så här av en person: 
 

Den nya chefen har väl oftast lite nya idéer tycker jag. Ja, det där är ju en både och situation. En 

bra chef lyssnar så klart in, men en bra chef är också vår pedagogiska ledare och ska ha sina egna 

visioner och känna av och få in det. Men alla har ju olika i grunden det märker man ju. Man 

brinner ju för olika saker, ja det gör ju vi med så det är ju inget konstigt. 

 

När det gällde den långsiktiga utvecklingen i kommunen så påverkas den inte direkt av en ny 

chef, såvitt vi förstår utifrån det som berättades för oss. Indirekt kan man säga att chefen styr 

över hur olika så kallade lärgrupper sätts samman mellan olika förskolor. Lärgrupperna har 

till syfte att omsätta de långsiktiga inriktningarna till konkreta handlingar i vardagen på 

förskolorna. 

 

För den individuella kompetensutvecklingen tyckte man inte att det var någon skillnad mellan 

de olika enheterna men att den egna chefen så klart kan påverka. Men, de större långsiktiga 

utvecklingarna kan chefen inte påverka. De bestäms högre upp i organisationen vad som ska 

gälla. 

 

Vi undrade hur chefsbytet gick till och en av personerna berättade följande: 
 

Dels fick vi information om det, jag vet inte exakt när, men på vårkanten. Hon [den nya chefen] var 

med på kvällsmöten som vi har och hon träffade all personal och presenterade sig så att alla fick ett 

ansikte. Det är ju så att vi också i huset hade ett förändringsarbete för vi gjorde en omorganisation 

i vårt grundarbete på våra avdelningar så vi hade väldigt mycket på gång så det tog nog ärligt talat 

fokus från chefsbytet. Annars hade det nog upplevts mycket mer omvälvande. Vi hade händerna 

fulla ändå med en omorganisation här då. Vi var väldigt inne i det som skulle göras. 

 

När den nya chefen tillträdde blev det inga stora förändringar utan nya saker har kommit lite 

vart efter, berättade en person. En uppfattning var att man hade känt sig för lite grann och 

pejlat in stämningen först. Ett halvt år efter chefsbytet var det ingen av de intervjuade som 

ansåg att något stort hade hänt. 

 

Vi undrade om de hade upplevt några förändringar när cheferna flyttade ihop i ett gemensamt 

kontor. De tre personer vi talade med tyckte inte att de hade märkt någon skillnad. En av dem 

uttryckte sig så här: ”Jag tror att det länge har varit så att de jobbar ute i områdena åt 

samma håll. Det sprider sig lite.” Man menade att de stora förändringarna istället kommer 

någonstans ovanifrån i organisationen. Vi tolkar det som framfördes att det som 
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förskolecheferna hade berättat för oss om sina strävanden att få sina enheter att dra åt samma 

håll varken var något nytt eller hade haft någon större påverkan på vardagen på förskolorna. 

 

Vi undrade också hur det fungerade på förskolan när det gäller hur chefen påverkar 

problemlösning i vardagen. Man berättade då för oss att vardagliga praktiska problem löser 

man själva, dvs. man vet vart man ska vända sig om t.ex. diskmaskinen är trasig. När det 

gäller mer komplicerade problem som konflikter (med t.ex. föräldrar), då tar man alltid 

kontakt med chefen för att förklara vad som har hänt. Vi tyckte oss förstå av samtalet att man 

inte upplevde någon skillnad med en ny chef när det gäller att lösa problem. De berättade att 

man hanterar problemen på samma sätt oavsett vilken chef man har men att responsen från 

chefen förstås kan vara olika.  

 

Vårt samtal avslutades med att vi frågade om olika förskolor har olika behov av ledare? De 

personer vi talade med ansåg det. När vi frågade om någon bedömt vad just den här aktuella 

förskolan behövde för slags ledare så svarade en av personerna: 
 

Nej, det är någon annan som sitter och flyttar chefer. Vem är det som sitter och flyttar chefer kors 

och tvärs? Lite flyttar de på sig då och då. Ja, det kan ju vara de som vill med, det vet man ju inte. 

Det kommer ju inte fram. 

3.2 Produktionsavdelningar på industriföretaget C 
Vi besökte människor på ett avsnitt inom produktionen på industriföretaget C där man var 

intresserad av att prata om chefers rörlighet. På det här produktionsavsnittet hade man haft 

traditionell rörlighet, dvs. första linjens chefer hade befordrats till en ny chefsposition och 

andra medarbetare hade tillträtt som nya första linjens chefer. De hade inte haft hög 

personalomsättning vare sig bland chefer eller bland medarbetare. I intervjuerna pratade de 

mer om hur rörligheten bland verkstadspersonalen går till i syftet att ha en flexibel 

produktion, än om rörligheten av chefer. 

3.2.1 Chefens chef 

Chefens chef är verkstadschef och har sju underställda produktionsledare, dvs. första linjens 

chefer. Vi kallar honom Kalle. I intervjun hörde vi att rörlighet är vanligt inte bara för chefer 

utan också för medarbetare och speciellt då verkstadspersonal. Personer tillhörande den 

senare gruppen kan bli utlånad till andra avdelningar av kapacitetsskäl, men de kan även ”röra 

på sig” som en del i sin utvecklingsplan.  

 

Vi återger en del från intervjun där Kalle berättade om sina erfarenheter av att ha rört på sig. 

Vi tror att den mer personliga beskrivningen ger en bild av hur han ser på rörlighet bland 

chefer inom detta verkstadsavsnitt. 

 

Kalle berättade hur han ser på rörlighet vad gäller verkstadspersonalen i stort: 

När nöden står för dörren är det inga problem [med rörlighet], men under resans gång får man 

jobba för det som första linjens chef. Man måste jobba kontinuerligt med rörlighet, att man 

stimulerar det i utvecklingssamtal, att man stimulerar det lönemässigt, att man stimulerar det i våra 

lönesystem. I vårt lönesystem på kollektivsidan har vi jobbat jättehårt med den interna rörligheten. 

Inom eget område och utanför eget område. Detta är delar av vårt lönesystem. Jag tror att 

ekonomiska fördelar är nyckeln. 

Han berättade vidare att han och hans närmast underställda chefer jobbade med rörlighet 

bland personalen så att de skulle utbildas och växa så att de kunde utföra olika slags 



20 

 

 

arbetsuppgifter. I den verksamhet som Kalle ansvarade för var det viktigt med flexibilitet. 

Man måste kunna flytta på både individer och detaljer, ansåg Kalle och berättade att de just 

hade genomfört en omfattande omflyttning av maskiner i verkstaden, vilket innebar en stor 

rörlighet både av maskiner och bland chefer. 

 

Kalle berättade om sin egen rörlighet som chef och förklarade sina drivkrafter på följande 

sätt: 

Man fastnar lite som ledare och det är väl det som talar för att man inte ska vara ledare för länge 

för samma verksamhet. Man märker när det blir omtag, vissa frågor finns det inga snabba 

lösningar till, men du vill gärna lösa den och du försöker. Din verksamhet har hört den här 

historien av dig ett antal gånger och det finns ett antal saker som man hört sig själv upprepa för 

olika strategiska frågor och olika personalfrågor. Då känner man här, här skulle nog egentligen… 

så kommer någon annan och öppnar upp och tjatar inte ens om samma grejer. Det löser sig nästan 

av sig självt och så rullar det vidare. Detta kan väl vara en anledning till att byta. 

Han förklarade att det var tillfälligheter som hade gjort att han själv har bytt tjänst. Hans 

erfarenheter var att det är inte bara var en omställning för medarbetarna, utan också för 

honom på så sätt att hans tillträdande på ett nytt jobb innebar byte av chef för honom. Den 

känslomässiga relationen till den egna chefen och att det går att kommunicera var viktigt för 

Kalle. Han vill ha tydlighet och trygghet med sin chef och det är viktigare än vad själva 

verksamheten utför som han är chef över. 

 

Kalle nämnde för oss att på företaget känner man varandra ganska väl och vi frågade när han 

söker chefsjobb om han i förväg vet något om den eventuellt nya chefen eller om han har 

något sätt att ta reda på detta? 

Det skulle jag ta reda på. Nu känner jag ganska många eftersom jag har varit här ganska länge. Om 

det inte var så skulle jag lägga ner väldigt mycket tid på att ta reda på det innan jag bestämmer 

mig. 

Bland de egna underställda cheferna är rörligheten viktig för Kalle och han jobbar med den.  

Men han tyckte att det inte går så fort och att det är långa processer vilket han ansåg talade för 

att man ska stanna ett tag som första linjens chef. Han fortsatte att berätta att om han inte 

arbetade med rörlighetsfrågorna konkret i t.ex. utvecklingssamtal så skulle han komma att 

tappa sina medarbetare. Han vill vara en del av deras process att röra på sig och han menade 

att det är bättre att han är med och styr den duktigaste av sina medarbetare till en annan 

chefstjänst på företaget. Då vet Kalle att den personen mycket väl kan komma tillbaka till 

Kalle när han i sin tur är chef någon annan stans på företaget. Kalle såg sig som en del av den 

personens utveckling och sådant kommer man ihåg. Han nyanserade sin syn på sitt agerande 

rörande underställda chefers rörlighet på följande sätt: 

Just nu låter det som att det är det viktigaste att de kan komma tillbaks till mig, men så är det 

naturligtvis inte. Men de personer som du verkligen brinner för och som gör ett bra jobb skulle 

kunna göra ännu större nytta på företaget. Sedan är det inte lätt att vara så vidsynt jämt. Det är ge 

och ta också så man får vara lite politiker ibland också och inte vara för generös. 

Vi tyckte oss förstå att Kalle tänkte på både verksamheten och individerna när han pratade om 

rörlighet. Men hur är det med hälsoaspekten? Det är slitigt arbete att vara första linjens chef 

och de har ungefär 25-30 underställda som behöver uppmärksamhet varje dag. Kalle tyckte att 

man som chef skulle behöva göra andra saker under vissa perioder, komma utanför rollen och 

få andra perspektiv. Sedan skulle man kunna kliva in igen i samma roll. ”Som det är idag 

måste du vara stark som individ om du kliver av en chefsroll, det ligger en prestigeförlust i att 

göra det.” 
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3.2.2 Närmaste chefen till produktionsavdelningen Måsnaren 

Efter samtalet med Kalle besökte vi Olle som är första linjens chef och som har Kalle som sin 

närmaste chef. Vi inledde med att prata om rörligheten bland de verkstadsanställda och hur 

Olle såg på och hanterade detta. Han berättade att rörlighet är något naturligt och att man inte 

ska fastna vid samma arbetsstation. När de hade utvecklingssamtal tar de upp frågan om att 

vilja bredda sig och skriver in önskemålen i en plan. Det är inte säkert att alla kan bredda sig 

för att kunna allt på gruppen, de har en strategi hur många som behöver kunna vad. En 

bredare kompetens är kopplat till lönesystemet. 

 

Vi kommer in på Olles byte till den chefstjänst han har nu. Olle berättade att det var Sven som 

hade Kalles jobb tidigare som hade pratat med Olle om tjänsten. Det var en naturlig 

förändring som Olle beskrev så här: 

Jag kände Kalle sedan tidigare. Kalle satt ju med i samma ledningsgrupp som jag, så när Kalle 

klev upp till nästa ledningsgrupp såg jag inget problem med det. Vi i ledningsgruppen stöttar ju 

Kalle och sedan hade vi ju en efterträdare till Kalle så det föll så naturligt på plats alltihop. 

3.2.3 Närmaste chefen till produktionsavdelningen Vänern 

Även Mårten är första linjens chef med Kalle som närmaste chef. Mårten hade varit chef 

tidigare och hade klivit av chefsjobb under en period och sedan kommit tillbaka. Han tyckte 

att företaget hade varit väldigt bra som tillfrågade honom om han ville bli chef igen. 

 

Mårtens egen syn på verkstadspersonalen är att han ser det som en fjäder i hatten om han kan 

få folk att röra sig från sin avdelning och vidare. Om det är en bra person som får ett annat 

jobb vet Mårten att den personen kommer att vara positivt inställd till avdelningen. Han tror 

inte att alla i ledningsgruppen ser det på samma sätt, utan Mårten tror att många ser det som 

jobbigt om verkstadspersonalen rör på sig. 

 

Om sin egen rörlighet – Mårten hade haft många olika arbeten på verkstaden innan han blev 

chef – berättade han att när jobbet hade blivit rutin var det dags att röra på sig. Han vill ha mer 

utmaningar för att lära sig nya saker och att vardagen ska ändra på sig lite, men nästa jobb 

måste inte vara ett chefsjobb. Mårten kan ha en öppen dialog med Kalle om detta och Kalle 

ser gärna att Mårten rör på sig inom Kalles område. 

3.2.4 Produktionsavdelningen Måsnaren 

Efter samtalet med Olle besökte vi den arbetsplats som Olle var chef för. Vi gjorde där en 

gruppintervju med tre personer, en från verkstaden, en materialplanerare och en 

produktionstekniker. De berättade att de hade haft tre chefer sammanlagt inklusive Olle. Det 

var de tre cheferna som hade varit på avdelningen sedan den startade. Enligt de här tre 

personerna hade det varit stor skillnad på de tre cheferna och att det berodde på hur de var 

som personer. En bra chef är en chef som kan verksamheten och som man kan ha en bra 

relation med, ansåg de samfällt. Chefen är viktig för avdelningen (verksamheten) och för 

personerna som arbetar där, så därför är chefsbyten viktiga händelser. 

 

Senaste gången de bytte chef kom facken ut och frågade alla på avdelningen vad de tyckte. 

Arbetsgivaren förde alltså inte dialog med de anställda utan pratade med fackens företrädare 

om tillsättning av nya chefer. 

 

Den person som arbetade på verkstaden ansåg att det var svårt att peka på något specifikt som 

hade hänt med verksamheten sedan Olle kom. Verksamheten på verkstaden påverkas inte så 



22 

 

 

mycket av chefen utan var och en sköter sitt. Verkstadspersonalen har stora befogenheter och 

chefen behövs vanligtvis om det skulle ta stopp någonstans. 

 

De tre personer som vi talade med var eniga om att det var bra stämning på avdelningen och 

att det blev stor skillnad när Olle kom. Han hade ordnat träffar utanför arbetet där de gjorde 

olika aktiviteter och umgicks, något som de inte hade gjort med tidigare chefer. 

 

Vi förstod av samtalet att detta var en avdelning med god sammanhållning och man träffades 

lite utanför jobbet. Vi undrade om chefsbyte kunde skapa oro? 

Ja, det kan det bli. Det blir en massa funderingar, det blir det alltid. Det blir en massa snack och 

rykten och vi vill ju inte ha någon som går stick i stäv med vår anda här ute. Då är den personen 

rätt så körd rätt så snart. Jag tror att vi är så starka där ute att han inte kommer att rå på oss. 

3.2.5 Produktionsavdelningen Vänern 

På den här arbetsplatsen gjorde vi en gruppintervju med två personer, en materialplanerare 

och en produktionstekniker. Båda två hade haft Kalle som chef tidigare och vid vårt samtal 

var det Mårten som var chef. Materialplaneraren hade varit på olika avdelningar och hade haft 

fem chefer på 10 år.  Produktionsteknikerns erfarenhet från chefsbyten var att han tyckte att 

det kunde ha betydelse och var man jobbar. Tidigare hade han jobbat på verkstaden i styrda 

maskiner och då skötte de sig själva, chefen ”höll begränsad koll” på dem och gjorde budget. 

På Mårtens avdelning var det annorlunda eftersom det är ett så stort område, ansåg 

produktionsteknikern. ”Här behövs en chef som är insatt i det vi håller på med för att kunna 

hålla ihop det och i sådana miljöer är chefsbyten viktiga.” 

 

Deras gemensamma erfarenhet var att chefsbyten inte hade fått konsekvenser som inte hade 

gått att lösa. Det hade inte blivit katastrof någon gång. Däremot hade det hänt att det hade 

blivit bättre, och då hade det handlat om chefer som var mer insatta i verksamheten. 

 

Båda var med när Mårten fick chefsjobbet och vi undrade på vilket sätt de var med i 

diskussionen? 

Vad jag kommer ihåg var vi inte med alls. Vi fick inte vara med och diskutera någonting utan vi 

fick reda på det på ett möte. Det blir alltid diskussioner för vi visste att Kalle skulle sluta. Det 

fanns inte så mycket att välja på egentligen. Mårten hade ju varit chef tidigare och kunde 

materialplaneringen så det föll sig väl lite naturligt. Jag skulle ha blivit mer förvånad om det skulle 

ha kommit en chef från en helt annan avdelning med tanke på den produktion vi har. Vi tog det 

ganska naturligt att det skulle bli Mårten. Det tog ungefär en månad från det att vi fick reda på att 

Kalle skulle sluta tills vi fick veta att Mårten skulle bli ny chef. 

De berättade att det blir alltid diskussioner innan det är klart vem som blir ny chef, men det 

”var inget som gjorde att folk mår dåligt”. De flesta var positiva till att det blev Mårten, en 

person som sitter på samma avdelning och har kunskap om det vi gör, berättade en av dem. 

”Det hade blivit mycket värre om det hade blivit någon annan som inte hade någon aning om 

vår verksamhet.” 

 

När de söker nya medarbetare till avdelningen är personalen delaktig i rekryteringen, 

berättade de vidare. ”Chefen anställer inte någon som inte skulle passa in, de måste ju kunna 

arbeta tillsammans på avdelningen.” 

 



23 

 

 

Vi frågade vad Mårten som chef hade betytt för verksamheten och dess utveckling? En 

svarade: ”Vi vet inte, det är en svår fråga, men Mårten kan prioritera och driva ärenden på 

avdelningen.” 

 

De berättade att de i det här läget inte skulle vilja byta chef för att få ett ombyte. De hade gjort 

personliga planer tillsammans med Mårten och att byta chef skulle kanske kullkastar planerna. 

Vad som händer med personliga utvecklingsplaner när man byter chef visste de inte. 



24 

 

 

4 Varför är chefsrörlighet viktigt? 
I det här kapitlet ska vi analysera berättelserna i avsikt att svara på och diskutera den 

grundläggande frågan varför chefers rörlighet är viktigt. Utifrån diskussionen i 

inledningskapitlet bryts frågan ner i två delar. Den ena tar fasta på aktuell chefsfunktion och 

den fråga som då diskuteras är varför det är viktigt att det byts innehavare på den. Den andra 

delfrågan tar sikte på den organisation där chefsfunktionen ifråga finns och varför det är 

viktigt med byte på chefsposter för organisationen. De här båda frågorna utgår från de båda 

första perspektiven uttryckta i figur 1 och resonemangen runt den i kapitel 1. 

4.1 Varför är chefers rörlighet viktigt för berörd chefsfunktion?  
Vi börjar med att analysera vad organisationsledningsrepresentanter berättade. 

 

De representanter för de tre organisationsledningar som vi har talat med såg frågan om 

chefers rörlighet i första hand som något viktigt för att försörja organisationen med dugliga 

personer på chefsfunktioner. Genom att personer rör på sig mellan chefsbefattningar och att 

personer utbildas så kan chefsfunktionerna bli bra. Representanterna för de båda kommunerna 

ansåg att verksamheter utvecklas till följd av att chefer rör på sig. I industriföretaget C har 

man en process för utvärdering av personer på chefsposter som syftar till att framgångsrika 

personer skall kunna identifieras och komma till användning för svårare chefsuppdrag med 

större ansvar. Kommunrepresentanterna gav uttryck för föreställningar om att personer som 

har chefsuppdrag utvecklas om de byter uppdrag då och då. Inom industriföretaget verkar 

man tro på rörlighet som ett medel för att komplettera en personers behov av utveckling i 

chefsfunktioner. 

 

I fallet med rörlighet bland förskolechefer i kommun A fick vi vetskap om att innehåll i 

chefsfunktioner kan förändras med hjälp av rörlighet bland innehavare av funktionerna. Vid 

samtal med chefspersoner på industriföretaget C kom det inte fram att de hade sett eller hört 

talas om att chefsfunktioner förändras på grund av rörlighet. 

 

Vad säger man då på de arbetsplatser som vi har besökt om varför rörlighet bland personer på 

chefsfunktioner kan vara av vikt för funktionerna? På förskolorna berättade man att personer 

på chefposter påverkar ”andan i huset”, vilket vi tolkar som ett uttryck för att byte av person 

kan påverka chefsfunktionen och i sin tur stämningen på arbetsplatsen. De vi talade med var 

tydliga i sina berättelser att personer på chefspositioner därmed är viktiga för verksamheten 

och för trivseln på arbetsplatsen. Men, det anses inte vara givet att rörlighet på chefsposter 

självklart leder till utveckling av verksamheter på sätt som uppfattas positivt. 

 

På industriföretaget C berättade de som vi träffade att personer på chefsposter är viktiga för 

verksamheten, men de hade svårt att säga hur det kunde påverka verksamheten. De var tydliga 

i uppfattningen att chefspersoners personliga egenskaper är viktiga för att det skall vara goda 

relationer på arbetsplatser. 

 

Hur kan vi nu med utgångspunkt i sammanfattningen ovan från våra berättelser resonera om 

varför rörlighet bland innehavare av chefsfunktioner kan vara viktigt för funktionerna? Vi 

noterar att representanter för organisationsledningar har föreställningar om att rörlighet på 

chefsposter är viktigt för att få god kvalitet i chefsfunktioner. Samtidigt noterar vi att 

medarbetar på de arbetsplatser som vi har besökt i de aktuella organisationerna inte bjuds in 
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att delta i rekryteringsprocesser. Att med hjälp av medarbetare förstå verksamhetens behov 

torde öka kvaliteten i försörjningen av chefer, enligt vårt förmenande.  

 

För det andra noterar vi att organisationsledningars föreställningar om att chefers rörlighet 

leder till utveckling av verksamheter inte stämmer med vad man säger på arbetsplatser. I våra 

intervjuer har vi inte fått några belägg presenterade för oss att byte av chef med automatik 

leder till utveckling av verksamheten. 

 

En tredje iakttagelse är att tankar om chefsfunktioner betraktade just som funktioner i 

huvudsak är frånvarande. Det är tankar om chefen som person som dominerar. Ett undantag 

från detta var de diskussioner om omfördelning av arbetsuppgifter mellan förskolechefer som 

vi fick del av. Där handlade rörligheten om att förändra chefsfunktioner på så sätt att storleken 

på ansvarsområden förändrades. Ett annat fall var de berättelser som vi fick del av om att byte 

av person på en chefsfunktion hade lett till förändringar i chefsfunktionen på så sätt att 

personalen på förskolan hade blivit delaktig i det visionära arbetet om förskolans framtid. 

Detta kan ses som en förändring i chefsfunktionen som hade skett till följd av byte av person 

på funktionen.  

 

I berättelserna från förskolorna fick vi exempel på chefsfunktionens betydelse som 

legitimerare av förskolor som autonoma arbetsplatser. Förskolorna bedriver ett självständigt 

arbete och vet vad de skall göra oavsett om chefen är där eller ej. Men de behöver chefens 

godkännande för att kunna arbeta självständigt, dvs. chefsfunktionen legitimerar genom sin 

vertikala länkfunktion och ”skyddar” verksamheten från övrig inblandning. Detta är ett 

uttryck för att chefsfunktioner i förskolesammanhang kan vara viktiga för att upprätthålla 

självständighet och att byte av person på chefsposter därför kan vara viktig i detta avseende. 

 

På industriföretaget mötte vi inga personer som pratade om chefsfunktioner som sådana utan 

enbart om chefen som person. Intressant att notera var att man berättade att personer på 

chefsposter inte hade någon direkt påverkan på verksamheten. Den styrs av 

produktionsprocesser i verkstadsmiljö. De måste kunna verksamheten för att kunna hålla ihop 

den. Vi ser detta som en kontrast mot den autonoma tillvaron på förskolor. I den här 

industriella verksamheten är det i stället produktionssystem och flödena i dem som är viktiga 

att upprätthålla och det görs av personer som arbetar i dem. Varje enskilt arbetslag i 

verkstaden måste således fungera bra och samarbetet mellan arbetslagen måste också fungera. 

Allt för att verkstaden ska kunna leverera sin produktion effektivt. 

 

Vi vill avsluta resonemanget om frågan varför byte av personer på chefsfunktioner kan vara 

viktigt för just funktionerna med följande reflektioner: 

 Föreställningar om behov av förnyelse av chefsfunktioner kopplas oftast till behov av 

att byta personer som besätter sådana personer. Våra iakttagelser och vår analys visar 

att det är möjligt att förändra chefsfunktioner utan att byta person. 

 Tankar om chefers rörlighet verkar i hög grad bottna i föreställningar som enkelt kan 

uttryckas som att byte av person på chefsposter leder till verksamhetsutveckling med 

ganska stor automatik. Varpå grundas sådana föreställningar?  
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4.2 Varför är chefers rörlighet viktigt för berörd organisation? 
I det följande skall vi ta oss an en annan aspekt på frågan om varför chefers rörlighet är viktig, 

nämligen varför det är viktigt med byte på chefsposter för organisationen. Och det gör vi 

genom att intressera oss för vilken betydelse som rörlighet på chefsposter kan ha för stabilitet 

respektive utveckling av förhållanden i organisationer.  

 

Vad hittar vi då i berättelserna om hur representanter för organisationsledningar ser på 

stabilitet respektive utveckling av organisationen kopplat till chefers rörlighet? Vi kan notera 

att policy och riktlinjer för chefers rörlighet eller kompetensutveckling är något man säger sig 

ha eller vill ha, eftersom det skapar medvetenhet, gemensamt språk och inriktning. Som vi har 

berättat ovan utryckte de organisationsledningsrepresentanter som vi talade med mycket 

tydliga uppfattningar om att såväl verksamhet och kvalitet i denna liksom individer som har 

chefsjobb utvecklas om de rör på sig mellan chefsbefattningar. Det omvända ansågs skapa 

stagnation, vilket uttrycktes som att bli ”hemmablind”, att ”växa ihop med sin verksamhet” 

respektive att ”bli en del av kulturen”.  

 

Trots uttalad policy tycker vi oss kunna notera svårigheter att få till stånd rörlighet. Frågor om 

både stabilitet och utveckling av och i organisationer finns närvarande i 

organisationsledningars arbete med frågor om rörlighet bland chefer. Å ena sidan finns det 

önskemål om utveckling av både verksamhet och individ (chefer), å andra sidan finns det 

behov av stabilitet och trygghet hos såväl personer på chefsposter som medarbetare beroende 

av chefsfunktioner. 

 

På de bägge förskolorna förekom det uppfattningar om att chefen påverkar det pedagogiska 

arbetet men att långsiktig utveckling styrs centralt. På en av förskolorna berättade de personer 

som vi pratade med att den nya chefen hade bjudit in medarbetare att delta i arbete med vision 

och mål och även ökat delaktigheten i problemlösning och på de gemensamma 

personalmötena. Detta hade skapat mer trygghet. På båda förskolorna var de personer som vi 

talade med tydliga i en uppfattning om att det i chefsarbete ingår att skapa trygghet och att det 

i samband med byte av person på chefsposter alltid uppstår otrygghet i större eller mindre 

mån.  

 

Personalen på industriföretaget berättade även de att trygghet och stabilitet är viktigare än 

utveckling. Chefen ska kunna verksamheten och även skapa sammanhållning. Även här 

uppstår oro inför chefsbyten, tryggheten minskar tills man skapat en relation med den nya 

chefen. 

 

Vi har noterat att på de arbetsplatser som vi har besökt anses inte chefsbyten vara viktiga för 

att utveckla verksamhet. Man pratar i stället om vikten av att ha stabilitet och trygghet i 

relationen mellan chef och medarbetare. Ingen av de personer vi talade med uttryckte att deras 

chef skulle behöva ombyte eller att de själva tröttnat på chefen. Det verkar som om en ny 

person på en chefspost och personal anpassar sig till varandra över tid. 

 

En fundering som vi har fått är att det som kallas för ”hemmablindhet” hos personer på 

chefsposter i stället kanske handlar om låg motivation som kan vara betingad av att 

förutsättningar av olika slag inte upplevs som välordnade och/eller som stimulerande. För att 

påverka motivationen kanske det därför kan behöva göras förändringar i chefsfunktioner i 

stället för att flytta på personer.  
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En andra fundering har att göra med hur man från organisationsledningshåll ser på stabilitet 

och utveckling och i samband med detta arbetar med chefers rörlighet. Hur väl känner 

organisationsledningar till vilka utvecklingsprocesser som pågår på arbetsplatser och vilken 

inverkan som chefer har på detta? Vad finns det för risker i att exempelvis störa stabilitet i 

pågående utvecklingsarbete genom att byta chef?  

 

En tredje fundering handlar om att byte av chef från en position till en annan kanske kan 

skapa positiv utveckling på en arbetsplats samtidigt som det kan skapa icke önskvärd 

instabilitet på en annan. Hur hanterar man sådana förhållanden? 

 

En fjärde fundering handlar om varför personer på chefsposter inte vill röra på sig i den 

omfattning som organisationsledningar verkar vilja? På industriföretaget där både 

verkstadspersonal och chefer förväntas röra på sig har man t.o.m. ett belöningssystem för 

rörlighet. Vi tror att detta är uttryck för att det är många aspekter som spelar in för individen 

och dennes vilja att röra på sig eller ej. 

 

Avslutningsvis vill vi summera vår diskussion om vilken betydelse som rörlighet på 

chefsfunktioner kan ha för stabilitet och utveckling med följande reflekterande frågor: 

 Handlar hemmablindhet om låg motivation hos personer som anses vara ”trötta” som 

chefer? Skulle det vara möjligt att försöka påverka motivationen för chefer genom att 

ändra på förutsättningar i stället för att byta ut dem? 

 Hur säkerställer organisationsledningen att antagna policys leder till önskade resultat? 

 Det blir oro på arbetsplatserna inför chefsbyten, men ändå går det bra i de allra flesta 

fallen. Vet vi hur anpassningen mellan chefen och personalen går till och vad som är 

viktigt för att lyckas? 

 När det gäller utveckling av individen förefaller det som att organisationsledningen 

lyfter fram de duktigaste cheferna som ska utvecklas mer. Vad händer med dem som 

inte är så duktiga? Är det inte de som egentligen behöver utveckling? 
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5 För vad och vem är chefers rörlighet viktigt? 
I kapitlet ovan diskuterade vi varför chefsrörlighet är viktigt och nu ska vi intressera oss för 

frågorna för vad och för vem som chefers rörlighet kan vara viktigt. I det första fallet handlar 

det om lärande, innovationer och hälsa, i det andra om intressenter runt aktuell chefsfunktion 

definierade som organisationsledning, medarbetare respektive individer som innehar 

chefsjobb. De här båda frågorna motsvarar de två sistnämnda perspektiven uttryckta i figur 1 i 

kapitel 1. Vi väljer att behandla frågorna inom ett och samma kapitel, eftersom det vi har 

kommit fram till utgör konklusioner och preciseringar från vad som analyserats och 

diskuterats i föregående kapitel och att vi uttrycker detta kortfattat. 

5.1 För vad är chefers rörlighet viktigt? 
När vi ska leta efter för vad chefsrörlighet kan vara viktigt, frågar vi oss på vilket sätt chefers 

rörlighet i organisationer kan vara viktigt för människors lärande och hälsa i organisationer 

samt på vilket sätt det är viktigt för utveckling av förhållanden i organisationer. 

 

Vi summerar först vad representanter för organisationsledningar ansåg om detta: 

  Människor som har chefsjobb utvecklas om de rör på sig. 

  Människor som har chefsjobb undviker att bli ”hemmablinda” om de rör på sig. 

  Verksamheten utvecklas när det byts personer på chefsjobb. 

 

På arbetsplatsen verkar det som om hälsoaspekten är tydligt närvarande. Människor som vi 

samtalade med lyfte fram egen oro inför byte av person på chefsjobb. Återigen noterar vi att 

människor på arbetsplatser verkar se relationen till chefen som något mycket viktigt och som 

påverkar den egna hälsan. En stabil relation mellan personal och chef kan skapa trygghet och 

tydlighet och då kan oro undvikas. Vi noterade vid flera arbetsplatsbesök att människor på 

arbetsplatser inte alls var delaktiga vid rekrytering av nya personer till den närmaste 

chefsfunktionen. Det var fråga om tämligen osynliga processer vilket verkade skapa än mer 

oro. 

 

Därför summerar vi arbetsplatsens syn på för vad chefers rörlighet är viktigt så här: 

  Personalen riskerar att få sämre hälsa (oro) vid byte av person på chefsjobb. 

  Det är viktigt för arbetsplatsen hur organisationsledningar handskas med rörlighet 

bland chefer, speciellt tillsättningen och information om vad som pågår. 

5.2 För vem är chefers rörlighet viktigt? 
I den här rapporten uppmärksammar vi frågor om chefers rörlighet med utgångspunkt från 

vad organisationsledningsrepresentanter respektive människor på enskilda arbetsplatser säger 

om sådan rörlighet. Som har framgått av berättelserna ovan så pratar representanter för 

organisationsledningar om att det är viktigt med rörlighet bland innehavare av chefsjobb, 

medan det på arbetsplatserna inte är själva rörligheten som är viktig utan snarare hur 

förhållandena påverkas av att det kommer en ny chef. Vårt svar på den här frågan är alltså att 

chefsrörlighet är viktigt för båda grupperna, men på olika sätt. 
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6 Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten är att den skall kunna medverka till att utveckla tänkande och 

handlande vad gäller frågor om chefers rörlighet i organisationer. Vi har tagit vår 

utgångspunkt i perspektiven arbetsplats- respektive organisationsledning när vi har behandlat 

frågan om chefers rörlighet i organisationer är något viktigt och i så fall för vad och varför 

samt för vem.  

 

I rapporten har vi visat att frågor om chefers rörlighet är viktiga. Rörlighet bland personer 

som innehar chefsfunktioner kan vara bra såväl för verksamhet och personer berörda av 

chefsfunktionen som för personer som har chefsjobb. Sådan rörlighet kan också vara dålig. 

Det finns ingen automatik i om det blir bra eller dåligt. Det beror på hur chefer och andra 

handskas med frågor om chefers rörlighet. Nedan sammanfattar vi vad vi har kommit fram till 

lite närmare i slutsatser, rekommendationer och diskussionsfrågor. 

6.2 Slutsatser 
Vi har kunnat notera att organisationsledningsrepresentanter kan tycka att det är viktigt att 

chefer rör på sig; det är viktigt ur ett försörjningsperspektiv och utifrån en föreställning att 

såväl verksamhet som personer i chefspositioner utvecklas när rörlighet förekommer. På de 

arbetsplatser som vi har besökt har frågor om chefers rörlighet närmast varit icke-frågor. Där 

anser man att relationen mellan medarbetare och chef är mycket betydelsefull och att byte av 

person på chefsposter kan påverka sådana relationer och därmed skapa oro. Utifrån dessa 

iakttagelser tycker vi oss kunna sluta oss till att det är viktigt hur byten av personer på 

chefsfunktioner sköts av organisationsledningen, speciellt vad gäller information och 

delaktighet. 

 

Som har framgått ovan är det inte möjligt att generellt påstå att det alltid varken är bra eller 

dåligt nät chefer rör på sig. Det beror på hur man handskas med rörlighet bland människor 

som innehar eller kan vara aktuella för att inneha chefsuppdrag. Vi har då kunnat notera att 

man i organisationer förfogar över instrument som kan användas för att handskas med frågor 

om rörlighet bland chefer. Det handlar framförallt om tidsbegränsade förordnanden på 

chefsjobb, om policy vad gäller medarbetarsamtal, men även om riktat stöd från 

personalavdelningen och stöd från närmaste chef. Vi har tyckt oss kunna notera att sådana här 

instrument dels inte alla gånger fungerar eller används, dels inte är tillräckliga.  Exempel på 

det senare är att medarbetare inte får delta i rekryteringsprocesser av närmaste chef och att de 

dessutom får för lite information eller ingen alls medan rekrytering pågår. Vi tror att det finns 

mycket att vinna på att involvera personalen, både att skapa delaktighet och minska oron samt 

att få del av deras erfarenhet av vad verksamheten kräver av en chef. 

 

Vid våra besök på arbetsplatser har vi noterat att personalen pratar mycket om chefen som 

person vilket vi tolkar som uttryck för att det är viktigt hur personnära yrkesmässiga relationer 

mellan chef och medarbetare fungerar. Vad vi däremot inte riktigt förstår är 

organisationsledningsrepresentanters ganska utbredda uppfattningar att det är chefen som 

person som är viktig och ska utvecklas, viktigare än att uppmärksamma relationella och andra 

förhållanden knutna till chefsfunktionen.  Måhända är sådana uppfattningar uttryck för 

dominerande allmänt hållna föreställningar om individers betydelse i organisationer. Vi kan 

utifrån våra iakttagelser föreställa oss att det ur organisationsledningsrepresentanters 

perspektiv skulle vara minst lika viktigt att intressera sig för chefsfunktioner som för 

chefpersoner. Med chefsfunktioner menar vi då innehåll i chefsbefattningar vad gäller varför 



30 

 

 

de finns, vilka uppgifter och vilket ansvar som ingår i dem samt vilka resurser som är knutna 

till enskilda dem. Chefsfunktioner är dessutom något som organisationsledningar kan 

påverka.  

 

En annan reflektion som vi har gjort rör föreställningar om att personer som har chefsjobb 

behöver röra på sig för att inte bli hemmablinda. Bakom föreställningar av detta slag verkar 

det finnas tro på att jobbyte innebär perspektivvidgning och nya typer av lärandemöjligheter. 

Visst kan det vara så, men det ligger ingen automatik i det och man måste inte byta jobb för 

att vidga tänkande. Vi tror att föreställningar om hemmablindheten ibland kanske står för att 

motivationssvackor och att byte av tjänst då kan bli en ”nytändning” som ökar motivationen. 

Då ställer vi oss frågan om inte det finns andra sätt att stimulera motivationen för chefen än 

att byta jobb?  

 

Byte av innehavare av chefsfunktioner är förenat med uppoffringar i form av introduktion, 

upplärning, tid för att skapa nya relationer, oro hos personalen, mm. Sådant påverkar 

arbetsglädje och arbetsresultat. Att få personer att stanna kvar på en chefsfunktion med 

förnyad motivation borde vara värt att pröva, tror vi. För att kunna göra det behövs det 

förtroendefulla och öppna samtal, där konstruktiva idéer kan skapas för att personer på 

chefspositioner ska återfå sin motivation. I sådana sammanhang tror vi att det kan vara klokt 

att se över chefsfunktionens innehåll.  

 

6.2 Rekommendationer 
Några tankar riktade till organisationsledningsrepresentanter: 

 Det är minst lika viktigt att intressera sig för innehåll i chefsfunktioner som för de 

individer som har sådana som jobb. Chefsfunktioner kan förändras på andra sätt än att 

flytta på personer. 

 Rörlighet bland personer på chefsposter är som ett större pussel som ska läggas och 

därför måste man planera för det och inte bara låta det hända. Det kan då finnas 

anledning att reflektera över följande frågor: Vilka förutsättningar finns, eller måste 

tas fram, för att rörligheten ska hända? Hur följer man upp att dessa förutsättningar 

verkligen fungerar som det var tänkt? Vem eller vilka ska jobba med frågor kring 

chefers rörlighet i organisationen? 

 Om man från organisationsledningshåll vill att chefspersoner ska röra på sig, eller om 

man prövar att förändra chefsfunktioners innehåll så behöver man i båda fallen 

samtala med personerna ifråga.  
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6.3 Förslag på diskussionsfrågor 
Diskussionsfråga nr 1: Att skilja på funktion och person 

En organisation beskrivs i olika typer av dokument, t.ex. organisationsscheman, delegeringar, 

rollbeskrivningar, uppdragsbeskrivningar och här har chefen som funktion en viktig betydelse. 

I kapitel 1 beskrivs ett sätt att se på chefsfunktionen, som en länk i organisationen i vertikal, 

horisontell och utåtriktad ledd. Genom att använda begreppet funktion så blir syftet varför det 

finns chefer tydligare och också frikopplat från individen som innehar chefspositionen. 

 

När ni diskuterar chefsfrågor i er organisation: 

1. Vad är det ni diskuterar – är det funktioner eller personer? 

2. Om ni diskuterar chefsfunktioner – i vilka termer gör ni det? 

3. Vilka långsiktiga effekter vill ni uppnå med de frågor ni diskuterar? 

4. Hur vet ni när ni har uppnått dessa effekter? 

 

Som framgår i denna rapport har vi fått bilder av att man diskuterar chefen som person 

snarare än som funktion, vilket vi tror är vanligt i organisationer i allmänhet. När 

diskussionen har sin utgångspunkt i individen blir ingången såväl som resultatet av 

diskussionen individberoende. En sådan diskussion saknar en grundläggande tanke om varför 

chefen finns, dvs. syftet med chefsfunktionen. Vi tror att diskussioner kring chefsfrågor skulle 

bli mer kopplade till organisationens behov av länkfunktioner (när vi väljer det perspektivet) 

om de startar i funktionen. En diskussion om chefsfunktionen och dess innehåll ger också en 

bättre bild av de s.k. trögheter som finns i organisationen – allt är inte så enkelt och snabbt att 

förändra som man kan föranledas att tro om man ”bara sätter rätt person på rätt plats”. När 

chefsfunktionen är ordentligt definierad och förankrad blir det också enklare att ta fram 

kravprofil till den person som ska inneha chefspositionen. 

 

Diskussionsfråga nr 2: Myten om den ”automatiska” utvecklingen av verksamheten 

Vi har tagit del av föreställningar uttryckta av representanter från organisationsledningar att 

verksamhet utvecklas när chefer byts. På de arbetsplatser vi har besökt finns inte sådana 

föreställningar. Vi vill ifrågasätta föreställningen, eller myten, att det sker en radikal 

verksamhetsutveckling när det kommer en ny chef. En annan myt är att det alltid är bra med 

verksamhetsutveckling (förändringar i stora steg). 

 

Ett sätt att resonera om detta är att om verksamheten har långsiktiga mål så skulle en ny chef 

snarare liknas vid en person som ”tar över stafettpinnen” för att fullfölja arbetet mot målen. 

Det behövs m.a.o. någon som är motiverad och som kan driva arbetet framåt mot målen med 

nya krafter. 

 

Om vi tar utgångspunkt i att varje människa upplever tillvaron på sitt eget sätt så kan vi se en 

tänkbar förklaring till varför det ser ut som att verksamheten förändras när chefer byts. Vår 

erfarenhet säger oss att många gånger är det så att verksamheter fortlöper utan några större 

förändringar i det vardagliga arbetet. En ny chef delar med sig av vad den ser och upplever i 

verksamheten och kanske gör det med andra ord och på annat sätt än sin företrädare. Detta 

kan få betydelse i situationer då chefen ska avrapportera verksamheten till överordnade chefer 

och ledningsgrupper. Dessa får plötsligt annorlunda berättelser och bilder av verksamheten 

tack vare den nya chefens berättelse. I den andra riktningen, när chefen informerar sin 

personal eller verkställer beslut, kan det också upplevas skillnader men inte lika stora. Här 

finns nämligen en viktig del i den s.k. trögheten, bara för att ett beslut är taget så innebär det 
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inte att verksamheten ändras från en dag till en annan. Den nya chefens personliga upplevelser 

och tolkningar av information och beslut blir snarare en annan nyans (eller filtrering) av vad 

som pågår högre upp i organisationen. 

 

Vad finns att säga om utvecklingen i er verksamhet: 

5. Vilka konkreta exempel har ni på att verksamheten har utvecklats i allmänhet? 

6. Hur kopplar ni dessa exempel till byten av chefer? 

7. Vilka andra faktorer spelar in för att verksamheten ska utvecklas? 

8. Behöver verksamheten utvecklas i större steg eller handlar det om mindre 

anpassningar? 

 

 

Diskussionsfråga nr 3: Paradoxen med personlig utveckling på nya jobb 

Kring den här frågan har vi hört att representanter för organisationsledningar uttrycker sig 

som att det är bra med miljöombyte, man får nya perspektiv etc. Det paradoxala med 

personlig utveckling på nya jobb är att det ska ske samtidigt som verksamheten förväntas 

utvecklas tack vara chefsbytet. Lite annorlunda uttryckt så är det paradoxalt att chefen ska 

komma in i den nya kontexten och uträtta sitt arbete samtidigt som den ska lära sig något i 

den nya kontexten. Kopplat till diskussionsfråga nr 2, att utveckla verksamheten, förutsätter 

en fungerande chef som har med sig något att tillföra så att verksamheten utvecklas. 

 

Ett annat sätt att tolka föreställningarna om miljöombyte, nya perspektiv mm. är att personer i 

chefspositioner kan behöva hitta ny motivation i jobbet. Organisationsledningsrepresentanter 

ger uttryck för tankar att de tror på och vill åstadkomma förändringar (eller utveckling) 

genom att byta chefer. Detta tror vi går att kombinera om man ser över chefsfunktionen och 

vilka möjligheter det finns i att förändra den. En förändring i chefsfunktionen kan innebära 

omfördelning av arbetsuppgifter som vi kunde läsa om på förskolorna, eller det kan vara att 

vissa delar i funktionen tas bort och ersätts med andra. En annan möjlighet för personer i 

chefspositioner att hitta ny motivation och att förändra verksamheten är att se över vilka stöd 

som finns eller behövs till chefen. Exempel på stöd kan vara handledning, coachning, 

utbildning, tydligare mål, hjälp från personalfunktionen. 

 

Några frågor att diskutera: 

9. Hur ser ni på möjligheterna för en chef att hitta ny motivation i jobbet? 

10. Vad är det långsiktigt som lockar med att byta jobb förutom själva förändringen i sig? 

11. Vilken typ av personlig utveckling är det som eftersöks? 

 

Vi tänker oss att det är kostsamt för organisationen att dugliga chefer som känner personalen 

och kan verksamheten byter jobb. Måste man byta för att förändra? 

När det gäller den egna utvecklingen så kan den delas in i åtminstone tre delar: Att lära sig 

nya sakområden, att få prova sitt ledarskap i en ny kontext eller att mer reflexivt lära sig mer 

om sig själv i nya situationer. Det kan vara värdefullt att komma fram till de personliga 

drivkrafterna i sin egen utveckling och inte bara utgå från att ett miljöombyte är tillräckligt. 

 

Diskussionsfråga nr 4: Hur organisationen handskas med rörlighet av chefer 

Det här är en sammanfattande diskussionsfråga och som vi har sett i texten ovan viktigt för 

arbetsplatsen (och chefen kan vi anta). Utifrån det vi har tagit till oss utvecklas inte 

förhållanden i organisationer med automatik bara för att personer på chefsbefattningar byts. 

Det kan finnas önskemål och intentioner hos organisationsledningar om rörlighet bland chefer 
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vilka kan leda till rörlighet bland chefer, men det betyder inte att förhållanden i verksamheter 

och bland personal förändras av sig självt 

 

Vad som händer i samband med att chefer rör på sig i organisationer beror på en rad 

omständigheter vilket gör att sådan rörlighet inte kan användas som säkra instrument för att 

åstadkomma förändringar, men hantering av chefers rörlighet kan ske på medvetnare sätt än 

vad vi har kunnat iaktta. Vi har hört berättelser där människor inte är nöjda med hur 

hanteringen av chefsbyten har gått till. Informationsgivningen kan ökas och delaktighet i 

rekryteringsprocesser kan skapas. 

 

Hur går det till hos er när chefer byter: 

12. Har ni ett ordnat sätt att hantera både chefspersoner som rör på sig och människor på 

arbetsplatsen? 

13. På vilket sätt är arbetsplatsen delaktig i rekryteringsprocesser? 

14. Gör ni uppföljningar efter ett chefsbyte för att få erfarenhet av er process? 

15. Hur bedömer ni om ett chefsbyte blivit lyckat eller ej? 

 

 

 

 

 
 

 

Lycka till med era diskussioner – de kommer säkert att vara nyttiga och intressanta! 

 

Frågor om rörlighet bland chefer kanske verkar enkelt, men vänta bara tills ni har 

läst och diskuterat det! 



VINN EXCELLENCE CENTRE

http://www.liu.se/helix
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