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1. Inledning

 
Genus och chefskarriär är och har varit i fokus i samhällsdebatten och det faktum att 
kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner har medfört omfattande forskning 
(Schein, 1973; Kanter, 1977; Marshall, 1986; Still, 1993; O’Sullivan och Sheridan, 1999; 
Oakley, 2000). Denna rapport bidrar i enlighet med detta fokus till att synliggöra di-
mensioner av kvinnors chefskarriärer i Norrbotten och strukturer kopplade till dessa.

Vilken kunskap finns om chefsavancemang och genus? Flertalet forskningsbaserade 
studier visar att kvinnor och män förefaller vara mer lika än olika varandra i termer av 
personlighet, ledarskapsstil, motivation och utbildningsbakgrund och förmåga (Cliff 
et al., 2005). Exempelvis visar Ivarsson (2001) att kvinnor och män är mycket lika var-
andra i termer av personlighet och motivation till att göra chefskarriär1. Dessutom 
konstateras det i SACOs rapport med titeln ”Mer lika än olika” att kvinnor är lika in-
tresserade och motiverade som män att bli chefer. Det finns också forskning relaterat 
till genus och ledarstil som visar att kvinnor och män är relativt lika i sitt ledarbete-
ende (Powell, 1993). Därtill betonar Wahls (1999) studie om ledningsgruppers sam-
mansättning att könsblandade ledningsgrupper framhåller likhet mellan kön snarare 
än skillnader mellan kön. Även Virtanen (2011) visar i sin studie att kvinnor och män 
i finska bolagsstyrelser är lika i termer av personliga karaktäristika, familjestatus, och 
utbildningsbakgrund. Virtanen påvisar också relaterat till bolagsstyrning i börsnote-
rade företag att kvinnor och män i bolagens styrelser är mer lika än olika relaterat till 
syn på ”accountability” (ung. ansvarighet). Dessutom utbildar sig kvinnor och män i 
ungefär motsvarande omfattning (Tillväxtverket, 2009). Idag utgör kvinnor hälften 
av alla universitetsstudenter. Fler kvinnor än någonsin examineras från ingenjörs- och 
tekniska utbildningar. 

Trots att forskning påvisat likheten mellan kvinnor och män avseende ledarskaps-
stil, personlighet, motivation och utbildningsbakgrund visar upprepade studier att 
karriärstrukturer/möjligheter skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor som grupp 
har sämre möjligheter än män som grupp att erhålla en chefsposition. Detta synlig-
görs bla genom att chefspositioner fortfarande domineras av män, speciellt i högre 
ledningsnivåer liksom i styrelser. Exempelvis visar Ivarsson (2001) att trots att kvin-
nor och mäns förmågor och motivation till en chefskarriär är lika, assimileras inte 
kvinnor in i de högre chefsnivåerna i samma utsträckning som män. Tidigare studier 
har också tryckt på att kvinnor innehar lägre befattningspositioner och har min-
dre lovande karriärmöjligheter (se exempelvis Hind och Baruch 1997). Inom privata 
sektorn, exempelvis inom revisionsbyråer visar Jonnergård et al (2010) att könsför-
delningen bland positioner som revisor i Sverige är jämn tidigt i karriären. Därefter 
förändras strukturen till att mindre än tio procent av partners är kvinnor. Författarna 
menar att det är intressant att notera att dessa strukturer existerar trots att 

[Kvinnor och män förefaller mer 

lika än olika varandra ipersonlighet, 

ledarskapsstil, motivation, utbild-

ningsbakgrund och förmåga. Trots 

detta framstår det som att möjlig-

het till chefskarriär och avancemang 

skiljer sig åt mellan kvinnor och män. 

För att möjliggöra utveckling och till-

varata den fulla tillväxtpotentialen i 

samhället behöver strukturer ses över 

och möjligheter ges att tillvarata den 

fulla potentialen hos såväl kvinnor 

som män.]

Kvinnor har lägre sannolikhet att 

övergå till de högre chefspositioner 

än vad män har.
1

1 Studien baseras på kvinnor och män i chefsposition eller aspirerande till en chefsposition.
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revisionsbyråer har väldefinierade karriärstegar där individer förväntas avancera med
intervaller om två till tre år (Jonnergård et al., 2010). Brömsamle och Nordström/
Skans (2011) visar också att fördelningen mellan kvinnor och män på lägre chefspo-
sitioner följer samma mönster som i de högre positionerna. Brömsamle och Nord-
ström/Skans slutsatser är att; ”[K]vinnor har lägre sannolikhet att övergå till de högre
tjänstemannapositionerna än vad män har, men också att dessa effekter i huvudsak
drivs av att övergångarna redan till lägre ledningspositioner är mer ovanliga bland 
kvinnor än bland män. Effekterna av tidigare rörlighet skiljer sig dock väldigt lite åt 
mellan män och kvinnor.” (p.66). Offentlig statistik avseende både löner och positio-
ner ger också stöd för dessa mönster (se exempelvis Ljunglöf och Pokarzhevskaya, 
2009; Brömsamle och Nordströms/Skans, 2011).
 
Valian (1998, s. 217) visar att kvinnor avancerar långsammare och har lägre lön än
män i offentliga organisationer. Krefting (2003) visar också på genusstrukturer i chefs-
befordringar i offentliga organisationer där andelen kvinnor minskar markant med 
varje befordringsnivå. Vidare påpekar Krefting att det inte är troligt att strukturerna 
kommer att förändras bara för att tiden går. Detta stöds av Oakley (2000) som menar att 
organisationer är långsamma i att forcera hinder kring kvinnors karriärer.  Fogelberg/ Er-
iksson (2005) skriver i sin studie att den ”könsmedvetna organisation forskningen visat 
gång på gång att villkoren för kvinnor respektive män som chefer skiljer sig åt. (p.178)” 
Därmed framstår det som att det inte är kvinnors motivation och förmåga att leda 
som behöver förbättras, utan snarare kvinnors möjligheter som behöver förändras.  
 
En konsekvens av de strukturer som påvisats ovan är att kvinnor med stark kompe-
tensprofil inte får möjlighet att nyttja hela sin kompetensbas i arbetslivet. Det kan ar-
gumenteras att det begränsade antalet kvinnor som rekryteras till chefsbefattningar 
tyder på en underanvändning av organisationers kompetens och resurser. En effektiv 
användning av organisationers resurser innebär att individers personliga kvalifika-
tioner och meriter, och inte kön får vara vägledande vid rekrytering av chefer (Bil-
ling och Alvesson, 1989). Med andra ord skulle organisationer vinna på att tillvarata 
kvinnors kompetens och förbättra rekryteringsprocesser och befordringssystem för 
att bättre fånga upp organisationens resurser och individers potential att utveckla 
organisationens verksamhet (Ivarsson, 2001). Flertalet forskningsstudier visar också 
på lönsamhets-, hållbarhets- och tillväxteffekter av en jämn könsfördelning i före-
tagsledning och chefspositioner (Soares, Marquies och Lee, 2011) samt i styrelser 
(Carter, Simkin & Simpson, 2003; Konrad, Kramer & Erkut, 2008; Kevin Campbell An-
tonio Mı´nguez-Vera, 2007).
 
Hur ser då strukturer ut kring kvinnors möjligheter att göra chefskarriär i Norrbot-
ten? Denna rapport avser att adressera detta och därigenom öka förståelsen för 
strukturer kring kvinnors chefskarriärer i Norrbotten. Rapporten syftar mer specifikt 
till att:
 
1. Sammanställa publicerad statistik för identifiering av fördelningsmönster
relaterat till kön och ledningsposition i Norrbottens län och Sverige som
helhet.
 
2. Utforska hur karriärstrukturer och karriärvägar för kvinnor i chefsposition kan
ta sig uttryck i Norrbotten.
 
Denna studie genomförs på uppdrag av Winnet Norrbotten finansierat av Tillväxt-
verket. Tillväxtverket har under åren 2010-2012 i uppdrag av regeringen att

fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor. Målet med finansieringen är 
att bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvin-
nors villkor och öka kvinnors inflytande. Winnet Norrbotten, Priorum är ett regio-
nalt resurscentrum för ett ”gränsöverskridande samarbete som stärker och förbätt-
rar kvinnors kompetens och konkurrenskraft” och fungerar ”som ett centrum som 
ska samla erfarenhet och kompetens från regionens kvinnor samt agera som en 
legitim resurs i det regionala tillväxtarbetet”. Winnet Norrbotten, Priorum arbetar 
aktivt med jämställdhet och kvalitet för ökad tillväxt tillsammans med regionala ak-
törer i Norrbotten. Syftet är att öka kvinnors makt och inflytande i samhället, skapa 
ökade möjligheter till ekonomiskt oberoende genom fokus på entreprenörskap och 
arbete. Därigenom avser Winnet Norrbotten att genom sin verksamhet bidra till att 
det övergripande jämställdhetsmålet uppnås i enlighet med de nationella jämställd-
hetsmålen, att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter 
inom livets alla områden.
 

1.1 Sammanfattning av studiens resultat
 
 
Resultaten från denna studie baseras på två empiriska delar. Den första delen inklu-
derar sammanställd publicerad statistik av fördelningsmönster relaterat till kön och 
ledningsposition i Norrbottens län och Sverige som helhet. Den andra delens baseras 
på innehållsanalyser av intervjuer med kvinnor i chefsposition i Norrbotten.
 
Studiens resultat från den första delen med offentlig statistik visar strukturer där;
• Den övergripande fördelningen mellan kvinnor och män i chefsposition motsvarar 
30 % kvinnor och 70 % män
• Kvinnor är chefer i offentliga organisationer i högre grad än i privata organisationer
• Få kvinnor återfinns i organisationers högsta ledning
 
Baserat på den andra delen med intervjuer analyseras, identifieras och synliggörs hur
strukturer i kvinnors chefskarriärer i Norrbotten kan ta sig uttryck. De strukturer 
som identifieras är; 1) Chefsprofil, 2) Proaktiva karriärsstrategier, 3) Karriärbrandväg-
gar och 4) Copingstrategier. Därtill identifieras strukturer kopplat till 5) chefskarriär 
i Norrbotten.
 
1. Chefsprofil - en struktur
• Djup och bred kompetensbas
 
I studien framgår betydelsen av en djup professionsorienterad specialistkompetens 
och en bred generalistkompetens som bas för chefskap inkluderande;
 
• En kompetensprofil med minst två av fyra kategorier av kompetensområden
• En nätverksportfölj av mångfacetterade och mångdimensionella sociala nätverk
• Interna drivkrafter/egenskaper

Kvinnor avancerar långsammare än 

män och har lägre lön än män.

Organisationer är långsamma att

forcera hinder i kvinnors karriärs-

avancemang.

Lönsamhetshållbarhets och till-

växteffekter relaterat till en jämn 

könsfördelning i chefspositioner.

Winnet Norrbotten finansierat av

Tillväxtverket.

[Studiens resultat baseras på sam-

manställd offentlig statistik relaterat 

till området karriärsstrukturer och 

genus samt intervjuer med kvinnor 

på chefsposition i Norrbotten. Den

offentliga statistiken visar en skev 

könsfördelning i karriärstrukturer i 

Norrbotten. Via intervjuerna iden-

tifieras betydelsen av en mångfacet-

terad kompetensbas och interna 

drivkrafter som grund för chefskar-

riärer. Vidare identifieras ett antal

karriärstrategier som används av 

kvinnor i chefsposition i Norrbotten 

samt hinder eller brandväggar som 

kan påverka kvinnors karriärmöjlig-

heter i Norrbotten. Valet att göra

chefskarriär i Norrbotten framstår i 

många fall som ett livsstilsval snarare 

än ett karriärval.]
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I studien identifieras interna drivkrafter/egenskaper som fokuserar effektivitet och
produktivitet i organisationen, direkt eller indirekt, där cheferna är verksamma.
 
2. Proaktiva karriärsstrategier
Proaktiva karriärsstrategier identifieras som en struktur. Tio karriärsstrategikomponenter 
har i denna studie identifierats som centrala för en positiv karriärsutveckling. Dessa är 
att: 1) bygga nätverk; 2) inte jämföra med andra; 3) att vara mobil (att kunna flytta); 4) 
kräva feedback; 5) välja sin chef; 6) sortera mellan arbete och fritid, 7) skaffa utbildning 
(kompetens); 8) vara påläst/förberedd; 9) byta organisation (tidsfaktor) samt att 10) hålla 
sig till sitt uppdrag.
 
3. Karriärbrandväggar
Karriärbrandväggar identifieras som en struktur. Mer specifikt identifieras tre kategorier 
av karriärbrandväggar; 1) Informationsbrandvägg; 2) Positionsbrandvägg och 3) Presta-
tionsbrandvägg. Brandväggen representerar osynliga och subtila gränser som kan föränd-
ras eller snabbt alterneras genom att koderna till brandväggen förändras. Brandväggar 
porträtterar komplexa, flytande, oklara och heterogena aspekter av en struktur. En brand-
vägg innebär bibehållandet av exklusivitet för de som har tillgång till systemet.
 
Informationsbrandvägg
Informationsbrandvägg innebär att information undanhålls exempelvis genom att en per-
son blir utmanövrerad eller ej inbjuden till forum där informationsspridning sker. Det kan 
också ta sig uttryck genom att det skapas mer eller mindre stängda forum för informa-
tionsspridning. Sådana strukturer i tillgång till information indikerar en negativ inverkan 
på kvinnors möjligheter att utföra sitt arbete och möjligheter till avancemang inom en 
organisation.
 
Positionsbrandvägg
Positionsbrandvägg innebär att kvinnor och män kanaliseras till olika typer av positioner 
vilka värderas olika exempelvis lönemässigt och/eller meriteringsmässigt. Sådana skillna-
der i kanalisering av positioner indikerar en negativ inverkan på kvinnors möjligheter att 
avancera inom en organisation.
 
Prestationsbrandvägg
Prestationsbrandvägg innebär att kvinnor och män inte ges lika villkor och möjligheter, 
exempelvis tid och resurser, för att kunna prestera inom en organisation. Sådana skillnader 
i möjligheter att prestera inom ramen för sitt arbete indikerar en negativ inverkan på kvin-
nors möjligheter att avancera inom en organisation.
 
Implikationer av brandväggsfenomenen är att organisationers resurser inte används på 
det mest effektiva och produktiva sättet. Kvinnors möjligheter att kunna bidra till organi-
sationens värdeskapande på samma villkor som män hindras. Därmed framstår hantering 
av brandväggar som centralt för att tillvarata organisationers fulla potential och att fram-
gångsrikt bygga hållbar konkurrenskraft och tillväxt i organisationer i Norrbotten.
 
4. Copingstrategier
Resultaten från denna studie indikerar att kvinnor i chefsposition i Norrbotten kan an-
vända sig av två huvudsakliga typer av ”copingstrategier” för att försöka hantera karriär-
brandväggar. Den första typen av copingstrategi omfattar;
”Agerande för att överbrygga brandväggar” och inkluderar att;
• Se till att vara påläst och på så sätt skapa sig en position
• Skapa sociala nätverk för att försöka påverka

• Efterfråga feedback
 
Den andra typen av copingstrategi omfattar;
”Agerande för att försöka bortse från brandväggar” och inkluderar att;
• Byta organisation
• Välja att inte lägga energi på brandväggen genom att inte agera
• Inte jämföra sin egen karriär/prestation med hur det går för andra utan att fokusera på
egna prestationer och att göra sitt bästa
 
5. Karriär i Norrbotten
Strukturer kring valet att göra karriär i Norrbotten identifieras. Studien indikerat att det
geografiska valet av att bosätta sig i norra Sverige i många fall snarare består av ett livs-
stilsval än ett karriärval. För vissa chefer har valet att bosätta sig i Norrbotten inneburit ett 
klart avsteg i karriären och en långsammare avancemangtakt emedan valet för andra inte 
inneburit några avsteg från att göra karriär. Samtidigt framhåller många av cheferna att de 
skulle flytta om karriären stagnerade eller om intressanta karriärmöjligheter identifieras 
utanför länet. Ett flertal av studiens medverkande chefer har också tidvis flyttat för att 
få nya utmaningar och roligare arbeten. Studien indikerar att en vanlig orsak till upplevd 
stagnation i karriären är att det är ”fullt” i chefsnivåerna ovanför.
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2. Studiens metodologi och design
 
 
Denna kvalitativa fallstudie av induktiv karaktär och grundad ansats fokuserar kvin-
nors chefskarriärvägar i Norrbotten (Glaser och Strauss, 1967; Eisenhart, 1989).
Studien baseras på en sammanställning av tidigare publicerad statistik kring karriär-
mönster kopplat till genus och ledar- och chefspositioner samt på tio semistrukture-
rade intervjuer med kvinnor i chefsposition i Norrbotten. Denna ansats möjliggjorde 
identifiering och kristallisering av strukturer i kvinnors karriärvägar i Norrbotten re-
laterat till hur kvinnor i chefsposition agerat och reagerat i olika situationer under 
deras karriärväg. Strukturer identifierades och kristalliserades genom nyckelskeen-
den och faktorer över tid samt händelsesekvenser och information kopplat till kar-
riärhistorier. En sådan ansats möjliggör också synliggörandet av både medvetna och 
omedvetna strukturer kopplade till karriärvägar.
 
Urvalet av intervjupersoner designades genom att skapa så stor spridning som möj-
ligt inom gruppen kvinnor i chefsposition. De variabler som användes för spridning 
mellan intervjupersonerna var att intervjupersonerna; var verksamma i olika typer 
av organisationer; var i olika åldrar; hade olika erfarenheter av chefsnivåer; samt 
hade olika kompetensprofiler. För identifiering av intervjupersoner tillämpades den 
så kallade snöbollstekniken där kontakter med intervjupersoner också genererade 
vidare förslag på ytterligare personer. Det slutliga urvalet inkluderar fem kvinnor i 
chefsposition som idag är verksamma i offentliga organisationer samt fem kvinnor i 
chefsposition som idag är verksamma inom privata organisationer. Dessa personer 
är spridda inom åldersspannet 40-65 år och de är verksamma på olika chefsnivåer, 
d.v.s. hälften är verksamma på mellanchefsnivå och hälften är verksamma på högsta 
verksamhetsledningsnivå. En forskningslitteraturbaserad intervjuguide utvecklades 
som en bas för datainsamling, vilken guidade forskarna till att fånga och nyansera
chefernas karriärshistorier.
 
Totalt uppgick intervjutiden för de 10 intervjuerna till 15 timmar. I genomsnitt om-
fattar varje intervju mellan en till två timmar intervjumaterial per person. Totalt sett 
transkriberades 97 sidor i typsnitt Times new roman, storlek 12, 1,5 radavstånd. Kod-
ningen av det transkriberade materialet genomfördes först individuella av respektive 
forskare. Under kodningsprocessen hade forskarna frekventa möten för att jämföra 
de individuella forskarnas kodning. I kodningsprocessen identifierades centrala nyck-
elmekanismer, aspekter och teman som baserades på en tolkande ansats med repe-
titiva återkopplingar mellan teoretiska koncept och empiriska mönster. Forskarna 
följde därmed rekommendationer av Denzin och Lincoln (2000) samt Miles och 
Huberman (1994). Kodningen inspirerades av en mikro-analys strategi föreslagen av 
Strauss och Corbin (1998), där forskarna skannade delar och fraser uttryckta i inter-
vjuerna kopplat till fenomenet karriärvägar (Glaser & Strauss, 1967). Forskarna skan-
nade och sökte efter ord och uttryck som fångade och belyste samspelet mellan de 
kategorier, aspekter och teman som induktivt genererats. I denna tolkande process 
användes undersökande triangulering och de narrativa berättelserna samt citat från 
dessa användes för att presentera och illustrera de induktivt genererade kategorier-
na, aspekterna och teman. Detta för att eftersträva begreppsvaliditet (Gibbert et al., 
2008; Yin, 2003). I denna process observerades en hög grad av samstämmighet, vilket 
kan stödja den interna validiteten av resultaten. I efterföljande sekvens, grupperades 
kodningen i kategorier vilka genererade grunden för de olika avsnitten som rappor-
ten bygger på. I rapporten lyfts illustrativa delar av kvinnornas karriärsberättelser 
fram för att belysa kategorierna.

[Studien baseras på en sammanställ-

ning av tidigare publicerad statistik 

kring karriärmönster kopplat till

genus och ledar- och chefspositioner 

samt intervjuer med tio kvinnor i 

chefsposition i Norrbotten.]

2
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Tanken med analysen är att sociala grupper som i denna studie består av kvinnor i
chefspositioner konstruerar sin verklighet (jmf. Mumby & Clair, 1997, p. 181) vilken 
kommer till uttryck genom chefernas karriärshistorier (Cicourel, 1981; Fairclough, 
1992; Gartner etal., 2003). Synsättet som tillämpas innebär att socialt konstruerade 
institutioner produceras och görs verkliga genom chefernas ’story-telling’, dvs kar-
riärshistorier vilka återges i en narrativ diskurs. Kvinnornas egna karriärhistorier il-
lustrerar socialt konstruerade strukturer som kan vara mer eller mindre medvetna. 
Analysdesignen tillåter forskarna att röra sig bortom det som kan tas för givet och 
fånga implikationer av chefernas perceptioner av möjligheter och hinder på deras 
karriärvägar. Därigenom fångas etablerade normer och kognitiva system. Som ett 
resultat av detta synliggjorde analysprocessen hur karriärvägar och strukturer som 
omgärdar dessa karriärvägar styrs av institutionalisering och institutionella system 
och strukturer (se exempelvis Scott, 2001). De olika datakällorna tillät datatriang-
ulering vilket syftade till att både kristallisera bilden av chefernas karriärvägar och 
att korsvalidera resultat och analyser med olika data källor (Denzin & Lincoln, 2000;  
Gibbert et al., 2008; Yin, 1994).
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3

3. Strukturer för chefer i Sverige som helhet 
och i Norrbottens län

 
För identifiering av fördelningsmönster relaterat till kön och chefsposition i Norrbot-
tens län och i Sverige som helhet följer en sammanställning av publicerad statistik
nedan. Första delen av presentationen relateras till fördelningsmönster generellt 
främst utifrån ett svenskt perspektiv som helhet. Den andra delen av presentationen
belyser och jämför fördelningsmönster i Norrbotten med Sverige som helhet.
 

3.1 Fördelningsmönster generellt –  
Kvinnor och män i chefspositioner
 
 
För att identifiera fördelningsmönster relaterat till kön och chefsposition adresseras 
ett antal frågeställningar;
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika typer av chefspositioner?
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till styrelser?
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till chefer i privata respektive offentliga 
organisationer?
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika chefsnivåer och mellan olika 
typer av chefspositioner?
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till kvinnor och män på chefspositioner 
i olika län?
 
Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika typer av chefspositioner?
 
Det anses vedertaget att 40 till 60 procent av respektive kön inom ett sammanhang
utgör en jämn könsfördelning. Om något av könen utgör mer än 60 procent betrak-
tas gruppen som kvinno- eller mansdominerad. Sammantaget visar sammanställd
statistik av Andra AP-fonden (2011) att kvinnor utgör ca en tredjedel av alla chefer i
Sverige. Fördelningen varierar dock mellan olika typer av företag, olika branscher och 
på olika chefsnivåer. I de börsnoterade företagen uppgår exempelvis andelen kvin-
nor i ledningsposition till 15% och andelen män till 85%, år 2011 (Andra AP-fonden, 
2011). Den övergripande trenden är dock att andelen kvinnor i chefsposition ökar 
men att ökningen gått i långsam takt. I SCBs rapport (2010) konstateras att ande-
len kvinnor i chefsposition ökat med 6% under sjuårsperioden 2001-2008. Andelen 
kvinnor i chefsposition ökade under dessa år från 26% till 32% medan andelen män 
därmed sjönk från 74% till 68%. I SCBs rapport konstateras att med samma föränd-
ringstakt kommer Sverige först år 2033 att ha lika många kvinnor som män i chefs-
position.
 
Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till styrelser?

[Sammanställningen av tidigare pu-

blicerad statistik av fördelningsmöns-

ter relaterat till kön och chefsposition 

i Norrbottens län och i Sverige som 

helhet visar på en skev könsfördelning 

i karriärstrukturer i chefspositioner 

såväl i Norrbotten som i Sverige som

helhet. Ytterligare skillnader i fördel-

ningsstrukturer identifieras relaterat 

till sektor/bransch, chefsnivå, typ av 

chefsposition och ålderskategorier. 

Identifierade skeva könsfördelningar i

karriärstrukturer kopplade till led-

nings/chefsposition överensstämmer 

med resultat i tidigare forsknings-

studier.]

Kvinnor utgör ca 1/3 av alla chefer i

Sverige. Ökningen av antalet kvin-

nor i chefsposition går långsamt.

Med samma förändringstakt kom-

mer Sverige först år 2033 ha lika 

många kvinnor som män i

chefsposition.

I Sverige: 17% kvinnor och 83%

män i styrelser. Styrelserummen

rapporteras vara långt ifrån vad

som anses vara en jämn könsfördel-

ning.
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I styrelserummet rapporteras fördelningen mellan kvinnor och män idag vara långt 
ifrån den uppsatta normen för jämn könsfördelning, d.v.s. 40% versus 60%. I en inter-
nationell sammanställning inkluderande 43 länder framgår att de länder med högst 
representation av kvinnor i bolagsstyrelser är Slovenien, Lettland, Rumänin, Norge, 
Estland samt USA. Länder med lägst andel kvinnor representerade i bolagsstyrelser 
är Japan, Italien, Luxemburg, Irland, Island samt Österike. Sverige placerade i denna 
studie på 10:e plats. (Trjesen och Singh, 2008; Huse et al. 2009) Föredelningsstruk-
turen i de svenska styrelserummen uppgår till ca 20% kvinnor och 80% män. SOUs 
rapport (2003) visar mer specifikt på en fördelning med 17% kvinnor och 83% män 
(SOU 2003:16).
 
När det gäller styrelser i börsnoterade företag visar Andra AP-fonden (2011) att för-
delningen 2011 uppgick till 23% kvinnor och 77% män, något som de menar är den 
högsta nivån med kvinnor i de svenska börsbolagens styrelser någonsin. De svens-
ka mönstren kan även jämföras med fördelningsmönster internationellt. Virtanen 
(2010) visar exempelvis att fördelningen i börsnoterade företags styrelser i Finland 
uppgår till 12 % kvinnor och 88% män (Se även Simson, Carter & D’Souza, 2010).
 
Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till chefer i privata respektive
offentliga organisationer?
 
Inom offentlig förvaltning råder en relativt jämn könsfördelning i offentlig sektor
jämförelse med den privata sektorn (Ekonomifakta 2011, SCB 2010). Kvinnor rap-
porteras vanligtvis inneha chefsbefattningar i offentliga organisationer medan män 
innehar chefsbefattningar i privata organisationer i näringslivet. En vidare uppdel-
ning mellan olika typer av offentliga organisationer visar att ledningsarbete inom 
kommun och landsting domineras av kvinnor emedan ledningsarbete i statlig tjänst 
domineras av män. Detta kan direkt relateras till fördelningen mellan anställda kvin-
nor och män i de olika typerna av organisationer (SCB 2010);
• Kommuner och landsting: kvinnor 80% och män 20% av de anställda
• Statliga sektorn: kvinnor 50% och män 50% av de anställda
• Privata organisationer: kvinnor 38% och män 62% av de anställda
 
Vid en närmare analys av olika typer av chefspositioner framstår det som att både
kvinnor och män innehar chefspositioner inom handel, hotell och restaurang, trans-
port och kommunikation. I andra sektorer är fördelningen mellan kvinnor och män 
i chefsposition mer markant. Exempelvis så dominerar kvinnor på chefspositioner 
inom vård och omsorg samt inom utbildning emedan män dominerar på chefsposi-
tioner inom byggverksamhet samt inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörj-
ning (Ekonomifakta 2011, SCB 2010)
• Vård och omsorg: kvinnor ca 75% och män ca 25% av cheferna
• Byggindustrin: kvinnor ca 10% och män 90% av cheferna
 
Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika chefsnivåer och mellan olika
typer av chefspositioner?
 
På toppen i organisationers ledningsstruktur rapporteras att fördelningen mellan
kvinnor och män idag är långt ifrån den uppsatta normen för jämn könsfördelning,
d.v.s. 40% versus 60%. Bland de verkställande direktörerna och verkschefer utgör
kvinnor 10% och män 90% av cheferna. (SCB 2008).

Kvinnor rapporteras vanligtvis 

inneha chefsbefattningar i offent-

liga organisationer; män innehar

chefsbefattningar i privata organi-

sationer.

Ledningsarbete inom vård och

omsorg domineras av kvinnor;

ledningsarbete i byggindustrin

domineras av män.

Högsta ledningspositioner rap-

porteras vara mansdominerade. VD 

och verkschefer: 10% kvinnor och 

90% män.

Vid en vidare analys av typer av chefspositioner framgår att inom gruppen:
• Chefer för särskilda funktioner innehas positioner till 30% av kvinnor och 70% av 
män
• Drift- och verksamhetschefspositioner innehas till 36% av kvinnor och 64% av män
 
Sett till den relativa andelen kvinnor i olika chefspositioner och män i olika chefspo-
sitioner framgår det också att (SCB 2008);
• 3% av kvinnor i chefsposition tillhör gruppen Verkställande direktörer och verks-
chefer
• 12% av gruppen män i chefsposition tillhör gruppen Verkställande direktörer och
verkschefer
 
På chefsnivån under högsta ledning d.v.s. gruppen chef för särskilda funktioner åter-
finns 27% av gruppen kvinnor i chefsposition emedan den största andelen, 70% av 
kvinnorna återfinns på lägre positioner inom gruppen drift- eller verksamhetschef. 
För män ser fördelningsmönstret relativt lika ut som för kvinnor på nivå under hög-
sta ledning, där 30% av gruppen män i chefsposition återfinns. Ca 58% av männen 
återfinns på den lägre chefsnivån som drift- eller verksamhetschef. En relativt större 
andel män återfinns i toppen av organisationerna och en relativt större andel kvinnor 
återfinns på lägre chefsnivåer i organisationerna (SCB 2008).
 
Ytterligare skillnader framgår också relaterat till fördelning mellan kvinnor och män 
på olika positioner. (SCB 2008, Ekonomifakta, 2010) Kvinnor och män tenderar att 
vara chefer för olika typer av funktioner och även chefer för olika typer av verksam-
heter.
 
• Kvinnor tenderar att inneha chefspositioner av typen personalchef och ekonomi-
/administrativa chefspositioner
• Män tenderar att innehar positioner av typen försäljnings- och marknadschefer,
inköps/ distributionschefspositioner och IT-chefspositioner samt forskningsoch
utvecklingschefspositioner
 
Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till kvinnor och män på chefspositioner
i olika län?
 
Det rapporteras att fördelningen mellan kvinnor och män i chefsposition idag inte
uppnår den uppsatta normen med jämn könsfördelning, dvs 40% - 60%, i Sverige.
Fördelningen mellan kvinnor och män i chefsposition skiljer sig dock åt mellan de
21 länen (se Tabell 1). Jönköping rapporteras vara det län med lägst andel kvinnor i
chefsposition, 25% (75% män) och Uppsala rapporteras vara det län som innehar 
den största andelen kvinnor i chefsposition, 36% ( 64% män). I Sverige som helhet
rapporteras kvinnor inneha i genomsnitt 32% av chefspositionerna och män 68%.
(SCB 2008) I Norrbottens län innehar kvinnor 34% av chefspositionerna och män
66% av positionerna. Norrbotten placeras i denna rapportering på en femte plats
bland länen, något över genomsnittet för Sverige som helhet. (SCB 2008).

70% av kvinnor i chefsposition

rapporteras återfinnas på lägre

chefspositioner.

Könsfördelningen på chefsposition:

32% kvinnor och 68% män. Norr-

bottens län rapporteras ligga

på 5:e plats av 21 län med 34%

kvinnor och 66% män i chefsposi-

tion. Chefspositioner i Sverige och i

Norrbotten rapporteras att domi-

neras av män.
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   Antal chefer    Könsfördelning %
Län    Kvinnor  Män   Kvinnor  Män
 
Uppsala län  2 300  4 100  36  64
Jämtlands län   1 000   2 000   35   65
Stockholms län   23 700   44 700   35   65
Gotlands län   400   800   34   66
Norrbottens län  1 800   3 600   34   66
Västerbottens län  1 900   3 900   33   67
Västernorrlands län  1 800   3 800   32   68
Dalarnas län   1 900   4 000   32   68
Södermanlands län  1 800   3 800   32   68
Gävleborgs län   1 900   4 100   31   69
Västra Götalands län  12 700   28 100   31   69
Skåne län   8 800   20 200   30   70
Hallands län   1 900   4 500   30   70
Västmanlands län  1 700   4 000   30   70
Blekinge län   900   2 200   30   70
Östergötlands län  2 700   6 400   29   71
Värmlands län   1 600   3 800   29   71
Kalmar län   1 500   3 600   29   71
Kronobergs län   1 400   3 400   28   72
Örebro län   1 600   4 100   28   72
Jönköpings län   2 200   6 700   25   75
Riket    75 500   161 800   32   68
 
Tabell 1. Könsfördelning av chefspositioner mellan län (SCB 2008) 
 
 
 
3.2 Fördelningsmönster för chefspositioner i  
 
Norrbottens län samt Sverige som helhetlän 
 
 
Efter ovanstående redogörelse av fördelningsmönster mellan kvinnor och män på 
chefsnivåer i Sverige fokuseras fördelningsmönster i Norrbottens län framgent. Pre-
sentationen nedan baseras främst på två rapporter utgivna av Länsstyrelsen Norr-
bottens under de två åren 2007 och 2009. Rapporterna visar på fördelningsmönster 
mellan män och kvinnor i ledande positioner i länet för åren 2005 respektive 2007. 
En uppdaterad rapport av Länsstyrelsen Norrbottens är under upparbetning och 
denna förväntas att publiceras under 2012.
 
För att identifiera fördelningsmönster relaterat till kön och chefsposition i Norrbot-
ten adresseras ett antal frågeställningar:
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika typer av chefspositioner?
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till chefer i privata respektive offent-
liga organisationer?  
• Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika chefsnivåer och mellan olika 
typer av chefspositioner?
• Hur rapporteras könsfördelningen för chefspositioner relaterat till ålder?

Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika typer av chefspositioner?
Det rapporteras att antalet chefer i Norrbotten ökade något mellan åren 2005 och 
2007, från 4778 personer till 5 214, vilket motsvarar en ökning motsvarande ca 10% 
under tvåårsperioden (Se Bilaga 1). Dessa personer rapporteras inneha ledande po-
sitioner som chefer, högre tjänstemän eller högre politiker. Därmed uppgår fördel-
ningen mellan kvinnor och män inte till normen med jämn könsfördelning, dvs 40% 
- 60%. Fördelningen för de båda åren rapporteras motsvara ca 30% kvinnor och 70% 
män i Norrbotten vilket också är relativt i linje med mönster för Sverige som helhet. 
Mer specifikt uppgick fördelningen enligt följande:
• 2007: Norrbotten- kvinnor 31% och män 69% av chefspositionerna (Sverige 31%
kvinnor och män 69%)
• 2005: Norrbotten- kvinnor 30% och män 70% av chefspositionerna (Sverige 28%
kvinnor och män 72%)
 
Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till chefer i privata respektive
offentliga organisationer?
 
Fördelningsmönster för chefspositioner inom privata och offentliga organisationer i 
Norrbotten ligger inom spannet 20% till 41% kvinnor och 80% till 59% män under år 
2007. Mer specifik ser fördelningsmönstret ut enligt nedan (Se Bilaga 1);
  
• Primärkommunal förvaltning:
- Norrbotten: 66% kvinnor och 34% män
- Sverige: 63% kvinnor och 37% män
  
• Landsting:
- Norrbotten: 65% kvinnor och 35% män
- Sverige: 54% kvinnor och 46% män
 
• Statlig förvaltning:
- Norrbotten 33% kvinnor och 67% män
- Sverige 38% kvinnor och 62% män
 
• Kommunalägda bolag, statliga affärsverk, statligt ägda företag och
privata aktiebolag
- Norrbotten och Sverige 20% kvinnor och 80% män.
 
• Privata övriga företag:
- Norrbotten: 28% kvinnor och 72% män
- Sverige: 27% kvinnor och 73% män
 
• Övriga organisationer:
- Norrbotten: 41% kvinnor och 59% män
- Sverige: 44% kvinnor och 56% män

I 5 av 6 sektorer rapporteras chefs-

positioner domineras av män; I en 

sektor rapporteras jämn könsför-

delning.

Fördelning relativt lika mellan 

Norrbotten och Sverige som helhet. 

30%-70%.  

 

Fördelningen relativt lika mellan

2005 och 2007.
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Det kan konstateras att fördelningsmönstret i Norrbotten rapporteras motsvara i 
stort även fördelningsmönstret för Sverige som helhet samt att i majoriteten av sek-
torerna rapporteras chefspositionerna domineras av män.
 
Hur rapporteras könsfördelningen relaterat till olika chefsnivåer och mellan
olika typer av chefspositioner?
 
När det gäller chefer på högsta nivå såsom VD- och verkschefsposition rapporteras 
fördelningsmönstret för Norrbotten likna det mönster som tidigare presenterat för 
Sverige som helhet, dvs 10% kvinnor och 90% män, vilket visar på dominans av män 
i sådana positioner. Länsstyrelsen visar i sin rapport (2009) att VD- och verkschefs-
position innehas av 9% kvinnor och 91% män. Chefspositionerna rapporteras vidare 
delas in i sju typer av positioner. (Se Tabell 2 och Bilaga 2). Generellt sett så följer 
Norrbotten det nationella mönstret dock rapporteras vissa undantag. På chefsposi-
tionerna med högre ämbetsmän och politiker återfinns exempelvis den största skill-
naden mellan Norrbotten och genomsnittet för Sverige där Norrbotten ligger lägre i 
andel kvinnor på chefsposition:
- Norrbotten: kvinnor 27% och män 73%
- Sverige: kvinnor 38% och män 62%
 
Det kan konstateras att fördelningsmönstret i Norrbotten rapporteras motsvara i 
stort även fördelningsmönstret för Sverige som helhet där det påvisas att chefspo-
sitioner domineras av män. I endast en typ av chefsposition (av sju) rapporteras en 
jämn könsfördelning, nämligen i typen Chefstjänstemän i intresseorganisationer där 
andelen uppgår till 41% kvinnor och 59% män i Norrbotten och till 40% kvinnor och 
60% män i Sverige.

I 6 av 7 typer av chefspositioner

rapporteras vara dominerade av

män. Endast i en typ av chefs-posi-

tion rapporteras en jämn könsför-

delning. VD- och verkschefsposi-

tion innehas av 9% kvinnor och 

91% män.

    Antal     Könsfördelning (%)
    Norrbottens län
        Norrbotten    Sverige
Typ av ledningsarbete   Kvinnor  Män   Kvinnor  Män   Kvinnor  Män
 
Högre ämbetsmän och politiker   4   11   27   73   38   62

Chefstjänstemän i intresseorganisationer  9   13   41   59   40   60

Verkställande direktörer, verkschefer m.ß.  40   399   9   91   10   90

Drift- och verksamhetschefer   568   1090   34   66   34   66

Chefer för särskilda funktioner   297   705   30   70   29   71

Chefer för mindre företag och enheter   693   1385   33   67   31   69 

(färre än 10 anst.)

 

Totalt     1611   3603   31   69   29   71

 
Tabell 2. Chefspositioner i Norrbotten och Sverige 2007z

Hur rapporteras könsfördelningen för chefspositioner relaterat till ålder?
 
För åren 2007 och 2005 rapporteras att det inte är någon större skillnad mellan kvin-
nor och män på chefspositioner relaterat till ålderskategorier (Tabell 3 och 4 och Bi-
laga 3 och 4). I ålderskategorierna 40-49 år samt 50-59 år återfinns flest chefer i både 
gruppen kvinnor och män. Andelen chefer under 40 år i chefsposition utgjorde om-
kring 20% för båda grupperna kvinnor och män båda åren. (Länsstyrelsen Norrbot-
tens län, 2009; 2007). Det rapporteras att i gruppen högre ämbetsmän och politiker 
återfinns kvinnor från åldersgruppen 50-59 år och uppåt emedan männen återfinns 
från ålderskategorin 30-39 år och uppåt. Noteras kan vidare att i den yngsta ålderska-
tegorin (16-29 år) råder en jämn könsfördelning medan i efterföljande ålderskate-
gori (30-39 år) innehar män omkring dubbelt så många chefspositioner jämfört med 
kvinnor. Detta mönster fortsätter i de två näst följande ålderskategorier (40-49 år; 
50-59 år) där dubbelt så många män innehar chefspositioner. Skevheten i könsfördel-
ningen rapporteras förstärkas i efterföljande ålderskategori (60-64 år) där omkring 
tre fjärdedelar av chefspositionerna innehas av män och en fjärdedel av kvinnor. I 
denna rapport påvisas att kvinnor innehar 31% av chefspositionerna och män av 
69%. I nedanstående tabeller (3 & 4) presenteras fördelningsmönster för kvinnor res-
pektive män för år 2007.

Det rapporteras att i tidig ålderska-

tegori är könsfördelningen jämn i

chefsposition. Från 30 år är 

mönstret minskande andel kvinnor 

i förhållande till män och i sista ål-

derskategorin rapporteras kvinnor 

inneha ¼ och män ¾ av chefsposi-

tionerna.

Kvinnor      Åldersgrupp
      16-29 30-39 40-49 50-59 60-64  Totalt
 
Högre ämbetsmän och politiker    0  0  0  2  2   4
Chefstjänstemän i intresseorganisationer   4  0  1  2  2   9
Verkställande direktörer, verkschefer m.ß.   0  5  20  12  3   40
Drift- och verksamhetschefer    19  76  182  219  72   568
Chefer för särskilda funktioner    7  55  107  109  19   297
Chefer för mindre företag och    40  151  260  192  50   693
enheter (färre än 10 anst.)

Totalt       70 287 570 536 148  1611
      (4,3%) (17,8%) (35,3%) (33,3%) (9,2%) 
 
Tabell 3. Kvinnor som chefer och ledare efter ålder 2007
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I nedanstående tabell presenteras fördelningsmönster för män för år 2007.
 
Män       Åldersgrupp
      16-29  30-39  40-49  50-59  60-64  Totalt
 
Högre ämbetsmän och politiker    0  1  1  3  6  11
Chefstjänstemän i intresseorganisationer   1  1  4  5  2  13
Verkställande direktörer, verkschefer m.ß.   5  42  138  153  61  399
Drift- och verksamhetschefer    19  172  370  387  142  1090  
Chefer för särskilda funktioner    14  112  225  267  87  705
Chefer för mindre företag och    38  239  492  446  170  1385
enheter (färre än 10 anst.)
 
Totalt       77  567  1230  1261  468  3603
      (2,1%)  (15,7%)  (34,1%)  (35%)  (13%) 
 
Tabell 4. Män som chefer och ledare efter ålder 2007
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4

4. Kvinnors karriärshistorier och
chefskap i Norrbottens län
 
 
Denna studie bygger på tio chefers historier om deras vägar i arbetslivet och i karriä-
ren. Cheferna befinner sig i olika skeden av karriären där vissa nått högsta ledningsni-
vå och andra har nått mellanchefsnivå. De arbetar inom olika typer av organisationer 
såsom privata eller offentliga organisationer samt också inom olika branscher/sekto-
rer. Studien inkluderar chefer som ursprungligen kommer från länet och chefer som 
flyttat till länet. Cheferna har utbildat sig på olika håll i landet, både inom och utom 
Norrbottens län. Några chefer har också flyttat ut och/eller in i länet samt ut och in 
i Sverige. Flera av chefer har arbetat eller vistats utomlands under längre perioder.

[I detta kapitel presenteras tio chefers 

karriärhistorier. Resultaten visar att 

cheferna har en djup professionsin-

riktad kompetensbas vilken komplet-

terats med en bred generalistbas. 

Cheferna har alla ett genuit intresse 

av och arbetar aktivt med ledarskap.

De motiveras i huvudsak av sina

interna drivkrafter och personliga 

egenskaper. Cheferna arbetar gene-

rellt mer än heltid och alltid tillgäng-

liga. De har etablerat mångdimensio-

nerade och mångfacetterade nätverk.

Karriär i Norrbotten ses i många fall 

som ett livsstilsval.]
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4.1 Chefer i Norrbotten – kvinnors
karriärhistorier

 
Vi kommer nedan att få följa de tio cheferna och deras karriärhistorier. De flesta che-
ferna i denna studie började sina karriärer med fokus på att bygga upp kompetens
inom den specifika professionen kopplat till exempelvis industri- och produktions-
processer, ekonomi, infrastruktur, sjukvård och informationsteknologi. De började 
karriären inom ett specialistområde där den professionella basen utvecklades som 
ett första steg i karriären. I efterföljande steg utökades både kompetensområden och
ansvarsområden. Flera av cheferna blev succesivt ansvariga för fler och större områ-
den exempelvis som projektledare, teamledare, enhetsansvariga. Projektledningsan-
svar kom också successivt att inkludera större projekt (budget och personalansvar) 
samt också högre grad av komplexitet. För en del av cheferna återfinns tydliga me-
riteringsmönster med fördjupad specialistkompetens relaterat till fasta certifierings-
steg inom den specifika professionen. För denna typ av chef innebar det vanligtvis 
en längre tid inom specialistprofessionen innan chefskarriären tydligt påbörjades. Ett 
fåtal av cheferna kom in på sin chefskapsbana tidigt i sin karriär. Med tiden utveck-
lade cheferna en generalistkompetens som komplement till den specialistbaserade 
kompetensen. (Se Bilaga 4)
 
Hälften av de tio cheferna i denna studie har nått långt i karriären och har haft chefs-
positioner både på mellannivå och på högsta ledningsnivå och hälften av cheferna 
har ännu inte nått till högsta ledningsnivå och befinner sig på mellanchefsnivå. De 
tio cheferna har arbetat inom olika typer av organisationer i termer av privata och 
offentliga organisationer.
• Fyra chefer har erfarenhet från chefs/ledarpositioner inom både privata och
offentliga organisationer
• En chef har endast erfarenhet av chefspositioner i privata organisationer
• Fem chefer har endast erfarenhet av offentliga organisationer
 
Av de två cheferna med erfarenhet inom privata organisationer så har båda per-
sonerna erfarenhet av att arbete inom olika typer av privata organisationer. Av de 
fem med erfarenhet från offentlig sektor har två personer erfarenhet från en typ 
av organisation och tre personer har erfarenhet av olika typer av offentliga organi-
sationer. Tillsammans har de tio cheferna erfarenhet av att arbete inom en mängd 
olika sektorer och industrier såsom kommun, stat, landsting, stålindustrin, bilin-
dustrin, exportrådet, branschorganisationer, IT-konsultföretag, telefonoperatörer.  
 
En av de mest erfarna cheferna i denna studie är Persson som arbetat på olika chefsnivåer 
i olika delar av landet under sin långa karriär. Persson innehar en chefsposition på hög-
sta ledningsnivå, näst högsta chefsposition inom en stor offentlig organisation där hon 
ansvarar för regionen, där ansvarsområdet är vidare indelat i ett antal ytterligare verk-
samhetsområden. Nedan får vi följa Perssons mångfacetterade och rika karriärhistoria.  
 
Persson har arbetat i olika typer av offentliga organisationer. Hon berättar: Jag bör-
jade min karriär som kamrer inom en [offentlig organisation] och blev sedan efter en 
kort tid chef för en del av [organisationen] och då framförallt ansvarig för redovis-
ning och bokslutsarbete.

[De tio chefernas karriärhistorier pre-

senteras i detta avsnitt. De är verk-

samma i både privata och offentliga

organisationer, är verksamma både 

på högsta ledningsnivå och mellan-

chefsnivå. Cheferna har både specia-

list och generalist kompetens.]

Chefernas bas karaktäriseras av 

professionsbaserad spetsutbildning

kombinerat med kompletterande

generalistutbildning.

Persson, en chef på högsta led-

ningsnivå med lång och mångsidig

erfarenhet. Omkring 7 år på

varje position.

Jag fann tämligen snabbt att det inte var något för mig med avstämningar och eko-
nomi det var repetitivt, rutinarbete, så det var inte kul för mig. Men jag hade det här 
jobbet i två år. Jag hade ett förordnande på två – tre år som ett vikariat och blev er-
bjuden en anställning i [Staden] men jag vill inte ha någon anställning. Men det gick 
bra tycker jag, det var en verklig erfarenhet.” Persson flyttade sedan till Norrbotten 
och fick då en anställning med ett relativt stort verksamhetsområde på en avdelning 
inom den nuvarande offentliga organisationen. I samband med detta arbete berättar 
hon att det ”kom en ny lagstiftning som innebar stora förändringar för verksamhe-
ten.” Persson var med och genomförde dessa omfattande förändringar som kom att
genomsyra verksamheten. Hon säger; ”Jag var någon slags halvchef, ansvarig för hand-
läggning, administration och protokollföring. Jag arbetade närmast avdelningschef 
och förvaltningschef och där var jag sju år ungefär.” Efter detta arbete sökte Persson 
ett nytt arbete inom en annan typ av offentlig organisation. ”Jag hade någon slags av-
delningstitulatur i den delen av organisationen. Här arbetade hon direkt underställd 
verksamhetens högsta chef. Persson berättar; ”Där var jag inte så många år, bara 2 ½ 
år och sen sökte jag en ny tjänst. Hon återgick då till den nuvarande offentliga organi-
sationen och blev enhetschef. Inom ramen för detta arbete berättar Persson att hon 
var ”ansvarig och handläggare för nämndsfrågor och arbetade mycket med utred-
ningsarbete. Under tiden med detta arbete genomfördes en radikal omorganisation 
där 2/3 av personalen sades upp från arbetet. Persson säger; ” Jag blev kvar som synes, 
men det kom in ny luft i jobbet. Inte så länge efter så fick jag en förfrågan och ett er-
bjudande om att bedriva utvecklingsprojekt och fick då tillsammans med en kollega 
i uppdrag att genomföra uppdraget och att dra för organisationen.” Inom ramen för 
utvecklingsprojektet fick Persson möjlighet att få en djupare inblick i verksamhetens 
olika delar. Kunskapen om olika delar av organisationen utvecklades ytterligare då 
hon senare deltog i ett utbytesprogram där hon delvis arbetade på pendlingsavstånd 
till annan ort i Norrbotten. Persson säger; Det var en spännande tid, jag veckopend-
lade tre dagar. Det ledde i sin tur att efter det året fick jag ett erbjudande om att bli 
chef [på en högre chefsnivå] och det sa jag ja till. Här var Persson chef i nästan 8 år. 
Under sista året på den positionen fick Persson en förfrågan om att bli chef på hög 
position i en annan offentlig organisation, vilken hon hade tidigare erfarenheter att 
arbeta i. På den chefspositionen befann hon sig i 7 år innan hon åter fick en ny förfrå-
gan om en högre chefsbefattning på högsta ledningsnivå i den nuvarande organisa-
tionen. Persson sammanfattar sin karriär och säger: Efter att jag haft första jobbet så 
har jag fått prova på olika typer av arbete och jag har inte sagt nej och det har varit 
ett framgångskoncept, att pröva på och också röra sig geografiskt.”
 
En annan erfaren chef på högsta ledningsnivå, näst högsta chefsposition i en stor of-
fentlig organisation är Larsson som arbetat på olika chefsnivåer inom olika typer av 
offentliga organisationer och också på olika ställen i landet. I organisationsschemat 
har Larsson en organisationsnivå ovanför sig och minst två organisationsnivåer un-
der sig. Hon jobbar med ett brett spektra av utveckling i regionen. Tidigt i karriären 
arbetade Larsson inom det sociologiska och psykologiska området med terapeutisk 
verksamhet. Därefter gick karriären över mot ett nationell och internationellt pro-
fessionsarbete som specialist. Efter några år inom professionen fick hon successivt 
lednings- och chefsansvar direkt relaterade till professionen. Larsson kom till ett väg-
val mellan att fortsätta inom professionen som specialist och att bli chef. Hon säger 
att; Jag ger mig helhjärtat in i det jag gör” och hon upplevde då att det varken blev 
bra inom professionen eller som chef och valde då att bli coach och chef på heltid. 
Hon blev först projektledare för större projekt och senare också personalchef för en 
nationell organisation. Efter en tid inom den organisationen kände Larsson att det 
var dags att gå vidare.

Larsson, en chef på högsta led-

ningsnivå i offentlig organisation 

och efterfrågad på nationell nivå.

Isaksson, en mellanchef med 

erfarenhet av att driva en privat 

tillväxtorganisation med många år  

i branschen.
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Hon sökte och fick då ett chefsjobb inom en annan offentlig organisation i ett 
annat län. Det efterföljande arbetet blev sedan det nuvarande arbetet vilket ock-
så innebar en flytt tillbaka till Norrbotten. Larsson säger att hon genom sin bak-
grund och sina erfarenheter vet vad som krävs för att arbeta professionellt som 
specialist. Larsson beskriver att hela hennes professionella bakgrund samman-
taget smälter ihop till en central kompetensbas i hennes nuvarande arbete.  
 
En tredje chef i studien är Isaksson som är kontorschef, och då också mellanchef inom 
en internationell privat organisation med 20 000 anställda. Varje kontor är en egen 
resultatenhet. Isaksson har två chefsnivåer ovanför sig i Sverige. Isaksson rapporterar 
till regionchefen som i sin tur rapporterar till Sverigechefen, VDn. Isaksson har varit 
med och byggt upp den relativt nystartade organisationen och beskriver den som 
relativt platt. Jag hade varit teamledare innan det här arbetet men inte haft personal-
ansvar förut.” Hon har under sex år haft både budget och personalansvar men efter-
som organisationen vuxit väldigt mycket under de senaste åren har kontoret precis 
nyanställt en personalchef vilket innebär att Isaksson inte längre har personalansvar. 
Hon säger: ”Från början var vi 9 konsulter och idag är vi 21 personer.” Isaksson har 
främst arbetat inom den privata sektorn och då inom olika typer av organisationer, 
totalt har hon arbetat i branschen under 21 år. Hon flyttade till Norrbotten efter den 
professionsinriktade grundutbildningen och jobbade på en stor organisation inom
specialistområdet under 10 år. Isaksson berättar; ”Jag har jobbat som konsult mesta 
tiden [i organisation X] och jobbade också på affärssidan på slutet då jag var affärs-
ansvarig, account manager. Jag sa upp mig precis när branschen dök och började 
med eget företag. Vi var fyra konsulter som skulle dra igång.” Isaksson var med och 
drev det egna företaget inom branschen ca ett år. Därefter började hon arbeta på 
en branschorganisation i vilken hon blev kvar på i fem år. Isaksson berättar att hon 
också har en bakgrund som skiftarbetare inom stålproduktion, en erfarenhet som 
hon haft stor nytta av i sitt nuvarande arbete. Hon säger; ”Där arbetade jag innan jag 
började studera”.
 
En fjärde chef i studien är Våggren. Hon arbetar som chef på näst högsta chefsposi-
tion, högsta ledningsnivå och ansvarar för ett 30-tal enheter runt om i regionen. I 
organisationsschemat finns två huvudsakliga chefsnivåer och sedan ytterligare an-
svars- och chefsnivåer inom de olika verksamheterna. Våggren har genom sin karriär 
arbetat längst inom den nuvarande offentliga organisation, i vilken hon också bör-
jade sin karriär, men hon har även arbetat i en annan offentlig organisation. Under en 
tid av karriären arbetade Våggren i en annan typ av offentlig organisation. Hon be-
rättar att samarbete med den nuvarande organisationen var en central del av arbetet 
i den andra organisationen. Detta innebar att hon hela tiden behöll kontakten med 
den nuvarande organisationen. ”Att jag har [den här professionsutbildningen] är inte 
fel. Alla chefer vet att jag vet vad det innebär att jobba [inom den specifika profes-
sionsverksamheten]. När jag jobbade [i den andra organisationen] hade jag mycket
nytta av mina kunskaper från [denna profession och typ av organisation]. Våggren 
har erfarenhet av arbete på olika chefsnivåer. Hon säger: ”Jag har haft förmånen att 
få jobba med en hel del olika saker.” Efter grundutbildningen började Våggren att ar-
beta i verksamheten relaterat till professionen och fortsatte sedan sin bana inom ett 
specialistområde för att allteftersom bli mer generalist. ”När jag var klar med grund-
utbildningen fick jag en tjänst i [Staden] och jobbade där.” Jag har också arbetat 
[inom specialistprofessionen] här i stan och på andra ställen, som informatör under 
3 år i centrala organisationen, utbildningar och fortbildningar för alla kategorier av 
personal och senare mot just [detta verksamhetsområde]
med fortbildning. Jag har jobbat som enhetschef, utredare och suttit i stab för [rela-
terat till detta verksamhetsområde] och varit [verksamhetsdirektörens] högra hand. 

Våggren, en chef på högsta 

ledningsnivå med både gedigna 

specialist och chefserfarenheter.

Bro, en teknikorienterad mellan-

chef som växlat från offentlig till 

privat organisation.

Mehd, en chef på högsta lednings-

nivå med ansvar för 1700

anställda.

Ståhl, en teknikorienterad chef

med dubbla akademiska examina

som arbetar med ledarskapsut-

veckling.

Och så [inom en annan offentlig organisation] i fem år. När jag kom tillbaka 
var jag regionchef då och underställd dåvarande [VD] och ansvarade då för 
[verksamheten] inom [specifika geografiska områden]. Och så sen ½ år detta.”  
 
En femte chef i studien är Mehd, som är chef på näst högsta chefsposition, högsta 
ledningsnivå. Medh berättar att hon i sin karriär successivt har utökat sitt ansvars-
område inom samma organisation. Hon började sin chefskarriär med att först an-
svara för ett mindre professions-relaterat område för att sedan ansvara för ett större 
område både relaterat till den egna professionen samt närliggande professioner. Efter
detta utökades ansvaret ytterligare, först till att inkludera ett något större verk-
samhetsorienterat geografiskt område och sedan till att bli chef över hela det 
geografiska verksamhetsområdet. Chefsansvaret fortsatte att växa och i nästkom-
mande position utökades Mehds ansvar till att omfatta hela länet. Den nuvaran-
de chefspositionen innebär ett chefsansvar inom länet och då inom ett betydligt 
större verksamhetsområde. Idag ingår hon i högsta ledningsnivå direkt under VD 
inom organisationen. Organisationsschemat under henne delas in i tre verksam-
hetsområden med ca fem ytterligare chefsnivåer under. Chefsansvaret inkluderar 
ca 1700 anställda och en omsättning på ca 1.8 miljarder Kr/år. Mehd har utveck-
lat sina erfarenheter både relaterat till olika grundverksamheter men också re-
laterat till olika delar av organisationen: Hon säger ”Då jag kom till mitt förra ar-
bete kunde jag inte grundverksamheten men nu kan jag hela organisationen 
bättre och känner mycket folk och inlärningssträckan är därför mycket kortare.  
 
En sjätte chef i studien är Ståhl som har arbetat på olika ledar- och chefspositioner i 
både privat och offentlig sektor. Innan Ståhl började sin chefskarriär arbetade hon i 
produktionen i en privat organisation. Hon har bl.a. arbetat inom stålindustrin och 
bilindustrin på olika ställen i Sverige. Ståhl har arbetat som projektledare, som chef i 
produktion inom två olika områden, som resurs där hon arbetat med ledarskapsut-
veckling för koncernens högsta chefer, de som rapportera till ledningen, jobbat i stab 
och också som rekryterare. Ståhl har jobbat inom fyra delar av en internationell pri-
vat organisation. Idag är Ståhl VD för en mindre privat organisation. Hon berättar att
hon har stor nytta av sina erfarenheter från de olika typer av chefsjobb hon haft i sin 
karriär.
 
En sjunde chef i studien är Bro som arbetar som teknisk konsult inom en stor interna-
tionell privat organisation där hon är mellanchef sedan ett år tillbaka. Bro har arbetat 
inom olika typer av offentliga organisationer och även inom en privat organisation.
Den nuvarande privata organisationen har totalt ca 5000 anställda och inom Bros 
område arbetar 6 anställda. Ovanför henne finns från VD och ner fyra organisations-
nivåer. Innan arbetet som sektionschef arbetade Bro som specialist och projektledare 
inom en annan stor offentlig organisation inom samma typ av profession under en 
period av 10 år. Under denna tid hade hon budgetansvar för de projekt hon var pro-
jektledare för. Bro var projektledare för stora projekt som löpte under längre tidspe-
rioder, ungefär 5 år och några miljoner per år. Bro har också arbetat med utbildning 
inom sin specialistprofession. Efter grundutbildningen på universitetet arbetade hon 
bl.a. med undervisning på universitetet och då specifikt inom ramen för civilingen-
jörsutbildningar. Hon har också drivit projektledar-utbildningar och deltagit i en 
mentorskapsutbildning där hon inom ramen för ett program var mentor åt en yngre 
projektledare inom den föregående organisation hon arbetade i.
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Öhrvall, en mellanchef med specia-

listkompetens som sedan tidigt i

karriären haft olika typer av ledar-

positioner.

Tillman, en mellanchef med lång 

erfarenhet av lednings- och chefs-

arbete med en teknikorienterad

profil.

Moberg, en teknikorienterad mel-

lanchef med lång erfarenhet av 

produktutveckling innovation och

affärsutveckling

En åttonde chef i studien är Öhrvall som är mellanchef inom en stor offentlig orga-
nisation. Öhrvall har arbetet inom samma typ av organisation under hela sin karriär. 
Första delen av karriären har bestått i att hon successivt specialiserat sig i linje med 
de normer som finns inom professionen. Öhrvall genomförde sin grundutbildning i
vid ett svenskt universitet och hamnade sedan mer eller mindre av en slump i Norr-
botten. Ledarskap har både direkt och indirekt varit en naturlig del av Öhrvalls kar-
riär inom professionen. Redan tidigt i karriären ingår ett ledarskap i förhållande till 
andra yrkeskategorier inom professionen samt till personer som genomför praktik 
inom specialistområdet. Öhrvall berättar att ledarskapsrollen har utvecklats och bli-
vit mer omfattande i takt med en ökad specialisering inom professionen. Specialise-
ringen har successivt även kopplats till nya ansvarsområden innan Öhrvall slutligen 
hamnade på den nuvarande chefspositionen. Öhrvall undervisar även i viss utsträck-
ning vid universitetet. Öhrvall har idag ansvar för omkring 40 personer i regionen.
 
En nionde chef i denna studie är Tillman som är mellanchef inom en stor internatio-
nell privat organisation. I den privata organisationen ingår ungefär 20 000 anställda 
och de har focus på Norden. Tillman har främst arbetat inom privata organisationer 
men även under en kortare tid i en offentlig organisation. Tillman har en universi-
tetsutbildning med teknikorienterad inriktning. Hon har efter sin utbildning arbetat 
operativt inom sitt specialistområde och där bedrivit utvecklingsarbete. Tillman har 
lång erfarenhet av lednings- och chefsarbete, bland annat som projektledare och 
avdelningschef. I rollen som projektledare och chef har hon med åren fått växande 
ansvar för budget och personal. Tillman har fem chefsnivåer ovanför sig och in hen-
nes grupp ingår 25 personer. Hon har sin närmsta chef på annat ort i Sverige.
 
En tionde chef i denna studie är Moberg som är mellanchef inom en stor interna-
tionell privat organisation. Inom hennes verksamhetsområde arbetar omkring 700 
personer med omkring 50 personer regionalt. Hon har relativt nyligt blivit chef i nu-
varande organisation. Hennes närmsta chef är områdeschef och han finns på annat 
ort i Sverige. Moberg har fyra chefsnivåer ovanför sig i den svenska delen av orga-
nisationen. Moberg har under hela sin karriär arbetat inom privata organisationer 
både i Sverige och internationellt. Under den första perioden i hennes karriär växlade 
hon mellan totalt sett fyra organisationer och även mellan delar av organisationer 
med ett tidsintervall av 2 till 5 år. Hon har lång erfarenhet av utvecklingsarbete och 
har arbetat som specialist i projektform. Moberg har en universitetsutbildning med 
teknikorienterad inriktning, lång erfarenhet av projektledning och ledarskap. Hon 
har även från tidigt i karriären erfarenhet av inköp och senare av att utbilda inom 
organisationen, produktutveckling, innovation och affärsutveckling.

4.2 Minst två av fyra kompetensområden
 
 
Djup och bredden i såväl utbildning som erfarenhetsbyggande är centralt i karriär-
mönstret för de tio cheferna i denna studie. Fyra typer av utbildningar identifierades 
i denna studie;
1) Professionsinriktad specialistutbildning
2) Ledarskapsutbildning
3) Ekonomisk/administrativ utbildning
4) Övrig utbildning.
 
Ett tydligt mönster i de tio chefernas utbildningsväg är att de alla har en djup pro-
fessionsrelaterad specialistutbildning på universitetsnivå som sedan breddats till 
att inkludera ytterligare kompetensområden. Två av cheferna har dessutom dubbla 
professionsrelaterade specialistutbildningar i botten på universitetsnivå. Chefernas 
professionella specialistutbildningar relateras till civilingenjörsutbildningar inom 
samhällsbyggnad och industriell ekonomi, till systemvetenskaplig utbildning, sjuk-
vårdsrelaterade utbildningar såsom arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska/specialist-
sjuksköterska samt till socionom, psykologi och ekonomiutbildningar. Alla tio chefer 
hade minst två av de fyra typerna av utbildning. De flesta cheferna har tre typer av 
utbildning.
 
Tre orsaker till vidareutbildning inom nya kompetensområden identifieras i de tio
chefernas berättelse;
1) Ett behov av att uppnå legitimitet i professionen och att kunna visa på den egna 
kompetensbasen
2) Ett egenintresse där chefen själv identifierat kompetensområden där de velat för-
stärka sin kompetens och utveckla sig själva relaterat till ledarskapsarbetet
3) Vidareutbildning relaterat till nyfikenhet och en drivkraft att lära sig mer relaterat 
till nya kompetensområden
 
Gemensam nämnare för alla tio chefer är att de har ett genuint intresse av ledarskap
och att den breddade utbildningen till stor del relaterats till detta område. Berättel-
serna nedan illustrerar ledarskapsintresset.
 
Mehd berättar att hon blev medveten om sitt stora intresse av ledarskap i början av
90-talet då hon arbetade i en organisation som satsade mycket på ledarskapsutbild-
ning. Det är något hon tyckte var väldigt positivt. ”Precis när jag hoppat på det här 
med chefskap fick jag gå en 9-månaders chefsutbildning för nyblivna chefer. Den 
innehöll en teoretisk del, en personlig del och en projekt del. Sen har jag satsat på 
ledarskap eftersom det är otroligt viktigt.” Medh genomgår ytterligare en manage-
mentutbildning, executive-utbildning, med chefer från olika typer av organisatio-
ner från både privata och offentliga organisationer. Hon säger: ”Vi har alla i grund 
och botten samma bekymmer så det är jättebra att kunna diskutera med andra.” 
Medh har också utbildat sig inom psykologi och ekonomiadministrativa områden:  
”Jag har läst psykologi, organisationsteori, lean-administration och i filosofin och job-
bat mycket med det också.” Medh ser kontinuerlig kompetensutveckling som något 
nödvändigtoch är väldigt medveten om vilka områden hon kommer att vidareut-
bilda sig inom.

[Djup och bredd i såväl utbildning 

som erfarenhetsbyggande är centralt

i karriärmönstret för de tio che-

ferna i denna studie. Fyra typer av 

utbildningar identifierades i denna 

studie. De identifierade karatäristika i 

chefernas utbildningsprofil överens-

stämmer med identifierade resultat 

i tidigare forskningsstudier av mäns 

och kvinnors utbildningsprofil i

chefspositioner.]

Chefer med:  

En stark kompetensbas.  

Djup och bredd i utbildning.

Minst universitetsutbildning inom

specialistområde. 

Minst 2 av 4 utbildningstyper.

Chefer med kompetensbredd för:

1) Legitimering

2) Upplevt behov

3) Nyfikenhet, drivkraft att lära sig

Chefer med genuint intresse för 

ledarskap.
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Chefer med mångfacetterade

utbildningsprofiler.

Chefer med både specialist och

generalist kompetens.

Persson som genomförde grundutbildningen vid ett universitet i ett annat län berät-
tar: ”Min personliga läggning är att jag varit duktig flicka från första början och det 
gick bra i skolan. Jag var mer intresserad av det tekniska men valde att gå en ekonom-
utbildning. Jag gick en treårig handelsutbildning och läste sedan till förvaltningsso-
cionom i [Staden].” Den professionella utbildningsbasen bestod till stor del av att 
lära sig att förstå de ekonomiska områdena såsom exempelvis redovisning. Persson 
har utöver detta även genomgått chefsutbildningar. Hon berättar: Jag blev uttagen 
till en chefsutbildning av [den dåvarande VDn].
 
Två personer med dubbla professionsutbildningar är Ståhl och Larsson. Ståhl genom-
gick sin första professionsutbildning mot Civilingenjör. Hon har sedan kompletterat 
sin utbildning med ytterligare en professionsutbildning och då en, en filosofie kandi-
datexamen inom psykologi. Ståhls kände att hon behövde den utbildningen för att 
skapa legitimitet kring sin kompetens inom ledarskapsutbildningar. Hennes kompe-
tens inom ledarskapsområdet blev ofta ifrågasatt och hon fick ofta frågan vad hon 
hade för utbildning inom just ledarskapsområdet som gjorde att hon kunde arbeta 
med att hålla ledarskapsutbildningar. Utöver de två examina har Ståhl genomgått en 
rad andra utbildningar relaterat till ledarskapsområdet exempelvis ledarskapsutbild-
ning för kvinnor, kurser i personlighetsbedömning, samt UGL. Hon har även fortsatt 
att utbilda sig inom andra kompetensområden såsom språk, hälsa, etik och turism. 
Ståhl har både en djup och bred kompetensbas och har också satsat mycket på att 
vidareutbilda sig. Ståhl menar att hon byggt upp en både djup och bred kompe-
tensprofil som passar såväl i stora organisationer som för att driva små företag vilket 
hon gör idag. Även Larsson har dubbla professionsutbildningar, den ena relateras till 
socionomutbildning inom det beteendevetenskapliga området med en terapeutisk 
specialistkompetens och den andra med inriktning mot kultur. Både Ståhl och Lars-
son har arbetat internationellt.
 
Bro är civilingenjör och fortsatte efter grundutbildningen med en teoretisk fördjup-
ning inom ramen för forskarstudier. Bro har tidigt i sin karriär, direkt efter den pro-
fessionsinriktade grundutbildningen genomgått ett ledarskapsprogram under tre år. 
Ledarskapsutbildningen inkluderade bl.a. ledarskap och pedagogik. Bro som sedan 
ca ett år befinner sig på mellanchefsnivå upplever att hon har behov av att kompe-
tensutveckla sig inom ekonomi- och affärsområdet eftersom det är centrala delar 
av hennes nuvarande arbete. Hon upplever vidare att hennes kompetensbas och 
erfarenheter från den tidigare projektledarrollen kommer väl till nytta i den nuva-
rande chefspositionen. Öhrvall har efter sin professionsutbildning successivt fortsatt 
att specialisera sig och certifiera sig mot djupare specialistkompetensområden. Hon 
menar att professionen utöver detta kräver kontinuerlig kompetensutveckling sam-
tidigt som hon själv också vill utveckla sig och att lära sig nya saker. Utöver specialise-
ringen har Öhrvall fortsatt med forskarstudier relaterat till sin profession. I samband 
med att hon tillträdde den nuvarande chefsbefattningen för ett par år sedan har hon 
även fortbildat sig inom områden relaterat till ledarskap och administration. Öhrvall 
genomgår för närvarande en ledarskapsutbildning där olika typer av ledarskap inklu-
deras, bl.a. att leda sig själv, att leda andra och att bedriva projekt. Hon berättar att 
personal- och ekonomi inte är något som ingått som en naturlig del i hennes tidigare 
utbildning och att hon nu arbetar med att lära sig mer om dessa områden. Både Bro 
och Öhrvall har påbörjat forskarstudier men valt att fortsätta att utveckla sig mot 
ledarskapsområdet.

Cheferna har ledarskapsutbild-

ningar av olika karaktär och 

inriktningar.

Chefer i ledningsgrupper med olika

könsstrukturer.

Isaksson, Tillman och Moberg har alla teknikorienterad professionsbaserad specia-
listutbildning. Isaksson arbetade innan hon började sin akademiska grundutbildning 
inom stålproduktion som skiftarbetare men valde att sluta och att flytta. Hon ville 
studera vidare då hon kände att det var för enkelt att stanna kvar i samma stad och 
samma jobb. Isaksson är utbildade sig vid ett universitet i ett annat län i Sverige. I 
början av sin karriär var arbetet direkt relaterat till specialistutbildningen men senare 
har hon främst arbetat inom närliggande område. Hon säger; ”Jag var borta från 
branchen på det sättet några år så jag har fått lära mig nya områden och begrepp 
på ytan för att kunna sälja.”. Hon har i sitt nuvarande arbete gått flera ledarskapsut-
bildningar bl.a. UGL och situations-anpassat ledarskap. Isaksson deltar kontinuerligt 
i ledarskapsträffar inom den nuvarande organisationen där temat är just ledarskap.
 
Våggren har även hon fortsatt att vidareutbilda sig inom professionen. Hon berät-
tar; ”Jag gick min grundutbildning i [Staden X] och jobbade i både [Staden X] och 
[Staden Y]. Sedan gick jag specialistutbildningen i [Staden Z] och stannade då kvar 
och jobbade på [en specifik offentlig organisation relaterat till specialistprofessio-
nen] några år innan jag flyttade upp till Norrbotten.” Våggren har utöver professi-
onsutbildningen läst en rad olika kurser och säger; ” Jag har läst hälso- och sjukvårds-
administration, företagsekonomi, informations-och kommunikationsvetenskap och 
organisationens ledarskapsutbildning för nya chefer. Utöver det har Våggren genom-
gått ytterligare en ledarskapsutbildning inom organisationen. Hon beskriver innehål-
let i ledarskapsutbildningarna: ”I det här ingår det personliga ledarskapet, man gör 
tester och ser vilka ens starka sidor är och vad men behöver utveckla. Man får också 
kunskap i att genomföra projekt från start till mål och det handlar mycket om ledar-
skapet. Chefskapet får man i jobbet. Vad förväntas men fatta beslut om vilka befo-
genhet har man osv.” Våggren har både en djup och bred utbildningsbas och menar 
att hon har haft nytta av alla de olika delarna genom sin karriär även om hon inte 
trodde det när hon genomgick utbildningarna. Hon förklarar bl.a. varför hon valde 
att läsa företagsekonomi;” Jag har alltid gillat matte och läste på distans i två år och 
ägnade lördagar och fritid och gjorde det bara för att matte var kul. Jag trodde aldrig 
att jag skulle få så vansinnigt stor nytta av det. Det var nyfikenhet och jätteroligt.
 
Ledningsgrupper
 
Alla tio chefer har erfarenhet av att ingå i ledningsgrupper. Cheferna som nått högsta
ledningsnivå har under sin karriär hunnit med att ingå i flera olika typer av led-
ningsgrupper och också ledningsgrupper på olika nivåer i organisationerna. 
Av mellancheferna ingår en del i en ledningsgrupp för första gången i den nuva-
rande positionen. Chefer på högre nivå ingår dessutom i två ledningsgrupper:  
1) en med chefer på de högre nivåerna och 2) en med chefer på lägre nivåer, d.v.s. den 
egna ledningsgruppen. Ledningsgrupperna inkluderar 6 - 12 personer och inkluderar 
vanligtvis även chefer i stabsfunktioner såsom ekonomi, personal och information.
 
Fördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig i de olika ledningsgrupperna. I vissa
ledningsgrupper är majoriteten män och i andra ledningsgrupper är majoriteten 
kvinnor.
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Chefer med erfarenhet och intresse 

av styrelsearbete.

vissa ledningsgrupper har könsfördelningen varierat över tid beroende på vilka per-
soner som haft chefspositionerna. Persson säger: I den ledningsgrupp jag sitter är 
vi 50-50% så vi har kommit långt. När jag började var det kanske 14 män och två 
kvinnor men det har förändrats helt. Det kan diffa lite beroende på hur det ser ut 
under olika perioder. Vi går mot fler kvinnor. Just nu blir det också ytterligare så att 
en kvinna till ersätter en man vid en chefsposition. Larsson säger också att det just 
nu är en majoritet av kvinnor i den ledningsgrupp hon ingår i. Ibland har det varit en 
majoritet av män och ibland en majoritet av kvinnor. Våggren säger också att ”Här 
och [i den tidigare organisationen som hon arbetade i] är det mer kvinnor och det 
avspeglas delvis i ledningsgruppssammansättningar. Nu är det en del förändringar 
på gång i ledningsgruppsammansättning och en del pensionsavgångar och så. Jag 
vet att förra [VDn] bemödade sig mycket att ha en jämn fördelning och att inte ha
övervägande män i sin ledningsgrupp.” En av cheferna berättar att den lednings-
grupp hon ingår i består av sju chefer varav fyra är kvinnor och tre är män. Bros led-
ningsgrupp består av sju personer från olika verksamhetsområden varav två chefer 
i ledningsgruppen är kvinnor och fem chefer är män. Några av cheferna är de enda 
kvinnorna i sin ledningsgrupp. Ståhl berättar att i de ledningsgrupper som hon ar-
betat i har främst bestått av män, omkring fyra till fem män och så hon. Mehd säger 
att: ”I ledningsgrupperna så är det på hög nivå mer män än kvinnor och det har det 
alltid varit.” Isaksson förklarar ledningsgruppsstrukturen i den egna organisationen 
och beskriver att det är; ”Ca 30% kvinnliga ledare inom Sverige på kontorschefsnivå. 
I dagsläget finns inga kvinnliga chefer på regionschefsnivå och VDn för Sverige är 
också man. Det är inte så många [kvinnor] som är renodlade säljare. Fler tjejer finns 
på teamchefssidan. Ca 27% av konsulterna är tjejer.”
 
De ledningsgrupperna där cheferna själva leder gruppen ser även de olika ut. Led-
ningsgrupperna i dessa fall består av 5 - 8 medlemmar. Vissa ledningsgrupper be-
står av flest män, andra av flest kvinnor och i vissa ledningsgrupper är fördelningen 
mellan män och kvinnor relativt jämn. Persson beskriver; ” Det är en jämn fördel-
ning mellan män och kvinnor. Det har varit 100% kvinnor då det främst är kvinnor 
som har sökt de här befattningarna och så har det sett ut.” Våggren berättar att ; ”I 
min ledningsgrupp är det övervägande kvinnor, 6 kvinnor och två män och så ser 
ju [verksamheten] ut.” För Tillman, Isaksson och Moberg består ledningsgrupperna 
till största delen av män och detta speglar även könsstrukturen i deras respektive 
organisationen generellt.
 
Professionella och privata styrelseuppdrag
 
Konstateras kan att de flesta av de tio chefer i denna studie har erfarenhet från att ha 
ingått i någon typ av styrelse av intern eller extern karaktär. De mer erfarna cheferna 
har generellt erfarenhet av fler styrelseuppdrag än de chefer som i dagsläget inte nått 
lika långt. Intresset för att ingå i professionsrelaterade styrelser tenderar att vara högt 
bland alla cheferna emedan intresset för att ingå i externa styrelser varierar mellan 
cheferna. De chefer som innehar externa styrelseuppdrag menar att dessa uppdrag 
dels är relaterade till att stärka den egna professionsbasen men också till att engagera 
sig i intresseområden utanför den ordinarie professionsbasen.
 
En del av cheferna ingår eller har ingått i olika typer av interna styrelser kopplat till
professionen. Exempel på det är Larsson som har suttit med i externa professionsre-
laterade råd bl.a. som representant utsedd av regeringen. Larsson ser denna typ av 
styrelsearbete som ett erkännande av att sitt eget och verksamhetens arbete. Persson 
har ingått i styrelsen för ett teknikorienterat konsortium inkluderande privata och

Chefer med erfarenhet av externa 

ickeprofessionsrelaterade styrelse-

uppdrag.

Chefer med en vilja att delta i

styrelsearbete men med avsaknad 

av access till styrelserum.

Cheferna med erfarenhet av  

externa professionsrelaterade  

styrelseuppdrag.

offentliga aktörer. Hon säger: ”Jag har varit styrelseledamot i [ett konsortium] som 
handlar om att bygga upp en testanläggning där man testar teknik och metoder”. 
Mehd har också erfarenheter från professionsrelaterat styrelsearbete; ”Jag sitter med 
i styrelsen för [en nationell grupp] som representant för regionen.” Öhrvall och Våg-
gren berättar också att de engagerat sig i olika typer av styrelser, råd och referens-
grupper inom ramen för sin profession.
 
För en del av cheferna har styrelsearbete varit relaterat till externt styrelsearbete
utanför den egna professionen. Tillberg och Moberg har redan från tidigt i karriären 
varit aktiva i styrelsearbete inom olika typer av föreningar. De har både varit aktiva 
inom den angränsande verksamheten själva och sedan fortsatt med denna typ av 
föreningsaktiviteter. Moberg berättar att hennes pappa var aktiv inom föreningsliv 
och att hon tidigt uppmuntrades till att ta sådana uppdrag. Tillberg menar att för-
eningsaktiviteterna är en självklar del av den typen av verksamhet. Öhrvall är också 
aktiv i föreningsarbete och även för henne har styrelsearbetet varit en naturlig del av 
föreningsarbetet där alla ställer upp och bidrar. Medh är också ett exempel på en av 
cheferna som engagerat sig i föreningsstyrelse. Hon har också haft styrelseuppdrag 
inom privata organisationer. Hon har sedan 1999 ingått i olika typer av styrelser och 
också gjort en typ av styrelsekarriär: ”Jag har också suttit med som styrelseledamot i 
styrelser privat och det är också jättebra, Är ordförande för [en stor intresseorganisa-
tion] i Sverige, en förening och det är en utmaning med 25 000 individualister att få 
ihop. Jag har suttit som styrelseledamot i ett företag som jobbar med utredningar 
och är nu föreslagen att sitta som ledamot i ett annat företag”. Medh har varit leda-
mot i föreningsstyrelsen sedan 2003 och blev 2010 vald till ordförande. Hon berättar 
om sina erfarenheter från att vara styrelseledamot och styrelserepresentant gene-
rellt: ”att vara ordförande då handlar det om att styra och leda arbetet och att driva 
mot det som ägare eller medlemmar vill och att hålla ihop arbetet. Som ledamot ska 
man vara med och arbeta mer och ta på sig arbeten som ska utföras och som ska re-
dovisas.” Det finns också chefer som aktivt valt att inte engagera sig i externt styrelse-
arbete. Persson är ett exempel på en av cheferna som aktivt deltagit i styrelsearbeten
relaterat till professionen men som valt att inte ha några privata externa uppdrag. 
Hon har medvetet valt att satsa sin tid på chefsuppdraget. Hon säger: ”Jag har undvi-
kit sådana här privata, arbetet har fått ta mycket tid. Så inga andra styrelseuppdrag.” 
Hon säger vidare: Jag är med i en [förening] men sitter inte i styrelsen ännu. Det lär 
väl komma…men det har varit konsekvent att jag vägrat gå in som ex sekreterare 
eller annat.”
 
Det finns också exempel på chefer som velat komma in i styrelsesammanhang men 
inte fått möjlighet att göra det. Ståhl berättar att hon tillsammans med ett antal 
kvinnor inom företaget ordnade en styrelseutbildning själva som också bekostades 
av den privata organisationen. En del av programmet var enligt Ståhl att få praktisera 
inom internstyrelser för att få träna på styrelsearbete men de fick ingen respons. 
Ingen av deltagarna i kursen fick något internt styrelseuppdrag. Persson säger att ”Jag 
har inga upplevelser av att jag har blivit bortvald för att jag är kvinna. Jag tror ändå 
att jag hade fått erbjudande om fler styrelseuppdrag om jag hade varit man, det tror 
jag. Lite märkligt kan jag ibland tycka att företag och näringsliv är dåliga på att se den 
speciella kompetens som offentliga chefer har oavsett män eller kvinna. De skulle ha 
nytta av personer med mer varierad verksamhet.”
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4.3 Interna drivkrafter och personliga
egenskaper

 
De tio cheferna i denna studie reflekterar över sin karriärväg kopplat till sina interna 
drivkrafter och personliga egenskaper. Alla tio chefer betonar vikten av de interna 
drivkrafterna och personliga egenskaperna för att göra chefskarriär och för att nå 
den chefsposition de har idag. 20 stycken specifika interna drivkrafter/egenskaper 
identifieras i chefernas karriärberättelser. Dessa 20 kategoriseras i tre typer av interna 
drivkrafter/personliga egenskaper (se Tabell 5.)
 
Alla de identifierade interna drivkrafterna/egenskaperna är direkt eller indirekt rela-
terade till chefernas verksamhetsuppdrag innefattande att uppnå produktivitet och 
effektivitet i organisationen. Den första kategorin inkluderar fem interna drivkrafter/
personliga egenskaper relaterade till chefernas agerande. Denna kategori är direkt 
kopplad till agerande för att uppnå produktivitet och effektivitet i organisationen. 
Den andra kategorin inkluderar tio interna drivkrafter/personliga egenskaper som 
också relaterar till personliga egenskaper som bidrar till produktivitet och effektivitet 
i organisationen. Den tredje kategorin inkluderar fyra typer av interna drivkrafter 
och egenskaper vilka är socialt och trivsel-orienterade och indirekt kopplade till pro-
duktivitet och effektivitet i organisationen.

[Alla tio chefer betonar vikten av de 

interna drivkrafterna och personlig 

egenskaperna för att göra chefskar-

riär och för att nå den chefsposition 

de har idag. 20 specifika interna driv-

krafter/egenskaper identifieras i

chefernas karriärberättelser. Dessa 

20 kategoriseras i tre typer vilka är 

direkt eller indirekt relaterade till 

chefernas verksamhetsuppdrag och 

att uppnå produktivitet och effekti-

vitet i organisationen. De identifie-

rade interna drivkrafter/ personliga 

egenskaper kopplade till kvinnor i 

chefsposition överensstämmer med 

tidigare forskningsstudier av män och 

kvinnor.]

Interna drivkrafter & egenskaper    Bidrag till chefskapet och organisationen
 
Se att det händer saker och att saker blir gjorda  Agerande som bidrar till produktivitet och
       effektivitet i organisationen
Att presentera – uppnå mål mm
Påverka, driva, engagemang
Göra avtryck - förändra
Problemlösning och se möjligheter
 
Tävlingsinstinkt       Egenskaper som bidrar till produktivitet
       och effektivitet i organisationen
Tycker om att vara chef och står för det
Nätverksinriktad – drivs av kopplingar till
personer i nätverket
Våga nya saker och vara modig
Utmana sig själv och anta
utmaningar
Stå i täten och synas
Strukturerad
Självkännedom
Integritet och kan ta beslut själv
Nyfikenhet
 
Roligt, glädje – själ och hjärta     Trivsel och sociala faktorer som bidrar till produktivitet  
       och effektivitet i organisationen
Få andra att trivas och må bra
Social - intresserad av människor
Lyfta medarbetare - få personer att växa – låta
andra synas och ta plats
 
Tabell 5. Interna drivkrafter/ egenskaper relaterat till produktivitet och effektivitet

Utöver de identifierade interna drivkrafterna/ egenskaperna dis-

kuteras även i viss mån externt relaterade drivkrafter som bl.a. 

handlar om lön och monetär belöning, synliggörande i organisa-

tionen och bekräftelse av chefer, anställda eller andra inom eller 

utom den egna organisationen. De tio cheferna upplever att de 

externa drivkrafterna fyller en viktig funktion men att dessa driv-

krafter inte tenderar att få det största utrymmet för chefernas 

agerande. Detta stämmer överens med grunden i ”Self determi-

nation theory” (Ryan and Deci, 2000; Gagne’ och Deci, 2005). 

Enligt teori innebär chefens inre drivkraft och den yttre moti-

vationen basen för chefens motivation och agerande. Den inre 

motivationen relateras till att individen utför en aktivitet för att 

de själva tycker att det är intressant och stimulerande. Den ytt-

re motivationen utgår från att chefen utför en handling för att 

erhålla belöning eller att tillgodose utomstående krav. De iden-

tifierade interna drivkrafterna indikerar motivation baserat på 

självbestämmande och möjligheten att påverka situationen och 

uppnå produktivitet och effektivitet i organisationen. Vidare kan 

interna drivkrafter relateras till Hertzbergs motivationsfaktorer 

emedan de externa drivkrafterna kan karaktäriseras i termer av 

Hertzbergs hygienfaktorer, d.v.s. grundläggande bas som behö-

ver vara uppfyllda i arbetet. De identifierade interna drivkrafter/ 

personliga egenskaper kopplade till kvinnor i chefsposition över-

ensstämmer med identifierade interna drivkrafter/personliga 

egenskaper i tidigare forskningsstudier av män och kvinnor (se 

exempelvis Ivarsson (2001).

 

Med start på nästa sida följer illustrativa exempel, baserade på de 

tio chefernas karriärhistorier, relaterade tillförst interna drivkraf-

ter och personliga egenskaper och sedan till externa drivkrafter.
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Interna drivkrafter och egenskaper
 
Relaterat till interna drivkrafter och egenskaperna tenderar de tio cheferna att i sina
karriärhistorier lyfta fram och fokusera på det egna agerandet, att de får saker att 
hända och att saker blir gjorda. Detta är också en identifierad central intern drivkraft. 
Ytterligare en sådan central intern drivkraft är att presentera och att uppnå mål. Ett 
exempel på detta är Isaksson som säger att:” Det arbetet jag utför är viktigt och stimu-
lerande och jag har ett 100% fokus att dra oss fram. Jag har fokus på att få in nya affärer, 
att vi levererar och får in nya affärer.” Cheferna har vidare en central intern drivkraft 
att kunna påverka, att vara drivande och också engagerade. Ståhl berättar att; ”Att få 
vara med och påverka, driva saker och starta upp är viktiga drivkrafter och jag hamnar 
också därför ofta i händelsernas centrum eftersom det är en del av min personlighet 
och det ger mig energi.” Hon hamnar också ofta i tidningen och det menar hon är just 
för att hon ser till att vara i händelsernas centrum. På så sätt gör Ståhl också avtryck 
genom sitt arbete. Isaksson säger också; ”Jag vill stå i täten, jag vill synas. Alla vill inte det 
men jag vill det.” Larsson vill att det ska synas att hon har åstadkommit förändring på 
de chefspositioner hon haft, att det ger avtryck och ska kunna synas att hon har drivit 
en utveckling. Öhrvall säger att ”Det är roligt att verksamheten synliggörs i media”. 
Mediauppmärksamheten relateras i detta fall till det egna agerandet och att uppnå 
legitimitet i organisationen för att erhålla resurser mm snarare än till den externa be-
kräftelsen i sig. Mehd pratar också om att bidra till att organisationens verksamhet och 
att personal uppmärksammas: ”Det är viktigt att driva de frågor jag gör och inte bara 
inom [organisationen internt], att vi får visa upp oss och visa att vi är bra på det vi gör. 
Jag tycker att det är roligt när våra verksamheter är i fokus och att vi får uppmärksam-
het från media, speciellt positivt men jag behöver inte stå där själv på podiet.”
 
En ytterligare illustration av de interna drivkrafterna är Våggren som berättar: ”Den 
största drivkraften är att jag vill så gärna pröva nya spännande saker och jag vill vara 
med och påverka. Det har jag försonats med att jag vill vara med och påverka. Jag är 
äldst av tre syskon och frågar jag mina två yngre syskon så säger de direkt du var chef 
redan då när vi växte upp så det så. Man kan fundera på om det är en efterkonstruktion 
men det är nog så. Jag tar gärna kommando och vill vara med och påverka. Jag har inte 
bara haft chefs- och ledaruppdrag. Jag har också arbetat i [andra funktioner] på olika 
sätt men det som är lika är kan jag göra någon skillnad, kan jag påverka. Jag har gillat 
alla mina jobb. Jättekul har det varit.” Persson säger också: ”Det är en personlighets-
fråga, att vara nyfiken att ta del av att vara delaktig, att se helheter.” Larsson berättar 
att hon alltid har haft bra påverkansmöjligheter i sina arbeten och då också oftast mer 
än vad hennes formella position egentligen inneburit. Hon säger; ”Det kan bero på att 
jag jobbat seriöst, intresserat mig för andra delar än de jag haft ansvar för.”
 
En gemensam nämnare för de tio cheferna är att de förefaller drivas av utmaningar, 
prestation och tävling. Isaksson säger; ”Så länge jag känner att jag blir sur när konkur-
renter springer om det är ett tecken på att jag brinner. Om man börja känna att man 
inte gör det ska man byta jobb. För mig är det en tävling att hela tiden göra bättre än 
förra året. För mig är det alltid en tävling och jag sätter upp tävlingsmoment om det 
inte finns några naturliga. Hon säger också att ”Drivkraften är att ta mer plats på mark-
naden och ta större andelar och göra mer aktiviteter och att göra så att arbetet blir 
levererat.” Isaksson berättar vidare ”Det jag upptäckte, trissreklamen… I början var det 
trögt och jag kom in i en verksamhet med dålig beläggning, sinande verksamhet och 
jag presenterade affärer och vi var ut på säljbesök osv…det är skarpt läge och det är 
riktiga pengar varje månad, en tävlingsinstinkt att nå de ekonomiska målen. Tävlings-
instinkt, [innebär också att] man drar en massa lotter och

plötsligt ringer kunderna. Jag har gnatat i tre år och sen börjar plötsligt saker hända. 
Det är som kickar när man vinner en lott och det här jobbet ger kickar genom att man 
direkt får respons på vad man gör.” Även Öhrvall säger att hon är tävlingsinriktad och 
använder sin vilja att vinna för att prestera i arbetet. Tillman, Moberg och Larsson är 
några av cheferna som direkt kopplar tillbaka till sitt eget idrottande och den tävlings-
instinkt de fått genom detta. De menar att tävlingsinstinkten påverkar deras agerande 
och också hjälper till att uppnå effektivitet och produktivitet i organisationen.
 
Ytterligare illustration av interna drivkrafter relaterat till chefens prestationsdrivkraft 
är Ståhl som berättar att: ”Jag tycker inte om att prestera på andras förväntningar utan 
vill prestera utifrån egna förväntningar. Jag drivs starkt av att slå i underläge, att vara 
en som presterar där det inte förväntas. Andras förväntningar och krav kan göra att 
jag tappar energi och lust.” Bro berättar att hon ser sig själv som en engagerad person 
och hon trivs bra med arbetet då det är nytt och spännande och händer saker hela 
tiden. Hon säger att; ”Även om allt inte är positivt, så är det utmanande”. Hon säger 
att hennes drivkrafter är hon själv, hon säger: ”definitivt jag själv som vill dra ett steg 
längre”. ”Hon säger vidare att; ”Jag vill inte göra om samma misstag. Hur gör jag det 
här smartare? Jag reflekterar mycket och vill göra ett bra jobb.” Bro ser sitt arbete som 
mycket stimulerande och hänvisar detta till att positionen är relativt ny. Hon beskriver 
även det tidigare arbetet som stimulerande men tillägger att; ”efter att ha jobbat som 
projektledare så många år då blir även det rutin och mindre utmanande även om varje 
projekt är unikt.” Bro tycker att utmaningar är jobbiga när hon ska gå in i dem men 
upplever det som en ”kick” när det är klart och löst och det är det som gör jobbet roligt
också. Utmaningarna framstår som en central del av den interna drivkraften.
 
Cheferna betonar även nyfikenhet, mod och vilja att prova nya saker som centrala driv-
krafter. Våggren berättar att hon gärna mer eller mindre kastar sig in i nya saker; ”Det 
jag lärt mig när det gäller mig själv är att jag gärna tackar ja till jobb. Jag har inte sökt 
alla jobb utan blivit rekryterad och det jag lärt mig är att jag är så vansinnigt nyfiken så 
att jag gärna hoppar på saker som jag inte kan. Det är precis vad jag har gjort. Jag har 
inte haft en aning om vad jag ger mig in i. Det är ett karaktäristiska, jag är så som per-
son och lockas av det. Det känns spännande, utmanande, roligt och svårt men det har 
aldrig känts att det inte har gått.” Även Persson pratar om vikten av att vara öppen och 
prova på som en central drivkraft i sin karriärväg. Hon säger; ”Jag har inte alltid fått en 
bättre och flådigare befattning.” Persson söker också hela tiden efter nya utmaningar 
”Min känsla är att så länge jag lär mig själv, att mitt lärande ger mig min glädje och min 
styrka är det bra men så snabbt det börjar bli rundgång…då det upprepas och kommer 
igen då vill jag inte. Jag skulle aldrig stå ut med att vara lärare och göra samma sak, jag 
vill att det ska gå framåt förändras inte så att jag är en agitator men omedvetet finns 
det en drivkraft jag vill att det ska förändras och det jag vill kommunicerar jag.” Persson 
säger vidare att ”Tillfälliga utbildnings- och informationssituationer är oerhört stimu-
lerande men inte att gå många gånger till samma grupp.” Att våga för att vinna är ett 
motto bland de tio cheferna. Larsson beskriver att en egenskap som hon har är att hon 
är modig; ”Jag vågar bryta och satsa och tänka ganska fritt och satsa utifrån mina egna 
förutsättningar.” Larsson berättar att hon inte har aktivt sökt efter en karriär utan att 
hon snarare sökt roliga jobb, eller rättare sagt blivit lockad till roliga jobb och fått stöd 
på vägen. Isaksson reflekterar kring sina drivkrafter och ser också mod som en central 
del. Hon säger; ”Jag jobbar strategiskt och det blir som jag tänker. Jag har tålamod och 
tänker att det kanske inte händer idag men det kommer. Det är viktigt att vara rela-
tionsbyggare och alltid vara på topp och leverera bra. Våga, det är rätt mycket mod att
våga rekrytera, våga växa och tro att vi ska växa.
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En central drivkraft för cheferna är att lösa problem och att se möjligheter. Här ingår 
också drivkrafter att analysera, strukturera, planera för att sedan kunna etablera stra-
tegier och att agera. Analys, planering och struktur är nära ihopkopplade för cheferna i 
studien och relateras också direkt till prestation och effektivitet i organisationen. Che-
fernas resonemang bygger på att planering och struktur utgör grunden för att kunna 
agera och att det därför också är en drivkraft att analysera för att förstå och åstad-
komma struktur. Två exempel på detta är Mehds och Larssons berättelser, vilka också 
styrks av de övriga cheferna. Mehd beskriver att: Jag är strukturerad och har ordning 
och reda på det jag gör och är duktig på att prioritera. Larsson berättar att ”Jag drivs av 
en vision för hur jag vill att det ska vara och sedan låter jag det ta lite tid för att förstå 
och analysera vad som händer och varför det är som det är innan jag agerar.” Mehd 
beskriver att hon tar tag i saker och agerar direkt. ”Konflikter kan ofta ta svängar som 
man inte kan planera för och då kan jag bli trött, det tar energi.” I arbetet med att skapa 
struktur är drivkraften att genomföra analyser och att se helheter också central enligt
cheferna. Persson säger ”Jag är duktig att ha pejl på större bitar än bara det lilla upp-
drag, jag kan se hur hänger det här ihop, och se runt hörnet och också spåna med 
andra kring vad det kommer att medföra. Flera av cheferna poängterar vikten av att 
reflektera för att bättre kunna strukturera arbetet. Mehd berättar vidare; ” Det är oer-
hört tillfredsställande när saker går som planerat och det är en jädra utmaning när det 
inte går som man tänkt. Jag blir inte stressad när det inte går som det ska utan jag blir 
jädra fokuserad på att lösa problemet, inte för att jag går över lik men jag fokuserar 
på att lösa problemet”. Ståhl berättar att hon som person alltid ser möjligheter och 
kopplingar till personer i nätverket och tycker att det är stimulerande att koppla ihop 
människor och hitta lösningar.
 
En vanlig intern drivkraft som de flesta cheferna betonar är att känna att arbetet är 
roligt, att de känner glädje och att de trivs med det de gör. Isaksson säger;” Jag tycker 
att det här är fantastiskt roligt, jag har världens bästa jobb och det är glädjen”. Detta är 
något som de flesta cheferna bekräftar. Gemensamt för allt tio chefer är att de går in i 
arbetet till 100%, att det går in med både själ och hjärta. Larsson säger exempelvis att 
hon drivs av lust i sitt jobb och att vill att det ska synas. Hon säger vidare att en av hen-
nes drivkraft är människor. ”Jag tycker att människor är intressanta och tycker om att 
förstå människor och sammanhang och att utveckla [verksamheten] utifrån förståelse 
av människor.” Intresset för människor är också en bakomliggande drivkraft för hennes 
val av utbildningar och arbetskarriär, ”här går allt ihop”. Hon säger vidare att ”Jag får 
näring av att jobba med och möta människor.” Larsson anser det viktigt med en bra ar-
betsmiljö och att hon vet vad hon har för mandat som chef. Hon vet också hur det kan 
vara när det är en bra arbetsmiljö. I hennes nuvarande jobb har hon fått arbeta hårt för 
att få till en bra arbetsmiljö, vilket det är idag. Ståhl berättar också att; ”En drivkraft är 
att få alla att må bra och därför är ledarskapsutveckling en viktig del som hon vill jobba 
med.” Hon drivs av att vilja göra något bra så att andra människor kan må bra, det ger 
henne energi. Hon menar också ”Att vara schysst och ha sunda värderingar är också 
drivkrafter”, för henne handlar det bl.a. om att ta del av sitt ansvar. Tillberg relaterar till
laganda och teamwork som hon fått som en naturlig del genom att hon varit verksam 
inom lagidrott och också varit tränare inom lagidrott. Hon beskriver att hon är bra på 
att få folk att vara delaktiga och att få en teamkänsla, på så sätt uppnås också bra re-
sultat resonerar hon. Alla tio chefer betonar också vikten av att vara trygg i sig själv och 
att också erkänna för sig själv och för andra att de vill vara chefer. Ett exempel på detta 
är Mehd som säger: ”Man måste tycka om att vara chef och det tycker jag måste man 
erkänna att man gör. Den som säger nja den ljuger aningen för sig själv eller för någon 
annan. För mig är det en drivkraft att vara chef. Jag vill se förändring, det som driver 
mig är att saker och ting händer och att det är någon annan som gör det och inte att 
jag ska stå själv på podiet. Jag vill att mina

medarbetare ska stå där. Ju mindre jag syns och jobbar desto bättre går verksamheten. 
Jag ska ha en tillbakadragen roll. Genom att lyfta medarbetarna lyfter man verksam-
heten.” Flera chefer pratar också om egenskapen att ha integritet, att lyssna på vad 
människor i organisationen säger och att vara lyhörd men samtidigt vara oberoende 
och kunna ta beslut när det gäller. Persson säger exempelvis; ”Men att ha en god egen 
känsla, att vara lyhörd och kommunicera med människor och att stå pall för kinkiga 
situationer är viktigt i en sådan här stor organisation.”
 
Externa drivkrafter
 
Alla chefer lyfter fram vikten av de externa drivkrafterna som ett komplement till de 
interna drivkrafterna. Exempel på externa drivkrafter som kommer fram i karriärhisto-
rierna är lön och monetära bonusar av olika slag. Cheferna ser alla lönen som en grund-
läggande bekräftelse på att de har presenterat bra och gjort ett bra arbete. I vissa fall 
har cheferna i vissa delar av karriären valt att inte följa den väg som på kort sikt gett den 
högsta lönen. De har istället valt att bredda sin kompetens och arbetat med områden 
de själva upplevt som stimulerande och utmanande. Cheferna menar dock att vägval 
som inte gett mest på kort sikt ändå lönat sig på lång sikt.
 
Bekräftelse från chefer och medarbetare samt bekräftelser från ny arbetsgivare genom 
att de blivit rekryterade till chefspositioner är externa drivkrafter som lyfts fram av che-
ferna. De har alla på olika sätt fått bekräftelse från de egna organisationerna samt från 
externa aktörer att de gör ett bra arbete. Illustrerande exempel relaterat till de externa 
drivkrafterna. Persson berättar att; ”Jag har inte gjort karriär genom att gå helt uppåt 
ekonomiskt. Ibland har det varit mindre lönsamt men jag har känt att det här vill jag 
prova på. Det är det jag gjort. Man blir tillfrågad och erbjuden om det är så att man 
har gjort bra ifrån sig arbetsmässig och blir känd för det. Jag har inte marknadsfört mig 
direkt.” Isaksson säger; ”Jag har fått feedback i form av lönebonus och på ledarträffar 
där de highlightat mig som person. Min chef är också väldigt bra och ser mig. Jag ska 
till Madrid nästa vecka och träffa andra ledare inom företaget.” Öhrvall har också fått 
direkt bekräftelse via lönen att hon gör ett bra arbete. Utöver det har hon också fått 
bekräftelse från sin chef via utvecklingssamtal och i vardagliga diskussioner med che-
fen men också från medarbetare. Mehd säger också något likande; ”Av chefen i medar-
betarsamtalen så har jag fått väldigt positiv kritik och det syns också i löneenkäten. Sen 
syns det i medarbetarenkäten. Det roligaste är när man får ett mail eller någon säger 
att det där har vi gjort bra. Om man gör något dåligt får man höra det direkt.” Larsson 
relaterar de externa drivkrafterna till ett bevis eller kvitto på att hon har genomfört bra 
prestationer; ”Jag vet att jag har varit duktig när folk säger att jäklar vad mycket som 
händer i Norrbotten eller när jag blir utnämnd till något råd och uppmärksammad och 
när departementet kommer på besök och vill göra reportage då vet jag att jag har varit 
duktig”. Hon berättar också att; ”Jag har fått ganska mycket bevis och feedback på att 
jag har varit duktig.” Ett exempel är feedback från personalen där de sagt åt henne att; 
”Vi har aldrig haft så här mycket sammanhållning tidigare” och ”Då vet jag ju att det 
funkar det jag gör”, säger hon. Bro säger att i den statliga organisationen hon tidigare 
arbetade i var belöningssystemet helt och hållet lönen. Hon menar att hon inte ens 
fått ”en klapp på axeln” om hon gjort något bra, speciellt inte under den senare tiden 
som hon arbetade där. Det var också långt mellan lönerevisionen i den organisationen. 
I den privata organisation hon nu arbetar i finns det förutom den ordinarie lönen också 
prestationsbaserade bonussystem som utgör en extern drivkraft för Bro.



44 45 | Dimensioner av kvinnors chefskarriärer i norrbotten Dimensioner av kvinnors chefskarriärer i norrbotten |   

STRATEGIER OCH BRANDVÄGGAR I KARRIÄRSAVANCEMANG STRATEGIER OCH BRANDVÄGGAR I KARRIÄRSAVANCEMANG

4.4 Arbetstider

 
I denna del belyses chefernas arbetstider. Chefernas positioner kräver hög grad av till-
gänglighet och flexibilitet i arbetstid. Alla cheferna jobbar mycket men på olika sätt. 
Två förhållningsätt kan skönjas i chefernas arbetstider. Ett förhållningssätt relateras 
till chefer som arbetar 45-60 timmar per vecka och i princip alltid är tillgängliga, samt 
arbetar under semester. Ett annat förhållningssätt är chefer som håller strikt på ar-
betstider, ser till att perioder av övertid kompenseras med perioder med mindre tid 
när det är möjligt. Nio av tio kvinnor uppger att de jobbar mer än heltid då de vittnar 
om arbetsveckor mellan 45 till 60 timmar. Några av dem ser till att vara helt ledig en 
dag i veckan, i regel lördagar. Däremot ägnar många av dem söndagar till att läsa på
inför veckan. Några ser till att inte arbeta kvällar. Alla vittnar om att de för jämnan är 
tillgängliga per telefon och mejl. Endast en av cheferna jobbar deltid.
 
En av cheferna som jobbar mer än 40 timmar i veckan är Bro som uppger att hon 
i perioder jobbar mer än 40 timmars arbetsvecka och är tillgänglig för mejlkontakt 
under kvällar och helger. Hon tar även med sig jobb hem och läser. Bro tror att hon 
kommer att ha svårare att vara helt ledig under semester nu när hon jobbar i en pri-
vat organisation jämfört med när hon jobbade i en offentlig organisation eftersom
offerter ska lämnas in kontinuerligt även under semestertid. Även Moberg berättar 
att hon finns tillgänglig för mejl och telefonkontakt kvällar och helger och jobbar i 
genomsnitt 45 timmar per vecka. Hon föredrar att åka in till kontoret de helger hon 
behöver jobba eller stannar kvar på kontoret de timmar hon jobbar över och und-
viker att ta med jobb hem för inläsning. Detta sätt att arbeta på är ett aktivt val av
Moberg för att skilja mellan arbetstid och fritid. Tillman, i likhet med Moberg och 
Bro, anger att hon jobbar omkring 45-50 timmar per vecka och att hon alltid finns 
tillgänglig både via mejl och telefon. Tillman uppger också att det i perioder blir 
extremt mycket mer än 45 timmar per vecka exempelvis då det uppstår formellt per-
sonalrelaterat arbete under begränsad tid. Tillman beskriver att hon har möjlighet
att arbeta på distans och menar vidare att det finns krav på att prestera och genomföra 
det som ska göras. Tillman berättar att hon jobbar mycket på kvällar, helger och under 
semestern. Hon har i regel 4-5 veckor semester per år och blir under den tiden kontaktad av 
sin personal. Hon berättar att hon lägger några timmar per semestervecka på att arbeta.  
 
Larsson tillhör också gruppen som arbetar mycket. Hon berättar att hon alltid job-
bar 60 timmar per vecka och hon menar att det är för att hon vill att hennes insats 
ska göra skillnad. Hon jobbar varje söndag och förbereder veckan. Hon kan ta ut 
semester, men måste vara flexibel om det behövs och tar genom detta inte ut se-
mester under sommarmånaderna utan vid andra tillfällen. Normalt behöver Larsson 
inte jobba på semester, men hon behöver vara tillgänglig per mejl och telefon. Lars-
son menar att hon sällan blir kontaktad under semestern. Hon menar att hon inte 
fungerar i normen att jobba ”från 8 till 5” utan hon anser att hennes jobb är ”så kul 
så varför sluta?” Larsson tycker inte att det är märkvärdigt att arbeta så mycket som 
hon gör. Hon resonerar att hon är engagerad i sitt arbete och brinner för det och att 
det är det som betyder något. Även Persson tillhör gruppen som arbetar mycket. 
Hon kallar sig jobaholic, hon säger: ”det har nästan varit ett beroende. Jag har aldrig 
tyckt att det är jobbigt att gå till jobbet på en söndag. Jag satsar 110%. Det har varit 
omöjligt för mig att tänka på att gå ner i sysselsättning ex genom att avrunda och gå 
ner till 70% det finns inte i naturen till sådana här uppdrag. Du förväntas att vara till-
gänglig 24 timmar per dygn 7 dagar per vecka och 365 dagar om året och har ingen 
ersättare. Händer en katastrof så ska du vara tillgänglig.” 

[Alla cheferna jobbar mycket men på 

olika sätt. Nio av tio kvinnor uppger 

att de jobbar mer än heltid då de vitt-

nar om arbetsveckor mellan 45 till 60

timmar. Några av dem ser till att vara 

helt ledig en dag i veckan, i regel lör-

dagar. Däremot ägnar många av dem 

söndagar till att läsa på inför veckan. 

Några ser till att inte arbeta kvällar. 

Alla vittnar om att de för jämnan är

tillgängliga per telefon och mejl.

Endast en av cheferna jobbar deltid. 

Identifierade strukturer i arbetstider 

kopplade till kvinnor i chefsposition 

överensstämmer med resultat från 

tidigare forskningsstudier av kvinnor 

och män i chefsposition.]

Chefernas arbeten kräver flexibili-

tet i arbetstider och kräver tillgäng-

lighet (mejl och telefon)  

Två förhållningsätt kan skönjas i 

chefernas arbetstider. Dels de som 

jobbar 45-60 timmar per vecka 

och är i princip alltid tillgängliga, 

samt arbetar under semester. Dels 

de som håller strikt på arbetsti-

der, ser till att perioder av övertid 

kompenseras i mindre tid när det 

är möjligt.

Persson har också varit med i en beredningsgrupp i ett joursystem och är ständigt 
är beredd ifall att något händer, där ansvaret går runt i gruppen. ”Man är då tydligt
bunden dygnet runt.” Sådan jour innebär att via telefon ge stöd, råd eller sammankal-
lar ledningsgrupp. Persson berättar att hon har oreglerad arbetstid och hon menar 
att det handlar om förtroendetid. Hon berättar att hon kommer till jobbet tidigt på 
morgonen, då har hon haft tid för sig själv innan dagen rullar igång då allt ”går i ett” 
som hon beskriver det. Persson berättar att hon också stannat kvar på jobbet ganska 
länge efteråt normala arbetstider. ”Det har varit samma euforiska känsla när allt blir 
tomt då jag kan samla ihop och sprida mitt arbete osv. Så vanligtvis har mitt arbete 
varit ganska från 7-19 dagtid. Det säger jag inte för att det ska vara så utan jag har 
velat ha det så.” Hon menar att hon har månat om att en av dagarna ska vara arbetsfri 
medan hon på söndagar brukar jobba ca 2-5 timmar för att läsa på och så har hen-
nes arbetstider sett ut under åren. Persson menar att det inte är hennes chef som är
kravställare utan det var henens egen kravställning. Hon har inte varit ledigt 3-4 veck-
or under semestertider utan det har alltid krockat med något eller att någon rapport 
ska genomföras eller att någonting ska göras. Det gör att hon idag har 3 månader 
outtagen semester på 7 år. Hon anser att hon trots detta har haft en fritid och har 
en god hälsa.
 
Isaksson är en av cheferna som håller på arbetstiderna men är samtidigt alltid till-
gänglig och menar att hon kan jobba vart hon än är. Hon vittnar om att hennes jobb 
innebär mycket frihet och att hon menar att hon aldrig skulle kunna ha ett jobb med 
fasta arbetstider och att hon ska vara på ett visst ställe. ”Jag kan jobba hemma och 
fara runt och jobba på olika ställen. Det är viktigt att ha en frihet i jobbet och att du 
inte måste vara på plats. Du jobbar egentligen dygnet runt men måste inte vara på 
plats.” Isaksson berättar att hon hade små barn och att hennes man hade precis bytt 
jobb när hon tog detta chefsjobb. ”Jag var tydlig med att jag jobbar inga 60 timmars-
veckor och reser max 2 gånger per vecka så ska jag ha det här jobbet så får det vara 
på mina premisser. Och då fick jag jobbet.”
 
En av cheferna som håller strikt på arbetstider är Mehd. Hon menar att hon är noga 
med att skilja mellan arbete och fritid. ”Jag arbetar från 7,30-17 och jag säger att man 
gör inget bättre jobb om man arbetar mer. Ledare måste jobba mer men man går att 
ersätta. Unga personer som jobbar länge, man är inte effektiv. 8 timmar och sen är 
det bara att gå hem. Ibland kan det vara möten och annat men generellt håller jag 
på tiderna.” Hon anser att hon satsar väldigt mycket på jobbet och jobbar 100% men 
kopplar av när hon kommer hem. Mehd jobbar inte helg och kväll. Våggren berättar 
att hon har oreglerad arbetstid och förväntas finnas tillgänglig men hon försöker att 
hålla sig till arbetstiden 8-17. Hon vill visa för andra att det är möjligt för vem som 
att inneha en hög chefstjänst. ”Det ska inte vara så att chefsjobb ska vara 60 tim-
mar istället för 40 och jag försöker i alla fall att hålla det. Sen är det ibland så att det 
blir kvällsarbete och det kan i enstaka fall bli någon timmes jobb under helgen men 
det är sällsynt.” Hon berättar att hon hittills aldrig behövt rycka in under semester 
i något av hennes jobb. Hon menar att hon är tillgänglig och har alltid mobilen på 
men det är oerhört sällan någon hör av sig eller att man blir kontaktad. Ståhl är en av 
cheferna som ser till att perioder av övertid kompenseras med perioder med mindre 
tid när det är möjligt. Hon berättar att hon sedan hon fick barn har hon jobbat 75% 
och endast vid enstaka tillfällen jobbat 100% i ungefär en vecka med då kunnat kom-
pensera och jobba 50% en annan vecka. Hon har inte behövt jobba kväll eller helg 
och i så fall har hon kunnat byta tillbaka de timmarna. På detta sätt har hon kunnat
jobba både vid Stålföretaget och vid den offentliga organisationen. 
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4.5 Nyckelfaktorer i ledarskap

 
I denna del belyses nyckelfaktorer i ledarskap som identifierats bland de tio cheferna. 
Dessa nyckelfaktorer har grupperats i fyra undergrupper vilka redogörs för nedan. 
Många av cheferna betonar betydelsen av mod och tydlighet i ledarskapet. De lyfter 
fram betydelsen av att både agera och kommunicera tydligt samt att vara sig själv, 
hålla sig till sitt chefsuppdrag och vara väl förberedd/påläst. De resonerar kring krav 
att presentera på olika sätt där en del av dem menar att kraven är högre för kvinnor, 
eller att inom deras del av organisationen är kraven högre medan andra menar att 
kraven är dem är lika jämfört med de i motsvarande position.
 
Betydelse av mod/våga, tydlighet, uthållighet och målmedvetenhet
 
Flertalet chefer lyfter fram betydelse av mod och att våga, av tydlighet, uthållighet 
och målmedvetenhet som viktigt i deras ledarskap. Dessa delar identifieras som cen-
tralt för cheferna i deras ledarskap. Persson pekar på tydlighet, mod och målmed-
vetenhet då hon anser att som ledare är det viktigt att vara målmedveten, leverans-
säkra, resultatinriktat och genomföra det som åtagits att göra och betonar vikten av 
att ha mod att stå emot en hel del önskemål. Hon betonar även betydelse av tydlig-
het som att kunna kommunicera och att kunna berätta om varför man gör eller vill 
göra på ett visst sätt och vad människor förväntar sig och att man ska göra på ett 
visst sätt. Mehd resonerar också kring tydlighet och mod då hon berättar att i hen-
nes position har hon mycket att säga till om och som ledare anser hon att chefer inte 
får vara rädd. ”Man måste vara ärlig med sig själv, och inse att jag har den här makten 
och den ska brukas och inte missbrukas. Jag känner att jag har stort inflytande över 
det som görs ...det gäller att lyssna och fatta beslut men man måste fatta beslut.” ” 
man måste kunna fatta beslut även om det gäller pengar.”
 
Persson berättar om hur hon skapat tydlighet genom att hon har spridit informa-
tion via ett veckobrev till alla medarbetare i hennes organisation där hon berättar 
om vad som händer i olika ledningsfunktioner och där verksamheten också får vara 
med och berätta vad de gör. Hon menar att det har varit väldigt uppskattat bland 
medarbetarna. Våggren anser att hon själv är tydlig, prestigelös, försöker jobba så 
att andra får växa, försöker uppmuntra och se chefsämnen och personer som ska 
utvecklas och ta på sig arbetsuppgifter och utvecklas. Mehd menar att hennes filo-
sofi är att ”som ledare måste man vara oerhört tydlig med vad man vill och inte vill 
och att fatta beslut. Man måste vara mycket ute i organisationerna och lyssna och 
att förändringsarbete måste komma underifrån där jag som ledare ska backa upp 
och försöker bromsa det som inte går som det ska. Det är viktigt att ha förtroende 
för medarbetarna och det de gör och backa upp dem.” Hon poängterar vikten av att 
vara oerhört uthållig, målmedveten, och att ha en strategi, ”hur tänker jag här och 
hur ska vi lösa det här”, då hon menar att saker och ting tar mycket längre tid än vad 
hon vill. Mehd menar att det är viktigt att alltid ha en plan B och om det inte går 
som det ska ”det går inte att komma på det då när det gått åt pipan”. Mehd menar 
vidare att det är viktigt att som ledare vara målmedveten och tydlig med strategier 
som man jobbar med. Att kunna förklara och inte bortförklara varför man gör saker 
och inte bara med ekonomiskt orsaker. ”Flumprat går inte hem utan man måste vara 
konkret och strategisk och inte säga att man kanske ska göra så här… Vi är på väg hit 
och vi ska göra så här…”

[Cheferna betonar betydelsen av 

mod och tydlighet i ledarskapet. De 

lyfter fram betydelsen av att både 

agera och kommunicera tydligt samt 

att vara sig själv, hålla sig till sitt 

chefsuppdrag och vara väl förberedd/

påläst. Identifierade nyckelfaktorer i

ledarskap kopplade till kvinnor i 

chefsposition överensstämmer med 

resultat i tidigare forskningsstudier av 

kvinnor och män i chefsposition.]

Betydelse av mod/våga, tydlighet, 

uthållighet och målmedvetenhet:

Flertalet chefer lyfter fram betydel-

se av mod och att våga, tydlighet, 

uthållighet och målmedvetenhet 

som viktigt i deras ledarskap.

Tydlighet är något som Bro också betonar. Bro diskuterar betydelsen av lednings-
struktur och beskriver beslutsvägarna i den nuvarande organisationen som snabba 
och tydliga. Hon resonerar att hon vet vilka mandat hon har, vad hon behöver för-
ankra uppåt och på vilken nivå i organisationen hon behöver förankra. Larsson berät-
tar om betydelsen av mod och tydlighet och hon menar att som chef kan man inte 
ha informella ledare. Hon har också upplevt detta och berättar ett exempel där en 
manipulativ person spred gift, var sur, lynnig och illojal mot henne som chef och mot 
verksamheten, vilket gjorde att alla var på sin vakt och skapade en dålig arbetsmiljö. 
Trots att Larsson gav personen många chanser blev det inte bättre och till slut sa 
hon: ”tyvärr du har ingen plats här, det blir omplacering” och hon blev omplacerad.
Larsson hade en chef som stod bakom henne i beslutet och hon menar att i sådana 
lägen är det helt avgörande att ha stöd.
 
Larsson vittnar vidare om betydelsen av mod och tydlighet när hon berättar om en 
situation där hon upplevt att hon blev förringad av en manlig kollega Hon berättar
ett exempel då hon som ny i ledningsgruppen drev frågan kring problematik i pro-
duktionen där den manliga kollegan bemötte henne med att han hade fått den här 
informationen och hans uppfattning var, ”med all respekt för ditt kunnande och sen 
kom någon skit”. Larsson kände att det inte var okej och hon markerade klart att det 
inte var okej genom att replikera inför alla i ledningsgruppen ”du, varenda gång du 
yttrar dig om mig, till mig så är det på ett föraktfullt sätt, så det är klart att det är
personligt menat..”. Hon fick höra av de övriga i ledningsgruppen att även de hade 
noterat hans beteende mot henne. Hon menar att genom att ta tag i sådana kränk-
ningar har hon kunnat gå vidare, genom att inte vara rädd utan ärlig och respektfull.
 
Betydelse av att hålla sig till sitt chefsuppdrag, agera direkt, vara lyhörd och påläst
 
Flertalet chefer betonar betydelse av att hålla sig till sitt chefsuppdrag och därmed 
tydligt dra gräns mellan vad det uppdraget omfattar och vad det inte omfattar och 
därigenom se till att underställda har förutsättningar för att kunna leverera inom 
ramarna för sina åtaganden. Vidare lyfter cheferna fram betydelse av att agera direkt 
och inte låta exempelvis konflikter få bero samt att vara lyhörd för både interna och 
externa signaler och vara påläst inför de situationer som de möter. Dessa delar iden-
tifieras som centralt i för cheferna i deras ledarskap.

Betydelse av att hålla sig till sitt 

chefsuppdrag, agera direkt, vara 

lyhörd och påläst:

Flertalet chefer betonar betydelse 

av att hålla sig till sitt chefsupp-

drag och därmed tydligt dra gräns 

mellan vad det uppdraget omfattar 

och vad det inte omfattar och däri-

genom se till att underställda har

förutsättningar för att kunna 

leverera inom ramarna för sina åta-

ganden. Vidare lyfter cheferna fram 

betydelse av att agera direkt och 

inte låta exempelvis konflikter få 

bero samt att vara lyhörd för både

interna och externa signaler och 

vara påläst inför de situationer som 

de möter.
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Våggren är en av cheferna som framhåller vikten av att hålla sig till sitt uppdrag. Hon menar 
att hon har försökt vara tydlig med att som chef kan man inte vara terapeut när människor 
mår dåligt. Hon menar att hon kan bekräfta att hon ser dem, uppmuntra dem och slussa 
dem rätt. Hon menar att hon inte har kompetensen för att föra terapisamtal och sedan 
tillägger hon att det är det inte hennes uppdrag heller. Persson pekar också om vikten av 
att hålla sig till sitt uppdrag och berättar att det händer att hon har svarat på ställda frågor 
som andra äger då de inte hunnit svara. Hon ser sig själv som snabb på att återkoppla och 
ge ett svar. Hon menar att det är en konsekvens av att hon har jobbat länge i organisationen 
och då vet hon ju också mycket och behöver inte ringa till någon och kolla. ”Obalansen 
bygger mycket på att jag inte duckar och låta frågan blåsa förbi. Jag har valt bort en del 
”frågare” och ”frågeområden”. Med nya tekniken är det lätt att snabbt skicka iväg frågor 
och lägga frågor på fel nivåer. Därför har en del så att säga grå-markerats av mig. Får jag 
frågan av den här personen så ska jag inte svara denna vecka. Då har jag lärt dem in i det 
här beteendet. Som hög chef måste jag sortera i vilka frågor det är jag ska svara på eller inte.” 
Hon menar att en konsekvens av nuvarande teknik är en alldeles för öppen direktkanal till 
högsta cheferna. Hon får samtal från alla möjliga håll om frågor som inte är hennes.
 
Isaksson resonerar också kring chefsuppdraget och kring att hålla sig till sitt uppdrag. Hon 
anser att en verksamhet behöver en ansvarig, någon som har ett annat perspektiv. ”Vi satt 
och pratade ett gäng, vad är makt …samtidigt tänkte jag att det är självklart att jag har 
makt men mina dagar går åt till att kratta manegen och det är rätt så prestigelöst.” Isaksson 
menar att det är en utmaning att låta andra få ta plats och nu med en nyanställd chef vid 
sidan av henne menar hon att detta är hennes utmaning. Isaksson menar att då det är hon 
som har gjort allt tidigare är det svårt att släppa in och ge plats åt den nya chefen. Hon är 
anställd för att Isaksson inte hinner med allt då företaget är i en expansionsfas. ”Det är mer 
utmanande än jag trodde, det är så lätt när jag har allt i huvudet.”
 
Mehd framhåller viken av att vara lyhörd. Hon berättar att hon har ett stort nätverk i Sve-
rige med skiftande bakgrund och det är en stor fördel att lära sig av andra och att lyssna på 
andra och att inte bara prata själv. Hon menar att det är en stor fördel att ha ”stora öron 
och liten mun”. Våggren påpekar också vikten av att lyssna och att även vara påläst. Hennes 
ambition är att lyssna, korrigera därefter och ser till att vara hyfsat påläst och har en positiv 
inställning. Våggren menar att det hon har lärt sig är att förbereda sig noga och fundera på 
sin samtalsmetodik när det handlar om personalärenden där man pratar om väldig svåra 
saker. Hon har också fortbildat sig i hur man genomför svåra samtal utifrån olika aspekter. 
Hon anser att det är väldigt viktigt att träna på sådana saker som att inte kränka människor 
men ändå säga tydligt, sanningar. ” ...om man ser att någon inte sköter arbetet som det är 
tänkt eller har begått något fel eller något och också stötta personen i det. T ex att vara 
tydlig med att personen kan få ha med en person, något stöd i den situationen exempelvis 
fackligt stöd. Stöd eller så att man känner att man kommer i mer lika ställning även om 
man inte är det.”
 
Mehd berättar om betydelsen av att agera direkt och hon anser att när det finns konflikter 
och personer involverade så har hon genom åren lärt sig att agera direkt. Hon säger att hon 
har lärt sig att tiden inte tar bort konflikter. Hon anser också att konflikter är ganska påfres-
tande och tar mycket mental tid. Hon resonerar att det är viktigt att hantera sådana ener-
gitjuvar. Ståhl vittnar också om att hon sett till att agera direkt i sitt ledarskap. Hon berättar 
att när hon exempelvis arbetat som rekryterare har hon vid flertalet tillfällen upplevt det 
nödvändigt att i paus ge feedback till någon annan av rekryterarna att ”de där argumenten 
du anförde får du inte använda, det är inte ok att resonera att bara för att en 28-årig kvinna 
söker jobb så ska hon inte anställas då hon snart ska vara barnledig, hon kommer att vara 
verksam inom företaget i 20 år till”.

Även Mehd menar att hon har agerat direkt genom att svara på subtila ifrågasättan-
den av hennes kompetens. Hon exemplifierar det med de tillfällen då hon upplever 
att hon bemötts annorlunda på grund av att hon är kvinna. ”Ja, jag har märkt det 
när jag bytt jobb att det finns en viss avundsjuka från andra kvinnor. Från män bara 
uppskattning och vissa andra kvinnor också. Det är alltid någon som säger någon 
syrlig kommentar... någon sa - ja då ska vi få se hur det går… - ja det får vi säkert se sa 
jag. Jag svarar alltid…den personen ska alltid veta att de behöver hem och tänka…”
 
Betydelse av etik och moral och att vara sig själv
 
Flertalet chefer betonar betydelse av etik och moral och att vara sig själv. Etik och 
moral handlar om att följa sina värderingar i sitt ledarskap. Två spår av att vara sig 
själv identifieras där ena spåret handlar om att inte försöka förställa sig i sin chefsroll 
utan vara sig själv, det andra spåret handlar om att upplevelser av att passa in i orga-
nisationen; ”hur man ska vara” och därmed vara sig själv. Dessa delar identifieras som 
centralt i för cheferna i deras ledarskap. Öhrvall är en av cheferna som betonar vikten 
av att vara sig själv och att inte förställa sig i sin chefsroll. Hon säger att ”I början av 
min chefskarriär då trodde jag nästan att jag skulle vara tvungen att ändra mig själv 
som person men jag har insett att jag inte kan göra det, det går inte. Jag måste vara 
mig själv.” Alla chefer som nått högsta ledningsnivå har på vägen också nått fram till 
samma slutsats. En av dem säger; ”Du kan bara vara dig själv, det blir helt fel om du
försöker vara någon annan.”. Hon säger: ”Jag är mig själv, det är det viktigaste”. Även
Våggren påpekar vikten av att inte förställa sig i sin chefsroll. Hon anser att hon har 
förändrat och utvecklat hennes egna egenskaper och hon är också tydlig med att för 
henne är det viktigt att vara mig själv, ”det går inte att föreställa sig utan det genom-
skådas av alla. Jag försöker ta tillvara på de sidor jag har. Att vara chef är ett ensam-
arbete och det måste man vara beredd på. Du kan inte vara kompis och bundis med 
alla då kan du inte fatta beslut, det går inte.”
 
Persson relaterar också till vikten av att vara sig själv då hon berättar att organisatio-
nen har tillhandahållit utbildningar men det finns inga manualer för ledarskap. Hon 
menar att förväntningarna inte är att chefen ska vara övermänniska, utan att chefen 
ska stå med båda fötterna på jorden och kunna leda människor. ”Det finns inte nå-
gon för den här organisationen på den nivå där jag är någon mall modell utan det 
formar vi från vårt ledningsarbete. Det handlar om ens egna drivkrafter, förmågor 
osv.” Larsson resonerar också kring vikten av att vara sig själv och hon menar att vara 
rak, ärlig och sig själv är framgångsfaktorer i ledarskap. Hon säger att ”du som chef 
ska veta vem du är och du ska vilka dina värderingar är och trygg för det du tror på 
och respekterar människor oavsett vilket funktion de har.” Hon lärde sig det av en 
tidigare chef som visade att alla har ett värde och tillför organisationen värde.
 
Larsson resonerar vidare kring vikten att vara sig själv och kring att passa in. Hon 
berättar att bland de egenskaper som premieras i hennes organisation är en strikthet 
och där tror hon att hon själv är annorlunda. Hon resonerar att hon passar in och 
menar att hon inte tänker anstränga sig för att anpassa sig utan hon är den hon är. 
Hon säger till sina medarbetare att ”alla har rätt att vara olika, vad vore livet om vi 
inte vore olika, sen ska vi vara professionella, schyssta och korrekta, men visst får alla 
vara olika och vi ska släppa fram den där tokigheten när det passar för det hänger 
ihop med kreativitet och vi behöver kreativitet.”

Betydelse av etik och moral och 

att vara sig själv:

 

Flertalet chefer betonar betydelse 

av etik och moral och att vara sig 

själv. Etik och moral handlar om att 

följa sina värderingar i sitt ledar-

skap. Två spår av att vara sig själv

identifieras där ena spåret handlar 

om att inte försöka förställa sig i sin 

chefsroll utan vara sig själv, det an-

dra spåret handlar om att upplevel-

ser av att passa in i organisationen;

”hur man ska vara” och därmed 

vara sig själv.
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Ståhl resonerar också kring vikten av att passa in och hon uppger att hon genom att 
vara sig själv tror att många tvekar att anställa henne. Hon beskriver sig själv som en 
yvig person och hon menar att många inte våga släppa in henne just för att hon kan 
explodera ibland. Hon resonerar att hon har större möjligheter att just få vara sig 
själv genom att vara egen företagare då det ger henne möjligheter och en plattform 
att få hjälpa andra småföretagare och då passar hennes personlighet in. Bro diskute-
rar också vikten av att passa in. Hon menar hon har kunnat vara sig själv i de organi-
sationer hon arbetat inom. Möjligtvis menar Bro att hon mot slutet i den offentliga 
organisationen inte passade in då hon kanske hade för mycket åsikter mot slutet
för att passa in i att vara ”lite lagom”, dvs gärna göra sin röst hörd men inte bli be-
svärlig. Tillman menar att hon kan vara sig själv i sitt arbete och att hon passar in. 
Hon menar att synen är att ”Det arbete man har och ska göra måste man kunna göra 
själv”.
 
Våggren är en av cheferna som vittnar om betydelsen av moral och etik. Hon anser 
det viktigt att gå tjänstevägen och hon är noga med att göra det själv. ”Den vägen 
finns för alla och den har också sitt pris. Jag försöker att hålla mig till den tjänsteväg 
eller om man så säger den hierarki som finns för jag tycker att det är mer juste. Det 
handlar om moral och etik. Sen väljer endel att göra på andra sätt och det får stå för 
dem, de väljer dem och de gör inget för mig man kan göra på olika sätt.” Ett annat 
exempel som Larsson berättar om där hennes etik och moral samt mod var centralt, 
är när hon var personalchef och hennes VD blev inkopplade i ett fall om sexuella 
trakasserier. Hon hade mycket respekt för VDn. Två kvinnor kontaktade Larsson och 
berättade hur en person som var känd för att sexuellt trakassera gjort närmanden 
på ett kränkande sätt. Hon hade också fått höra av andra att han i hans chefskap 
hade på liknande sätt betett sig illa mot andra kvinnor. Hon kontaktade en tidigare 
arbetsgivare till honom och fick då veta att han hade betett sig illa i tidigare chefspo-
sitioner. ”Så min slutsats var att vi satt på en tickande bomb”. Hon berättar att hon 
resonerade att de inte skulle agera korrekt om de tillsatte denna person som chef på 
den tjänst han sökt. Hon diskuterade med VDn och sa, ”vi kan inte sätta honom som 
chef, vi kan inte fortsätta och ha honom anställd”. VDn svarade ”men vad ska vi göra, 
vi kan inte klara oss utan honom?”. Hon visste att de fackliga representanterna hade 
viss kännedom om hans beteende och de skulle sitta med i förhandlingarna. Larsson 
ville inte som personalchef anställa honom i en tills vidare anställning, men det ville 
VDn. När de fackliga representanterna i förhandlingarna ställde frågan ”finns det 
ingenting som visar på att den här personen är olämplig?” Då svarade VDn ”det finns 
ingenting som visar att han är olämplig”. De facklig representanterna riktade sig då 
direkt till Larsson och frågar samma fråga och då visste Larsson att hon hade två val; 
”antingen så ljuger jag eller så är jag ärlig”. Då hon har lovat sig själv att alltid tala san-
ning svarade hon att ”vi har fått två anmälningar om sexuella trakasserier och tänkte 
att jag kanske blir sparkad av min chef”. Då säger VD, ”då vill jag fortfarande anställa 
honom, var det verkligen en anmälan? Ja, det var en anmälan” svarade Larsson. Lars-
son menar hon mod och tydlighet är det hon lever efter.
 
Betydelse att hantera egna krav att prestera
 
Flertalet chefer betonar betydelse av att hantera egna krav att prestera som identi-
fierats som centralt i för cheferna i deras ledarskap. Våggren vittnar om betydelsen 
av att hantera egna krav på att presentera och hon menar att hon känner press att 
prestera: ”Ja herregud… Tror man inte att man ska känna press någon gång när man 
är chef så är det…det kan vara svåra personalärenden, svåra beslut, dålig ekonomin, 
berättigade klagomål från kunder som man måste på olika sätt hantera.
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Vi är människor alla och vi gör fel med mer och mindre allvarliga sådana med olika svåra konsekvenser och det måste hanteras.” 
Tillman framhåller att kraven på att presentera och leverera det som man förväntas att leverera är höga och hon menar att 
kraven som ställs på henne är lika som på hennes kollegor i motsvarande position. Hon vill själv leverera. Kraven kan skilja sig 
åt mellan vilka ansvar och vilka projekt som en chef ansvarar för. Hon upplever hennes chef som rättvis i sin karaktär då han 
leder ”by-the-book” och det kan vara negativt när Tillman menar att man kan gå på känsla och sunt förnuft i vissa situationer, 
men det blir inte fel på det sätt han gör. Hon menar också att han utför det han ska och att han inte trycker ner uppgifter som 
han själv upptäcker att han inte hinner med som hon menar att andra överordnade gör. ”Att komma med saker i elfte timmen 
som en kalldusch när det egentligen redan var försent.”
 
Isaksson berättar att ”kraven kommer väldigt lite från ledningen så länge det rullar på som det ska... Om det inte gör det så 
kommer min chef och säger vad jag ska göra på dagarna och det är skit. Han kommer för att hjälpa till. Jag kände på mig att 
han skulle komma så jag motade Olle i grind och sa åt honom att komma då... Sover jag dåligt på natten är det för att vi har för 
lite jobb. Det är otroligt stressande. Då pratar jag med min chef. Han är en bra ledare och det är otroligt viktigt. Alla behöver 
en bra chef och det gör även han, alla är bara människor. Ska man få personer att växa så ska man se till att ledarskapet är bra”.
 
Mehd har med åren lärt sig att inte ha prestationskrav, utan det löser sig. Genom att ha bra diskussioner med sin chef löser sig 
mycket, säger hon. ”Man ska passa sig att ha för höga krav på en själv och tro att jag ska lösa allt. Man måste vara realist och se 
att det inte är jag som ska lösa, jag ska vara en möjliggörare.”

Personen på bilden har inget med rapportens innehåll att göra.
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4.6 Betydelse av nätverk

 
I studien identifieras chefernas nätverksstrukturer som framstår som mångfacet-
terade och mångdimensionerade i linje med tankegångarna i nätverksteori (se ex-
empelvis Granovetter, 1973). När det gäller medvetenhet och agerande kopplat till 
etablering av och bibehållande av nätverk så identifieras baserat på de tio cheferna 1)
medvetet och omedvetet arbete med nätverksbyggande, samt 2) aktivt och/eller 
direkt arbete och inaktivt och/eller indirekt arbete med nätverksbyggande. En del
av cheferna har tydligt uttalade nätverksstrategier exempelvis att aktivt och direkt 
arbeta med nätverksbyggande och då välja eller välja bort olika typer av nätverk. 
Andra chefer har omedvetet upparbetat nätverk genom livets olika situationer både 
professionellt och privat som direkt eller indirekt kommit till nytta i arbetet och som 
också successivt bidragit till en nätverksbas. Vissa av cheferna har successivt blivit 
mer medvetna om vikten av nätverk och nätverksbyggande och då också att ha ”rätt” 
nätverk genom karriären för att bättre kunna prestera i sin profession. För andra har 
fokus på arbete och prestation direkt bidragit till ett aktivt användande av nätverk 
trots att nätverkandet i sig inte varit i centrum och varit en medveten strategi. Gene-
rellt för alla chefer är att de lyfter fram sin sociala förmåga att ta människor och att 
möta människor i sitt chefs- och ledarskap. Dessa grundläggande karaktäristika är 
också en viktig del i etablering och användning av interna och externa nätverket. De 
identifierade nätverksstrukturer kopplade till kvinnor i chefsposition överensstäm-
mer med resultat i tidigare forskningsstudier av män och kvinnor i chefspositioner.
 
I denna del kommer nätverksstrukturer relaterade till de tio cheferna att belysas. 
Nätverk som används karaktäriseras av att de är av 1) professionella och privata, 
2) baserade på formella och informella strukturer, 3) är till organisationen interna 
och externa, 4) inkluderar svaga kopplingar och starka kopplingar 5) a) består av 
mixade nätverk med kvinnor och män, b) nätverk med främst män och c) nätverk 
med främst kvinnor, 6) geografiskt spridda nätverk regionalt och nationellt, samt 7) 
nätverk inom professionen och mellan professioner. Konstateras kan att de tio chefer 
har etablerade nätverk som inkluderar en mix av alla de sju dualistiska kategorierna 
av nätverk. Denna mix av nätverk, s.k. nätverksportfölj har då också bidragit som en 
bas i chefernas profession och utgjort en slags verktygslåda för chefs- och ledarska-
pets olika situationer.
 
Sex typer av centrala nätverk identifieras; 1) interna nätverk inom den egna 
organisationen, 2) interna och externa nätverk som etablerats via utbild-
ningsinsatser av olika slag, 3) externa nätverk kopplat till formella organisa-
tioner såsom branschorganisationer, nätverksorganisationer och styrelser, 4) 
externa nätverk relaterade till formellt och informellt föreningsarbete, 5) in-
ternt och/eller externa nätverk med kvinnor i lednings- och chefspositioner 6) 
nätverk relaterat till mentorer 7) privata nätverk kopplat till familj och vänner.  
 
Gemensamt för cheferna är att de oavsett strategi har uppbyggda nätverk av profes-
sionell och privat karaktär vilka har och har haft stor betydelse för deras arbete på 
olika sätt längs efter karriärvägen.
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Mer och/eller mindre medvetande nätverksbyggande
 
En del av cheferna har aktivt/direkt arbetat med att utveckla nätverk emedan andra 
arbetat mer inaktivt/indirekt. Arbetet med nätverksbyggande har också varit mer el-
ler mindre omfattande för olika chefer men också relaterat till olika typer av situatio-
ner. Exempel på en person som är väl medveten om sitt nätverksbyggande och som 
också arbetat aktivt och direkt är Ståhl som har ett stort nätverk både professionellt 
och privat. Ståhl menar att hon är en relationsbyggare och har ett stort nätverk och 
det gör att hon alltid har någon att kontakta om det är något som hon behöver prata 
om. Ståhl är inte med i formella externa nätverk såsom Rotary men hon menar att 
hon är bra på att knyta kontakter. Hon har också kompisar och kollegor som arbetat 
i samma organisation som hon och de är därmed också del av strukturerna och de 
kan förstå varför hon är arg och kan då också försöka att påverka strukturerna. Hon 
har en personlig drivkraft att bygga nätverk då hon uppskattar att ha många person-
liga bekanta.
 
I kontrast till Ståhl, säger Persson att hon inte har aktivt arbetat med att bygga nät-
verk utan beskriver att: ”Nätverk är mer som det faller ut från uppdrag. Jag har inte 
jobbat medvetet.” Genom Perssons beskrivning av sitt arbete genom åren så har ett 
nätverk successivt och indirekt byggts upp. Persson berättar också att hon har varit 
med i en del formella nätverk. ”En av de mest formaliserade har varit Rotary men 
jag tycker inte att det har gett så mycket. Det var den tidigare [chefen vid den andra 
organisationen] som drog mig med dit. Men sen är det mer genom jobbet, de som 
organiserar utbildningar, nätverk via styrelseuppdrag, kollegor, arbeten jag lämnat 
och de enskilda personer som jag har kontakter med.” Våggren har inte heller arbetat 
aktivt och medvetet med att bygga nätverk men har trots detta etablerat ett stort 
nätverk genom åren. Hon säger; ”Jag har inte varit så fruktansvärt medveten och så.
Jag har en social förmåga, annars blir man inte chef och ledare. Man måste kunna 
prata med folk umgås med människor, se och uppskatta och allt det där. Jag har inte 
tänkt medvetet på det utan bara sett till att så är det. Det är bara så naturligt. När jag 
har kommit in i nya jobb har jag kollat runt och lyssnat på folk och sett vilka jag kan 
vända mig till och så har vi haft kollegiala samtal och nätverk av olika slag. Så är det.”
 
Den sociala förmågan är också något som tydligt framgår som genom chefernas his-
torier. Det finns också andra chefer som inte varit medveten om och aktivt arbetat 
med att bygga nätverk. Ett exempel på detta är Bro som säger att hon inte tidigare 
förstått vikten av att bygga nätverk och inte direkt heller haft ett behov av att välja 
nätverk. Det är först nu i hennes nya chefsposition i den privata organisationen som 
hon inser vikten av ”rätt” kontakter, Hon säger; ”Kontakter är A och O”. Bro har nu, 
efter att hon insett vikten av att bygga nätverk och att underhålla nätverk, börjat ar-
beta mer aktivt med nätverksbyggande både professionella, via on-line nätverk samt 
i fysiska möten. Trots att Bro inte medvetet och aktivt arbetat med att bygga nätverk 
framgår det av hennes historia att hon successivt arbetat upp ett stort nätverk både
professionellt och privat som hon också har användning av direkt eller indirekt i sin 
profession. Detta är också ett mönster som kan skönjas bland de övriga cheferna. 
Etablering av nätverk sker inte bara medvetet och aktivt utan en stor del av arbetet 
sker också mer omedvetet och indirekt.
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Medvetenhet av nätverksbyggande är också direkt relaterat till aktiva val att inte 
bygga vissa typer av nätverk. Isaksson har valt att inte aktivt engagera sig i att eta-
blera sig i externa branschnätverk. Hon säger; ”Det är inte där man gör affärer. Jag 
möts i de relationer vi har med kunder direkt och inte ’sitta och äta lunch’ med alla 
möjliga. Har valt att inte vara med i branschråd utan går min egen väg. I en stor stark 
koncern så vi klarar att leverera själva till skillnad från minder lokala företag som är 
beroende av andra. Jag måste skapa min egen framgång.” Persson har valt att inte 
ingå i styrelser privat och det innebär också ett val att inte etablera externa nätverk 
via dessa kanaler. Persson har istället valt att fokusera på andra typer av interna och 
externa nätverk som direkt och indirekt varit till nytta i karriären. Flera andra chefer 
berättar om liknande historier där nätverks valts och andra nätverk valts bort.
 
Interna nätverk i den egna organisationen
 
Betydelsen av interna nätverk inom den egna nuvarande eller tidigare organisationer 
lyfts fram som centrala i alla chefernas karriärshistorier. Interna nätverk har bland 
annat använts och används till att förstå organisationen och människorna i organi-
sationen och för att ge stöd i olika typer av beslutssituationer exempelvis som boll-
plank. Några exempel relaterat till användning av interna nätverk illustreras nedan. 
Isaksson berättar om en situation där hon fått stöd genom sitt interna nätverk: Vi 
hade en situation igår och jag satt i telefon…där hittade jag stöttning i konsulter…
hjälp mig att tänka här och personerna blir glada att få ge sin åsikt… Jag försöker 
hitta mina kompisar bland personalen som jag kan lita på lite extra. Vi växer och det 
är viktigt att det inte blir negativa falanger, jag är noga när jag rekryterar. Kompe-
tensen är viktig men det är viktigt att inte få in energidränerare. Även om personen
finns på plats och personen blir såld så sätter jag kontorets välmående först.” Denna 
historia beskriver också vikten av att påverka det egna interna nätverket och hur det 
ska se ut. Isaksson berättar också att ”Det är lätt att få hjälp [inifrån organisationen] 
när man skriker efter det. Det är en trygghet att ha den stöttning som behövs och 
man blir tryggare och modigare.”
 
Våggren pratar också om vikten av att bygga ett internt nätverk och att etablera re-
lationer med kollegor. Hon säger att: ”Man har kollegor och de oavsett chefspositio-
ner eller roll man befinner sig i. De ska man vara jätterädd om och det finns kollegor 
som varit med länge och de ska man liera sig med och använda och höra med och 
det har jag gjort. Det är ovärderligt.” Öhrvall pratar också om vikten med att ha in-
terna nätverk på olika sätt, kollegor inom den egna professionen men också kollegor 
inom närliggande professioner eller stabsfunktioner inom den egna organisationen. 
Hon upplever också att det är viktigt att ha ett antal mer förtrogna kollegor som det 
går att lita på. Samtidigt betonar hon att det inte går att prata med dessa kollegor 
om allt.
 
Alla tio chefer ingår i olika typer av ledningsgrupper inom den egna organisationen, 
de flesta av cheferna ingår dessutom i två ledningsgrupper på olika nivåer i orga-
nisationen. Dessa ledningsgrupper utgör interna nätverk och inkluderar personer 
från olika delar av organisationen, inom olika verksamheter, på olika chefsnivåer 
men också personer inom olika typer av professioner. De tio cheferna i studien lyfter 
också fram betydelsen av den egna chefen som en del i det interna nätverket och 
möjligheter att exempelvis använda chefen som bollplank i olika beslutssituationer. 
För en del personer har tidigare eller nuvarande chef också bidragit till karriären. Ett 
vanligt mönster är en chef som tidigt i karriären öppnat dörrar och bidragit till att 
cheferna kommit in på nya banor och därmed också i viss mån påverkat de framtida 
karriärvalen.
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Ståhl berättar exempelvis att hon under en tid då hon arbetade i en privat organisa-
tion och då hade en chef, en äldre man, som var väldigt duktig på att bjuda in henne 
i sammanhang av vikt. Han bjöd t ex med henne på luncher med viktiga kontakter 
och öppnade dörrar och sa ”det kan vara bra för dig att se det här” eller ”jag har en
jätteintressant lunchbokning kan inte du hänga med”. Han slussade också in henne i
ledarskapet i den organisationen och han sa bland annat till henne att ”Jag får en 
känsla av att du är bra på att lyssna på människor. Pröva att sitta med i den här 
staben en period så får du se om det är någonting för dig”. När hon senare träffat 
honom har hon tackat för hans hjälp och berättat vad det betytt för henne. Han var 
den som öppnade alla dörrar och gav de roliga uppdragen. Isaksson berättar också 
om en chef som hjälpte henne tidigt i karriären. ”Jo, jag har haft en chef från början 
när jag började jobba. En chef som skickade iväg mig på utbildning ½ år”.
 
Bro använder sitt interna nätverk exempelvis när hon stöter på svårigheter och hon 
upplever att hon har en väldigt bra chef som hon kan vända sig till när det inte pas-
sar att vända sig till medarbetare och underställda. Larsson berättar också att hen-
nes VD vid en tidigare offentlig organisation hjälp henne tidigt i karriären. Hon säger: 
Han såg mig och det har nog varit avgörande för mitt arbetsliv.” Hon har genom 
åren alltid kunna kontakta honom om hon behövt och även använda honom som 
referens när hon sökt jobb. Hon menar att hon har haft tur med sina chefer. Persson 
berättar en liknande historia och säger: ”Den som gjorde det möjligt är i och för sig 
den [VDn] som fanns i mitten av 1990-talet som tog ut mig, det var fyra män och två 
kvinnor till en ledarskapsutbildning tillsammans med flera län. Den gick över ett helt 
år. Den direktören var här 10-12 år och tack vare att han såg mig och gjorde mig till 
deltagare i det programmet så ledde det också till arbetet som [verksamhetsdirek-
tör]. Det var ett förvaltningschefsuppdrag som det här men betydligt mindre.” Öhr-
vall berättar också om en chef som indirekt bidragit att hon kommit in på chefs- och 
ledarskapsbanan som ett komplement till hennes arbete med specialisering inom 
professionen.” Bro vittnar också om att hennes första chef inom den tidigare orga-
nisationen tog med henne in i nya sammanhang och hjälpte henne. Hon har också 
ett bra stöd i sin nuvarande befattning av sin chef. Mehd ger också ett exempel på 
hur en tidigare chef bidragit banat väg i karriären. Förra [VDn] var ett oerhört starkt 
stöd. Vi hade en överenskommelse på så sätt att jag var oerhört självständig i mitt 
jobb och att hon backade upp mig till 100% när jag själv ville det. Vi hade mycket 
bra samarbete, hon betydde oerhört mycket för mig i det arbete jag har vandrat.”
 
Nätverk genom utbildningar
 
Flera av cheferna betonar att nätverk relaterade till olika typer av utbildning är cen-
trala. Det är nätverk relaterade till utbildningar som de varit med och arrangerat och 
också nätverk till utbildningar som de själva genomgått. Utbildningarna har både 
relaterat till interna utbildningar inom den egna organisationen men också externt 
nätverksbyggande och kontakter med chefer från andra typer av organisationer, 
geografiska områden eller länder. Persson berättar exempelvis om nätverksbyggande 
relaterat till utbildningar hon medverkat i eller arrangerat. ”Det som också har va-
rit roligt är t ex [Utbildningsorganisationen] som har internationella uppdrag för 
kvinnliga chefer och där har jag varit en hel del år och det är roligt att berätta för folk 
om organisationen och sitt ledarskap för personer från andra länder och de häpnar. 
Man tycker att man inte har kommit så långt men för dem är det ljusår ifrån.” Våg-
gren berättar om nätverksbyggande genom utbildningar som hon själv genomgått 
och då specifikt den företagsekonomiska vidareutbildningen.



56 57 | Dimensioner av kvinnors chefskarriärer i norrbotten Dimensioner av kvinnors chefskarriärer i norrbotten |   

STRATEGIER OCH BRANDVÄGGAR I KARRIÄRSAVANCEMANG STRATEGIER OCH BRANDVÄGGAR I KARRIÄRSAVANCEMANG

Hon säger: ”Sen träffade man en massa människor som inte kom från [offentliga or-
ganisationen], gruppen var sammansatt av en massa personer från privata sektorn, 
bankvärld osv det var jätteroliga år.”
 
Medh lyfter också fram betydelsen av nätverksbyggande genom en ledarskapskurs 
som hon deltagit i där högre chefer från olika branscher och olika typer av organi-
sationer medverkat. Detta är något som hon aktivt valt själv; ”Jag har diskutera med 
uppdragsgivaren och känt att jag ville ha influenser utanför min egen organisation. 
Jag har varit med och styrt i det.” Öhrvall deltar för närvarande i en ledarskapsut-
bildning med olika typer av chefer inom den egna organisationen och lyfter fram 
betydelsen av att kunna diskutera med personer som förstår den egna organisatio-
nen och som brottas med samma typer av problem som hon. Cheferna i ledarskaps-
utbildningen kommer från olika delar av organisationen och det hjälper också till 
att bygga ett bredare nätverk. Bro lyfter fram ett nätverk relaterat till en utbildning
hon gått för ca 13 år sedan. Vid tiden för utbildningen befann sig alla personer i 
nätverket i ungefär samma situation emedan de idag avancerat vidare på olika sätt. 
Personerna idag finns spridda över hela landet, befinner sig i olika typer av organi-
sationer och på olika positioner. Nätverket träffas fortfarande mer informellt och 
utbyter erfarenheter, information och ger ett stöd både professionellt och privat.
 
Privata nätverk med familj och vänner
 
Privata nätverk med familj och vänner är också centrala för de tio cheferna. Familjen 
kopplas bland annat till partner, barn, mor, far, syskon och andra familjemedlemmar. 
Våggren berättar att hon alltid haft stöd av sin man och också har nära vänner att 
diskutera med. Hon säger; ”Jag har aldrig plockat hem något jobb det är ju sekretess 
men bara att ha det stödet. Det är uppmuntran… Jag har några goda vänner som jag 
kan bolla saker med när jag har behov av det.” Även Öhrvall lyfter fram betydelsen 
av support från sin man som stöttar henne till hundra procent samt support från 
föräldrar och vänner. Hon har kunnat diskutera arbetsrelaterade svårigheter med 
vänner som själva befinner sig i chefspositioner. I de fallen har hon bland annat pra-
tat om potentiella situationer och byggt upp scenarion för diskussion. ”Om du skulle 
hamna i en sådan här situation, ett sådant här scenario, vad skulle du göra då?”, är ex-
empel på diskussioner hon fört med vänner. Öhrvall har också ett rikt privat nätverk 
med vänner som hon umgås med. Många av hennes vänner är också direkt kopplade
till hennes aktiva föreningsarbete.
 
Persson berättar också att hon genom åren: ”Haft en nära personlig vän som varit 
min ventil när det pyser över. Jag får pysa och sen är det bra. Det är också så med min 
personlighet att det får pysa och när det pyst över så är det frid och fröjd. Oftast så är 
det ingen större katastrof. En pys-plattform, person som inte är kopplad till jobbet, 
har ledarskapsbakgrund och håller tyst. Jag kan inte prata med vem som helst, med 
medarbetare… kollegialt kan man prata om saker och ting men en del saker pratar 
man inte heller kollegialt med eller om…”
 
Mehd säger att för att kunna vara chef i den position hon har; ”Måste man ha en sup-
portande familj och det har jag både min man och mina numera vuxna barn. Sedan 
har jag en liten nära vänkrets och det är viktigt. Bro säger också att: ”Hemma har jag 
också möjlighet att lufta svårigheter.” Moberg ser också sin man som en viktig sup-
port i karriären. En av personerna berättar att hon inte hade det stöd som behövdes 
inom ramen för det tidigare äktenskapet och hon tror inte att hon hade nått så långt 
som hon gjort idag om hon varit kvar i äktenskapet.
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Hon uttrycker också en saknad av att ha ett bollplank hemmavid. Hon har istället 
kunnat prata med ett syskon som också har en hög chefsposition i en angränsande 
verksamhet.
 
Nätverk med kvinnor i chefsposition & mixade nätverk
 
Utöver de mångfacetterade nätverken som beskrivits ovan så ingår ett flertal av che-
ferna i nätverk med kvinnor inom branschen, inom den egna typen av verksamheten 
eller kvinnor inom chefspositioner. Denna typ av nätverk lyfts också fram som en 
typ av centrala nätverk. Ståhl etablerade tillsammans med andra kvinnor i chefsposi-
tion ett internt nätverk inom den mansdominerade branschen bl.a. för att hantera 
informationshinder. De etablerade ett nätverk med syfte att sprida information till 
varandra eftersom de alla upplevde att de inte fick tillräckligt med information. Det-
ta nätverk kompletterade också Ståhls professionella interna och externa nätverket 
som till största del bestod av män. Isaksson ingår i två nätverk med kvinnor i chefs-
position varav ett nätverk är internt och ett nätverk är externt. Det interna nätver-
ket används även i detta fall för att kompletterar det traditionella interna nätverket 
vilket inkluderar en övervägande andel med män men vilket också är på väg att suc-
cessivt bli mer blandat med män och kvinnor. ”Vi har ett nätverk för kvinnliga ledare 
inom företaget och har också startat upp ett nätverk för kvinnor inom branschen. 
Nystartat i september. Vi har en strävan att följa Jämos riktlinjer och uppnå 40-60% 
kvinnor och män i ledarpositioner inom branschen. Vi vill påverka unga kvinnor att 
välja detta område innan de väljer till gymnasiet och har också nätverk tillsammans 
kopplat med en annan multinationell koncern med dessa frågor.” Hon säger att de 
är ”På gång inom det egna företaget.” Det externa nätverket av regional karaktär har 
Isaksson varit med och etablerat tillsammans med kvinnor i branschen. Hon säger 
att: ”Jag ha gått in i ett nätverk med kvinnliga chefer men inte haft tid att gå, men det
är ett sätt att slå sig själv. Så nu har jag tagit mig tid… ”Hon berättar att en kollega 
inom branschen sagt åt henne att; Om du inte har tid att jobba med de här frågorna 
så ska du nog ta dig en funderare.”
 
Bro säger att hon inte har några formella nätverk men att hon har kvar ett informellt 
nätverk med kvinnor som skapades under hennes tid vid universitetet. Det nätver-
ket träffas ungefär varannan månad och det är en grupp kvinnor som hon kan söka 
stöd hos. ”Sen är vissa saker för känsligt, allt kan inte sägas, ens i den gruppen heller 
med hänsyn till företaget.” Persson berättar att det också finns ett nationellt nätverk 
för kvinnor i chefsposition inom hennes bransch; Sen finns det ett nätverk för kvinn-
liga chefer för [denna typ av organisation] i Sverige sedan 20 år tillbaka. Nätverket 
finns och träffas 2 ggr om året och det är bra att skaffa sig insyn och se ja ni håller på 
med det här skicka mig material om det.” Larsson ingår i ett nationellt professionellt 
nätverk för kvinnor i höga ledarpositioner. Larsson upplevde att hon hade mycket 
gemensamt med de som ingick i nätverket trots de olika bakgrunderna. Detta nät-
verk drevs formellt under ett år där de bland annat träffades i internatform samt 
studiebesök vid olika typer av stora organisationer. Larsson berättar att hon upp-
levde det sorgligt när de skulle avsluta den formella delen. Hon har delvis behållit 
nätverket, några träffas och några har kontakt via elektroniska sociala nätverk. Lars-
son är väldigt glad över detta nätverk och känner många som hon har nytta av och 
kan kontakta och rådgöra med. Fördelen med nätverket är att hon kan ringa dem 
exempelvis om hon vill ha intressanta föreläsningar eller om hon behöver råd, byta 
jobb eller har andra svårigheter. Detta nätverk har hon även använt sig av vid nyrek-
rytering för att få tag i bra personer att anställa.
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Mehd är också med i ett nationellt nätverk med kvinnor på chefsposition inom of-
fentliga organisationer. Hon berättar att ”de har olika teman och sammankomster 
2-3 gånger/ år. Det är jätte jättebra. Vi tänker ofta lika män och kvinnor men vi gör 
inte alltid det och det har varit jättebra att kunna diskutera saker i nätverket. Annars 
så har jag inga problem att samarbeta och umgås med män och har olika nätverk i 
olika konstellationer.” Konstateras kan att nätverk med kvinnor inom branschen el-
ler kvinnor inom olika chefspositioner framstår som centralt för cheferna i studien. 
Denna typ av nätverk utgör en del av nätverksportföljen vilken också inkluderar 
nätverk med främst män och också mixade nätverk med män och kvinnor. Cheferna 
betonar alla betydelsen av heterogenitet i nätverk.
 
Nätverk och mentorer

De flesta av de tio cheferna har under perioder eller under hela karriären som del i 
sitt nätverk haft mentorer som också exempelvis hjälp dem i det dagliga arbetet och 
i karriärval. Mentorerna har varit både interna personer från den egna organisatio-
nen men också externa personer som inte är kopplade till den egna organisationen. 
Både formella mentorskapsprogram och informella mentorskap lyfts fram av chefer-
na. I vissa fall har mentorskapet startat genom formella program men sedan fortsatt 
informellt. Mentorskapet har generellt varit behovsstyrt och längden på mentorska-
pet har därför också varierat mellan 1 år och 10 år för de olika cheferna. En del av 
cheferna har också varit eller är själva mentorer.
 
Mehd berättar: ”Och så ska man ha en mentor. Jag har en mentor, hon är från helt ut-
anför [min egen organisation] och som kan ifrågasätta varför du valde den lösningen 
och om det hade gått att se på andra sätt. Ibland pratar vi om ingenting. Jag har haft 
den här mentorn i 10 år. Jag gick utbildning och personen deltog i utbildningen och jag 
gick sen ett mentorsprogram och har då fortsatt med det. Mentorskap kan man hålla 
på med kort tid eller upp till 20 år om man så vill. Så länge man känner att det ger något 
för båda kan man fortsätta om det inte gör det ska man avsluta. Jag är mentor till tre 
personer just nu, två personer i [min egen organisation] och en person med eget före-
tag. Det är jättekul att jobba med någon som har en ledningsgrupp i ett annat företag.”  
 
Persson har själv varit och är också mentor till ett flertal personer men har själv 
aldrig haft en mentor. Hon säger; ”Jag har varit mentor åt en hel del personer under 
min karriär. Arbetsmiljö, jämställdhet och mentorer fanns inte på kartan för 30-40 
år sedan. Mentorer hade man i näringslivet. För 20 år sedan drev [den här organisa-
tionen] ett mentorskapsprogram och då hade jag en adept. Sen har jag varit mentor 
åt flera personer efteråt. Nu är det också flera personer som har frågat. Det gäller 
sedan inte att få hybris och känna att man ska göra det för att det är så himla roligt.” 
Våggren berättar också om sina erfarenheter av mentorskap. ”Javisst, jag har haft 
flera personer som kommit och gått i olika omgångar eftersom jag har bytt arbete 
så många gånger. Och så är det en person som varit min chef och som precis går i
pension i dagarna som betytt väldigt mycket. Hon har varit min kollega de senaste 1 
½ åren och hon slutar idag. Hon har varit min närmaste chef i några omgångar och 
varit kollega och stöttat på en massa olika sätt under åren. Jag sa det till henne när vi
hade tack och avskedsföreställningen. Så hon har betytt oerhört mycket. Jag har haft 
mentor för egen del i samband med att jag gick ledarskapsutbildningen och det var 
jättenyttigt. Sen har jag också varit mentor och det lär man sig också mycket på.”
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Öhrvall hade under sitt första år som chef en mentor och tycker att det gav väldigt 
mycket för henne i hennes nya arbete. Det mentorskapet är just nu vilande då hon 
känner att hon inte just nu behöver det. Öhrvall har sedan några personer som fung-
erar som en slags informella mentorer, personer utanför den egna organisationen 
som också är i ledar- och chefspositioner. Flera av cheferna berättar historier om lär-
domar och stöd från mentorskap och ett exempel kopplat till det är Bros berättelse 
från att ha varit mentor. Genom nätverkande inom mentorskapsprogrammet lärde 
hon sig mycket om sig själv bl.a. att hon såg sig själv som ”för mycket tekniker”. Hon 
ville komma med lösningar direkt om någon hade problem men insåg att det inte 
alltid är det bästa och att hon istället behövde lyssna mer och låta individen resonera 
kring hur de vill att det ska vara och hur de upplever problemet.
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4.7 Rekryteringsprocesser ochkarriärvägar

 
De tio cheferna reflekterar kring sina erfarenheter av rekryteringsprocesser när de 
sökt olika arbeten under sin karriär. En gemensam nämnare för de flesta cheferna
som nått högsta ledningsnivå är att de i början av sin karriär oftast själva sökte tjäns-
ter de var intresserade av emedan de under den senare delen av karriären blivit mer
eller mindre direkt rekryterad till de specifika tjänsterna. Ett flertal av cheferna berät-
tar att de blivit uppmanade att söka tjänsten, ibland med ett direkt budskap att ”Du 
får tjänsten om du söker den”. Tjänsterna har dock i de flesta fall sökts i stor konkur-
rens med andra sökanden med sedvanlig rekryteringsprocess. En del av cheferna
upplever att de gärna hade tagit steget mot ledarskap tidigare i karriären. Vidare så 
inledde en del av cheferna sin ledarskaps- och chefskarriär i ett tidigt skede, relativt
snart efter att de avslutat sina akademiska grundutbildningar.
 
Rekryterad till chefskap tidigt i karriären
 
Tre av dessa var Medh, Våggren och Persson som påbörjade sina chefskarriärer rela-
tivt nyutexaminerade genom att deras dåvarande chefer av olika anledningar
blev sjuka. De blev då tillfrågade att ta över ledarskapet. Medh berättar: ”När jag fick 
mitt första chefsjobb kom det plötsligt. Min chef blev sjuk och verksamhetschefen 
kom in och sa Medh nu måste du ta över det här.” Våggren berättar en liknande his-
toria; ”Jag har, det är inte för inte jag valde den grundbana jag gjort. Redan när jag var 
liten som barn så visste jag att jag ville hålla på med något som hade med sjukvård att 
göra, inte för att jag hade någonting i släkten eller så men jag ville det. [Professionen] 
var definitivt det jag skulle göra men sen hade jag inga mer framtidsvisioner eller så. 
Sen redan ganska snabbt som färdig [i professionen] fick jag kliva in i en ledarroll. 
Efter bara månader blev en av cheferna på en av avdelningarna långtidssjuk och då 
kom frågan om jag kunde ta det. Det blev på nästan ett år så jag började redan där.”
Larssons berättar också om en liknande historia relaterat till ett av hennes första 
chefsjobb. En dag ringde hennes chef och undrade om hon ville bli personalchef. 
Det upplevde hon som lustigt eftersom hon hade sökt det jobbet en gång tidigare. 
Den gången när hon sökte arbetet upplevde hon att de inte tog henne på allvar, hon 
blev inte ens kontaktad. Hon säger ”Dom hade väl en syn på mig som en liten flicka”. 
Larsson säger att hon ändå förstod varför hon inte fick arbetet då trots att hon hade 
en relevant utbildning, vid den tiden saknade hon erfarenhet. När hon blev tillfrågad 
om personalchefstjänsten hade hon visat att hon klarade av att vara chef och pro-
jektledare och att vara med i ledningsgruppen, så då såg VDn henne.
 
Perssons karriär tog fart en kort tid efter grundutbildningen och hon har arbetat 
på många olika positioner inom olika organisationer. Hon är en av de chefer som 
kontinuerligt blivit tillfrågad och rekryterad till tjänster i sin karriär. Hon börjar med 
att berätta om det allra första arbetet efter grundutbildningen; ”Första jobbet fick 
jag för att skolan lämnade förslag och vi lämnade in ovetande av varandra. Det var 
anekdotisk intressant. Efter ett ½ år frågade min chef, en äldre distingerad kamrer-
schef och han var så där prudentlig med fluga och allt, om jag visste varför jag hade 
fått jobbet. Och jag tyckte att det var för att jag var så duktig och allt. De hade fått 
förslag på skolan och det var bara killar och jag. Han sa då att orsaken till att du fick 
jobbet är att mitt enda barn är en flicka. Och jag tänkte att om jag inte tar tjejen av
den här sökanden så vem ska då anställa min flicka när hon kommer ut. Så enda or-
saken till att jag valdes var att jag var en jänta. Det kändes som ett nedköp för mitt 
ego, det var lite deppigt. Så hade det inte varit för det så hade jag inte fått jobbet.
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Det som hände denna man var att han föll och bröt båda benen och själv-
förtroendet och kom aldrig tillbaka till jobbet. Det som då hände has-
tigt och lustigt var att jag blev [chefs]kamrer. Så karriären tog fart utan att 
jag hade tänkt på det så mycket.” Efter detta arbete sökte Persson ett ar-
bete på annan ort inom samma typ av organisation och karriären var igång.  
 
Medh och Våggren har också blivit tillfrågade och rekryterade till de chefstjänster de 
sökt. Våggren berättar: Jag har inte sökt något jag inte fått, jo ett jobb i samband med
omorganisation av [den nuvarande organisationen] men det fick jag inte. Parallellt 
med det fick jag en uppringning från [en annan offentlig organisation] och fick ett 
besked av dem och tackade ja innan jag fick beskedet att jag inte fick det andra job-
bet. Jag sökte och fick inte men i övrigt har jag blivit uppmanad att söka eller blivit 
rekryterad och de jag sökt har jag fått. Det låter som att man skryter men…” Våggren 
säger vidare: ”Det har varitjättespännande att bli rekryterad. Man blir jätteglad att 
människor ser en och vill ha en. Sen har jag också tackat nej till en del rekryteringar 
och inte ens velat vara med på en intervju, jag har tackat nej på en gång. Så är det 
också att jag fått fler erbjudanden än jag har hoppat på.” Medh berättar också en 
liknande historia: ”Det kan låta som att man är styv i korken men…men i samtliga 
mina uppdrag har jag blivit kontaktad och de har sagt att jag vill att du ska söka job-
bet. Förra gången ringde högsta chefen upp och sa att jag vill att du ska sökajobbet. 
Det innebär inte att man får jobbet men de vill att man ska söka. I det här fallet sist
har det varit, i samtal med [VDn]. Så var det när jag fick jobbet [verksamhetsansvarig
geografiskt]…han som jobbade som [direktör] sa att jag vill att du ska söka jobbet 
och om du gör det så är jobbet ditt. Det har gått ganska smidig. Vill man ha ett jobb 
ska man vara väldigt tydlig i intervjusituationen att man vill ha jobbet.”
 
Velat ta steg mot ledarskap tidigare i karriären
 
En del av cheferna upplever att de gärna hade tagit steget mot ledarskap tidigare 
i karriären. Exempel på detta är Bro och Moberg som båda varit projektledare för 
projekt av olika storlek under en period av 10 år upplever att det hade varit bättre 
för karriären att ta steget vidare tidigare. När Bro började söka arbete utanför den 
offentliga organisationen insåg hon genom sina erfarenheter bland annat från att 
vara projektledare för stora projekt vid den offentliga organisationen samt att hon 
kunde den offentliga organisationen väldigt väl gjorde att hon var väldigt attraktiv 
bland privata aktörer. Hon hade kunskap om hur offentliga beställare tänker. Hennes 
arbete i den tidigare organisationen gav också legitimitet på andra sätt: Bro säger:
”Generellt så anses man som duktig om man jobbat där och har därför relativt lätt 
att få andra jobb.” När Bro sökte det nuvarande arbetet hade hon kontakt via en 
rekryteringsfirma och de såg då detta chefsjobb ligga inom hennes expertisområde. 
Hon skickade in intresseanmälan och den potentiella nya arbetsgivaren hörde av sig 
direkt, och processen var snabb till dess att hon var tillsatt. Bro är nöjd över sin kar-
riär och också tillfreds med det nya arbetet, men ser inte att hon kommer att stanna 
till pension i nuvarande arbete.
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Isaksson berättar också om rekryteringsprocessen när hon sökte och fick det nu-
varande arbetet. ”Jag hade inte drivit företag eller haft personalansvar tidigare. Jag 
hade bra bas, kom från konsultsidan och hade ett bra nätverk. Sen skulle jag bevisa 
att jag inte kunde förlora- tävlingsinstinkt… Jag hade några år innan det här sagt 
att om jag ska gå vidare så vill jag vara ansvarig för en mindre affärsverksamhet här 
i staden men jag hade inte haft självförtroendet att söka innan. Jag hade inte sökt 
något sådant arbete tidigare men så kom det här jobbet. Jag tänkte att man måste 
vara supermänniska för att våga söka. En kollega peppade mig att söka och jag sökte.” 
Hon berättar också att hon hade personer i sitt nätverk som hon kände och de var 
också inblandade i rekryteringsprocessen relaterat till positionen. Isaksson berättar 
vidare att; ”Tjänsten kom ut och branschorganisationen som hon arbetade på fick 
frågan om de kände någon potentiell person till tjänsten. De hade jobbat en del med
jämställdhet på branschorganisationen med att få 50%-50% i styrelserna och hon 
tänkte att hur skulle det kunna bli någon förändring om gubbarna anställer varan-
dra. Jag ville se hur det gick och slängde in ansökan. Jag togs ut bland 18 sökanden, 
bara män, och kallades till intervju. Någon kände till mig från jobbet på branschorga-
nisationen och kollade med min dåvarande chef och så kontaktnätet. Jag var på två 
intervjuer och tester. Vi testar all personal och speciellt då ledare. Jag tror att jag var 
rätt stöddig. Det har gått bra också tycker både företaget och jag.”
 
Meritering/certifiering som legitimitet för chefsposition
 
För några av cheferna har det varit naturligt att först meritera sig och certifiera sig 
inom professionen för att i ett senare skede ta steget mot ledarskap. Specialistkom-
petensen och befordringsgången är en del i legitimiteten att vara chef och gör att de 
som chefer blir tagna på allvar. Exempel på detta är Öhrvall, Mehd, Våggren, Bro och 
Larsson som i början av karriären fokuserade på att etablera specialistkompetens 
men nu i ett senare skede har gått över mot chefsområdet. Detta är också något som 
Moberg och Tillman poängterar relaterat till den tekniska specialistkompetensen.
 
I diskussioner kring rekryteringsprocesser kommer olika typer av situationer upp. 
En sådan typ av situation är föräldraledighet i samband med rekryteringsprocesser. 
Vid ett tillfälle kommer graviditet upp i samband med diskussioner kring rekryte-
ringsprocesser. Det är Ståhl som berättar att hon fick ett chefsjobb när hon under 
rekryteringsprocessen upptäckt att hon var gravid i fjärde månaden. Hon valde då 
att kontakta den privata organisationen och berätta att hon snart skulle vara föräld-
raledig och att hon därför inte var lämplig. Ståhl blev sedan uppringd av den privata 
organisationen och de ville att hon skulle ta arbetet och lösningen blev att hon och 
en man som skulle vara föräldralediga vid andra tidpunkter än henne kompletterade 
varandra i arbetet. När en av dem var föräldralediga så arbetade den andre. Ståhl 
beskriver detta som en positiv upplevelse.
 
Chefstjänster de sökt och inte fått – centralt med feedback
 
Cheferna reflekterar även kring arbeten som de sökt och inte fått. I berättelserna 
kommer det fram att fler av cheferna upplever det centralt att få feedback för att 
både kunna förstå och för att kunna utveckla sig själv inför framtida ansökningar. Ett 
exempel på detta är Mehds berättelse: ”Jag har sökt jobb i en privat organisation i 
Norrbotten samtidigt som jag sökte förra jobbet som och jag blev kallad till intervju 
men fick det inte. Jag ringde dem och frågade varför jag inte fick jobbet och det vill 
jag veta för att förbättra mig och förändra mig eftersom något hos mig var fel. Då sa 
den här personen att jag var för tydlig och att det var fel för den här organisationen 
och då är jag oerhört glad att jag inte fick jobbet för det hade inte alls passat mig.

Jag tyckte att man kan inte vara så naiv och tro att man får allt man söker, får man 
inte ett jobb så ska man ställa frågan vad kan jag förbättra, vad tyckte ni inte om. När 
man rekryterar ska man vara tydlig och ärlig. Den personen vi anställer har kvalifika-
tioner inom det och det och där var du svagare. Man måste få feedback och få möj-
ligheten att lära sig och att förstå. Då får man inte som rekryterare säga att det var så
nära och prata bort det…man ska vara genomärlig.”
 
I många berättelser kommer avsaknaden av feedback tillbaka, ibland som en total 
avsaknad av feedback och ibland som en avsaknad av tydlighet i feedbacken. Larsson 
berättar exempelvis att hon har sökt en tjänst där hon blev rankad 2:a. Själva rekry-
teringsprocessen var väldigt långsam och ingen återkoppling gavs. Hon efterfrågade 
själv feedback och det svar hon fick var att ”tyvärr kunde vi inte påverka vår under-
liga chef”. Det här är dock inte ett arbete hon skulle söka idag då hon menar att det 
inte är tillräckligt utmanande jämfört med det arbete hon har idag.
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4.8 Reflektioner över karriärvägen:
vägen hit och framtiden

 
De tio cheferna reflekterar över sin karriär och ser tillbaka på sin yrkesverksamma tid. 
Gemensamt för cheferna är att de inte medvetet tänkt att de skulle göra chefskarriär 
när de var i början av sin karriär utan att det då främst handlade om den specifika 
professionen. Chefs- och ledarskapet har sedan kommit som en naturlig del på vä-
gen. Mehd säger; ”Jag är jättenöjd över min karriär och har gjort en fantastisk resa 
och karriär sen det startade 1990. Jag har fått en fantastisk resa att göra det jag vill, 
jobba med ledarskap, prova min förmåga som ledare och fått support och feedback 
från min arbetsgivare.” Våggren berättar en liknande historia och säger; ”Jag är lite 
förvånad och väldigt nöjd. Förvånad över att det blev så här. Jag har 3 ½ år kvar till 
jag blir ålderspensionär vid 65 men nu vet man ju inte, man ska ju jobba till 75… När 
man är i min ålder börjar man titta bakåt eftersom arbetskamrater och kollegor bör-
jar gå i pension. Jag känner mig oerhört tacksam och förvånad, wow vad jag har lärt 
mig och vad jag fortsätter att lära mig.” Hon säger vidare att; Det har varit en krokig 
och spännande väg. Utan min medverkan har saker fallit på plats många gånger och 
det blir som det blir och det är inte helt fel.
 
Persson berättar att ”Jag har blivit tillfrågad och det är också ett kvitto på att jag an-
setts av andra utanför min egen dåvarande position som intressant och framgångsrik 
i mitt ledarskap. Dit jag har kommit har det varit problematiskt, lite stökigt och bö-
kigt. Jag är kommunikativ och har sociala förmågor att få människor att må bra och 
då handlar det inte om ’get together’ utan att människor känner sig sedda, bekräf-
tade, får möjlighet att bli duktiga från sin förmåga. Jag är tydlig med det jag vill och 
ger återkoppling till människor på ett respektfullt sätt. Sen färdigheten från skolan 
med debet och kredit är något annat det finns där. När jag gick utbildning fanns det 
inte ens medarbetarsamtal. Det har hänt mycket sen dess och man har kommit långt 
med arbetsmiljö, jämställdhet och annat.” Persson berättar vidare att; ”Jag har inte 
haft någon målmedveten karriär från att jag var barn att jag ska bli chef. Jag är nöjd 
med det jag hållit på med och jag har sagt flera gånger när jag slutat att jag har aldrig 
gått från ett arbete med tungt hjärta och varit ledsen och det har varit viktigt för 
mig att man bejakar det. Efter 5 år känner jag att jag är rätt så nöjd själv. Det har varit
jobbiga år, de tre sista jobben jag har gått in i …där har det varit ett behov att ta tag i
lednings- och styrfunktioner som jag inte riktigt var medveten om innan och där har 
jag tagit tag i situationen och lotsat mig själv och mina medarbetare genom arbetet. 
Utvecklat en struktur och en funktionalitet…det är ett arbete som jag är rätt så stolt 
över. Jag hade nog inte sagt nej även om jag visste hur tomt eller tunt det var i vissa 
fall”.
 
Ståhl och Isaksson är speciellt nöjda över att de har haft möjlighet att arbeta med 
olika saker under sin karriär och att ha haft möjligheten att arbete med någonting de 
tycker är roligt. Isaksson som befinner sig på sin första chefsposition men som också 
haft andra typer av ledningsansvar säger:” Jag har inte gjort någon karriär utan det 
är bara det här jobbet, jag har varit en vanlig knegare. Jag har velat göra det jag gör 
idag.” Larsson berättar att hon aldrig lämnat ett jobb och känt att hon måste lämna 
det för att hon inte trivs eller inte vill vara där längre. Hon har trivts bra med sina 
jobb, trots att hon varit tvungen att kommunicera och hantera svårigheter. Hon har 
lämnat tidigare jobb med värme och glädje. Hon tycker att det är kul att vara chef 
och ledare och att leda verksamheter. 

[Cheferna har inte avsiktligt planerat 

att göra chefskarriär i början av sin 

karriär. Då fokuserades den specifika

professionen. Chefsskapet har kom-

mit under deras karriärväg. Cheferna 

har arbetat hårt och själva bidragit 

till karriäravancemanget. Under 

perioder har det funnits personer 

som bidragit till deras karriär men i 

stort är det de själva som format kar-

riären. Cheferna vet mycket väl vad 

de vill vidareutbilda sig inom och hur 

deras framtida karriär ska utvecklas. 

Utmaningar, att lära sig nya saker och 

kontinuerlig kompetensutveckling är 

något som går som en röd tråd ge-

nom alla chefernas karriärhistorier.]

En gemensam nämnare för alla chefer är att de arbetat hårt och till stor del själva 
bidragit till en framgångsrik karriärväg. Det kan under vissa perioder av karriären 
ha funnits personer som bidragit på olika sätt men i slutändan är det de själva som 
sett till att karriären blivit som den blivit. Larsson säger att hon fått slita för att nå dit 
hon nått. Isaksson säger också att ”Jag har själv banat min väg… Jag kommer från en 
bakgrund utan akademisk utbildning eller med ledarbakgrund, har ej fötts in i det. 
Där jag är idag och som gör att jag inte är konsult eller assistent beror på min egen 
drivkraft. Persson säger också att; ” Jag har inte alls haft någon som banat väg i min 
karriär, inte alls.” Ytterligare ett exempel på den egna insatsen i karriären är Ståhl som 
säger att hon inte direkt haft någon som banat väg för henne.
 
Sammantaget framstår det som att cheferna vet mycket väl vad de vill vidareutbilda 
sig inom och de ser också hur de vill att deras framtida karriär ska utvecklas. Det 
är tydligt att många vill komplettera sina kompetensprofiler med sidor de anser är 
inte fullt utvecklade. Ståhl uppger att hon skulle vilja vidareutbilda sig inom ledar-
skap och skulle då vilja gå en riktig coachutbildning. Även Bro säger att hon, för att 
gå vidare och avancera, vill gärna kompetensutveckla sig i kurser inom personligt 
ledarskap och få vara adept i ett mentorskapsprogram och då ha en mentor eller 
coach. Mehd menar att hon om hon skulle avancera vidare så skulle hon göra något 
annat och då vilja testa hennes ledarskap i en helt annan bransch. Hon visionerar att 
hon om 5-10 år antingen är kvar i nuvarande position eller så har hon lämnat den 
offentliga organisationen. Öhrvall söker ständiga utmaningar och vill också ständigt 
kompetensutveckla sig. Inom den egna professionen och specialistutvecklingen har 
hon idag nått långt och hon anser att professionen: ”det kan jag”. Ledarskapet är ett
område som fortfarande är utmanande för Öhrvall och då också ett område som 
hon vill fortsätta att utmana sig själv inom och också kompetensutveckla sig inom. 
Mehd uppger att hon har järnkoll på vilken kompetensutveckling hon vill ha och 
hon ser till att hon får det och just nu handlar det om affärsstrategi. Hon är med-
veten om att det finns bra utbildningar utanför den offentliga organisationen. Hon 
säger: ”Om man vill ha något så får man se till att få det. Strategiskt tänk vill jag kunna 
mer om inte bara affärsekonomi.”
 
Isaksson reflekterar över nästa steg i karriären; ”Avancera inom organisationen, det 
är lite… Det naturliga är att jag skulle ta min chefs jobb om han slutar men jag skulle 
inte vilja det, verka i flera regioner… Det här känns utmanande… Jag skulle kunna 
tänka mig att driva ett område i organisationen och det behöver nödvändigtvis inte 
vara… Det här uttryckte jag att jag vill två år innan, just nu är det här jag vill. Jag 
skulle aldrig gå till en konkurrent, då är det här bästa stället att vara på… Det måste 
inte vara IT-heller. Kanske jobba inom industrin, lite mer…de behöver kompetens 
inom mitt område och att hjälpa dem att bli bra beställare.” Öhrvall börjar också 
fundera på att prova sitt ledarskap i en helt annan bransch. Hon säger; ”Jag har sett 
på annonser i gruvindustrin”, ett verksamhetsområde som ligger långt från det egna 
verksamhetsområdet idag och därför också beskrivs som utmanande av Öhrvall.
 
För en del av cheferna börjar pensionen att närma sig efter en lång och framgångsrik 
karriär. De blickar samtidigt ut över nya möjligheter både professionellt och privat. 
Persson som tidigare valt bort styrelsearbete ser det som en potentiell framtida verk-
samhet. Våggren säger ”Jag har inte så långt till ålderspension och har ett förord-
nande som chef till 2015 och jag blir ålderspensionär i samband med att det förord-
nandet går ut. Men som sagt det är 3 ½ år och mycket kan förändras.
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[Offentliga organisationen] som organisation kan ändras och jag kan säga att jag vill 
gå tidigare eller min organisation kan välja att avsluta.” Utmaningar, att lära sig nya 
saker och kontinuerlig kompetensutveckling är något som går som en röd tråd ge-
nom alla chefernas karriärhistorier. Vi kan konstatera att cheferna, som befinner sig i 
olika skeden i livet alla upplever att de står inför nya och spännande möjligheter och 
situationer i sitt fortsatta professionella och privata liv.

4.9 Karriär i Norrbotten

 
Kring att göra karriär i Norrbotten uppger cheferna generellt att bosättningen i norra 
Sverige är ett livsstilsval och att för en del av dem har det inneburit ett klart avkall
på karriären. För andra har det inte inneburit några avsteg från att göra karriär. Sam-
tidigt resonerar många av cheferna att de skulle flytta om karriären stagnerade och
har gjort så tidvis för att få nya utmaningar och roligare arbeten.
 
En av cheferna som jobbar i en privat organisation är Moberg. Hon upplever att kar-
riären stagnerat av att hon flyttat till norra Sverige. Hon är uppvuxen i norra Sverige
och efter att ha jobbat både i södra Sverige samt utomlands så ville hon och hennes 
man återvända till hemtrakterna. Detta innebar för Moberg att hon tackade nej till 
en chefsposition som hon var erbjuden och istället tog hon en position på lägre nivå 
när de flyttade norrut. Hon var under en lång tid kvar på den nivån, tills nyligen då 
hon avancerat till en chefsposition från att ha varit projektledare. Moberg menar att 
hon inte kunnat avancera tidigare då det har varit ”fullt” i nivåerna ovanför henne 
och att det först nu blivit plats för henne att avancera. Hon resonerar att flytten till 
Norrbotten har kostat henne 10 år i avancemang då hon uppger att hon vet att hon 
skulle ha stigit till denna nivå för 10 år sedan om de inte flyttat eftersom hon vid flyt-
tidpunkten var erbjuden motsvarande chefsposition.
 
Ståhl är också en av cheferna som menar att hennes karriär stagnerat efter flytten till 
norra Sverige. Hon betonar att hon har helt omvärderat sin karriärplan sedan hon 
och familjen flyttade till norra Sveriges inland och hon är medveten om att hennes 
val att flytta från storstadsregionen också innebär lägre lön och sämre möjligheter 
att göra karriär. Ståhl har flyttat runt inom Sverige och jobbat i många stora städer 
samt i flertalet länder i såväl Europa som Asien. Ståhl har sökt många jobb sedan hon 
återvänt till norra Sveriges inland och menar att annonser som legat bakom hennes 
jobbansökningar har varit perfekta för hennes kompetensprofil men att hon inte ens 
blivit kallad på intervju. Hon upplever också att rekryteringsförfarandet inte är så 
professionellt i området där hon nu bor jämfört med de rekryteringssituationer hon 
genomgått i storstadsregionen. Hon menar att det är brister i exempelvis återkopp-
ling kring tjänstetillsättning och hon berättar att hon har vid sådana tillfällen ringt 
upp och frågat varför hon inte blivit kallad till intervju. Vid sådana tillfällen kan det 
ha handlat om att hon saknar ”skallkrav” som statliga verk kan ha och ”då läser de 
inte ens CVn” säger hon. Tidigare har hon alltid blivit kallad till intervjuer och oftast 
fått de jobb hon sökt och det är först när hon flyttat till norra Sverige som hon upp-
lever att det är tvärstopp. Hon menar att hon upplever det som att utbildning inte 
alltid ses som av godo inom regionen. Hon menar att den allmänna attityden i norra 
Sveriges inland är att ”om man har för mycket utbildning så vet man inte hur det är 
att jobba”. Hon har också fått höra att hon har ”fel” utbildning; ”civilingenjör [med 
din kompetensprofil] det behöver man inte här”. Hon upplever att den allmänna 
inställningen är att för det första får man inte ha för mycket utbildning och sen får 
man inte ha en utbildning från Handels för då tror du att du är någonting. Detta har 
medfört att Ståhl ”mörkar” delar av sin utbildning för att hantera detta. Hon menar 
att hur mycket hon ”mörkar” beror på vem hon pratar med och hon skulle vilja att
fokus var mer på vad hon kan och inte på vad hon har för utbildning då hon upp-
lever att hennes utbildning ofta står i vägen. Hon menar vidare att det är en del av 
kulturen och många blir obekväma av att hon är välutbildad och det hjälper inte att 
hon berättar att hon har vuxit upp i regionen och lärt sig samma saker som de. Hon 
upplever att hon inte får prata om sina utbildningar fast de är en viktig del av hennes 
kompetensprofil som hon skulle vilja kunna kommunicera fullt ut.

[Kring att göra karriär i Norrbotten 

uppger cheferna generellt att bosätt-

ningen i norra Sverige är ett livsstils-

val och att för en del av dem har det 

inneburit ett klart avkall på karriären. 

För andra har det inte inneburit 

några avsteg från att göra karriär. De 

flesta resonerar att de skulle flytta om 

karriären stagnerade och många har

också flyttat tidvis för att få nya ut-

maningar och roligare arbeten.]
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Flera chefer berättar om synen på att flytta söderut och skaffa sig arbetserfarenhet 
i anslutning till avslutad utbildning. Ståhl berättar att hon sökte sig till andra delar 
av Sverige i samband med hon avslutat sin civilingenjörsutbildning. Hon ville ut och 
se andra delar av landet och dessutom arbeta på ett internationellt stort företag. 
”Det var så snacket gick, vad man skulle göra” säger hon. Ståhl har också sökt sig 
strategiskt till städer där karriärmöjligheter funnits. Tillman menar att många i hen-
nes åldersgrupp flyttade söderut i 18-20-års ålder efter avslutad utbildning. Eftersom 
hon erbjöds ett jobb i Norrbotten och hade en naturlig förankringen i idrotten och 
familjen i Norrbotten så har hennes karriär baserats i regionen. Persson berättar ock-
så om synen att flytta söderut. Hon berättar att alla hennes väninnor från skoltiden 
som inte började studera flyttade till Stockholm direkt och började på företag och 
på bank. Hon tillägger att på den tiden fanns inte universitetet i Luleå. Hon menar att 
om hon inte hade fått arbete i Norrbotten så hade även hon flyttat.
 
Larsson resonerar kring sina framtida möjligheter att avancera och säger ”ska du göra 
karriär så måste du vara öppen för att röra på dig, i alla fall tillfälligt”. Larsson ser 
inga möjligheter till att avancera vidare i Norrbotten. Larsson menar att hon inte 
kan komma längre i karriären i Norrbotten inom det hon vill jobba med. Nästa kar-
riärsteg i den befintliga organisationen utgör en position som hon inte är intresserad 
av. I Norrbotten kan hon inte se några möjligheter till att avancera, sådana jobb finns 
helt enkelt inte i Norrbotten menar hon, utan det blir på den nationella nivån eller 
till regioner med stor expansion. I kontrast till Larsson resonerar Isaksson att den typ 
av jobb som hon vill ha förmodligen finns inom länet. Om hon skulle flytta så skulle 
hon först flytta och sedan ordna med ett jobb och inte flytta för ett jobb. Hon berät-
tar att hon inte har någon anknytning till staden där hon och familjen bor då de inte
har släkten i Norrbotten, men hon menar att hennes barn har börjat rota sig. Sam-
tidigt säger hon att den dag då hon börjar tycka att jobbet ”är tråkigt signalerar jag 
och då kommer det väl ett tåg.” Isaksson berättar att hon har jobbat i samma stad 
hela tiden efter att hon flyttat till Norrbotten. Dessförinnan arbetade hon i Stock-
holm och före det utomlands. Isaksson framhåller att Norrbottningarna är otroligt 
flyttbenägna och det är svårt att få folk att byta företag så när de behöver rekryterar 
mer personal får de söka efter personer från andra ställen. Bro berättar att hon har 
under hela sin karriär arbetat i samma stad i Norrbotten och att även hon ser goda 
möjligheter att avancera inom det privata företaget där hon numer arbetar.
Företaget har bra strukturer och utbildningar för att avancera resonerar hon. Bro 
menar att hon skulle kunna tänka sig att flytta, beroende på familjesituation, men 
hon känner att det skulle vara roligt att röra på sig om det finns bättre möjligheter 
någon annanstans. Hon resonerar att det blir aktuellt först när barnen blir lite äldre. 
Däremot betonar hon att vid den statliga organisationen där hon arbetat i 10 års tid 
tog det tvärnit för henne. Bro berättar att där fick hon inte möjlighet att avancera.
 
Flera av cheferna betonar att de ser valet att flytta till norra Sverige som ett livsstils-
val. Ståhl är en av cheferna som resonerar att flytten från storstadsregion till norra 
Sveriges inland var ett livsstilsval. Hon och hennes familj ville bo nära släkten och 
leva ett friluftsliv i större utsträckning än vad de ansåg möjligt i storstadsregionen. 
Idag har hon anpassat sin karriärplan till de förutsättningar som finns där hon är nu. 
Hon beskriver det som ordentliga steg bakåt i karriären för henne att flytta tillbaka 
till norra Sveriges inland. Hon kan inte tänka sig att flytta igen. Hon värderar sitt fri-
tidsliv så högt och ser inte att hon kan få det livet någon annanstans i Sverige. Ståhl 
upplever att hennes möjligheter att avancera idag i norra Sverige är som egen företa-
gare. På detta sätt har hon möjlighet att arbeta med vad hon vill och att påverka den 
verksamhet som hon arbetar i.

Tillman vittnar också om att hennes val att bo kvar i Norrbotten är ett livsstilsval. 
Hon berättar att hon stannat i Norrbotten främst på grund av hennes idrottande. 
Hon har inte haft någon drivkraft att flytta eller funderat så mycket på att flytta. 
Hon ser absolut möjligheter att avancera vidare och stanna i Norrbotten. Men hon 
menar att hon även skulle kunna flytta och ändå arbeta i samma privata organisa-
tion som nu. Hon menar att det handlar om hennes vilja främst och hon kan tänka 
sig att flytta i framtiden för karriären. Tillman berättar att hon de senaste åren börjat 
fundera på om hon vill satsa på att avancera vidare och hon överväger ännu om hon 
är beredd att ge det som krävs. Hon menar att hon samtidigt vill att det ska stämma 
med hennes liv i övrigt. Mehd resonerar också kring Norrbotten som ett livsstilsval 
då hon uppger att det som håller henne kvar i Norrbotten är att hon trivs och att 
hon har familj och vänner i Norrbotten ”det är viktigt att ha ett bra fritidsliv”. Hon 
berättar att hon har bott i USA i tre år så att flytta är inget problem. Hon kan också 
tänka sig att flytta eftersom hennes barn bor i Mellansverige. Våggren berättar också 
att hon ser Norrbotten som ett livsstilsval. Hon berättar att hon är född i Västerbot-
ten och att hon inte hade någon plan att hon skulle flytta ännu längre norrut men då 
hennes make var från Norrbotten och hade släkt där så blev de bosatta i Norrbotten.
 
Även Larsson resonerar kring Norrbotten som ett livsstilsval. Larsson, som vuxit upp 
i Norrbotten, flyttade tillbaka till Norrbotten 2009 från södra Sverige. Hon berättar 
att precis när hon hade påbörjat sitt nuvarande chefsjobb så blev hon erbjuden en 
hög offentlig chefstjänst i södra Sverige. Då kontakta hon sin föregående chef och 
diskuterade erbjudandet. Hon kom fram till att det var ett väldigt bra erbjudande 
men att hon äntligen kommit tillbaka hem till Norrbotten som hon längtat efter 
och kunna njuta av naturen och skidåkningen. Hon kände att hon var nära sina röt-
ter rent emotionellt så det erbjudandet tackade hon nej till. Nyligen har Larsson fått 
ett erbjudande till ett nationellt chefsjobb, vilket innebär att hon måste flytta. Hon 
överväger om hon kommer att vilja satsa den energi det nya jobbet kräver och om 
hon kommer att tycka att det är kul att gå in i det nya jobb som hon blivit erbjuden.
Hon menar att hon går i pension om några år och hon vill att hon ska tycka att 
det är kul att leva senare, därför tvekar hon till att anta utmaningen. Bro resonerar 
också kring Norrbotten som ett livsstilsval och hon påpekar att det vore positivt för 
hennes karriär om hon flyttar. Hon har varit mycket hemmabunden till familj och 
vänner men reflekterar att hon skulle ha tänkt annorlunda för att ha kommit längre 
i karriären och kan ångra att hon inte gjort det. Hon ser möjligheter att stanna i 
Norrbotten och göra karriär men att det finns fler möjligheter om man tänker lite 
större, resonerar hon.
 
Persson är en av cheferna bland de offentliga organisationerna som inte upplevt att 
hennes val att göra karriär i Norrbotten har påverkat hennes karriärutveckling. Pers-
son har jobbat hela sin karriär i Norrbotten, med en avvikelse och det var i inledning-
en av karriären då hon jobbade i Mellansverige. Det som också skulle ha fått henne 
att flytta är just att få arbete. Hon framhåller att hade hon inte hela tiden fått intres-
santa jobberbjudanden i Norrbotten så hade hon inte varit kvar i Norrbotten. Hon 
resonerar att hennes föräldrar har bott i Norrbotten hela sitt liv men det hade inte 
hindrat henne att flytta. Hon säger: ”En del av jobbförfrågningarna har handlat om 
att flytta men det har inte spelat så stor roll utan är det ett intressant jobb, hur ser 
uppdraget ut och vem är min chef, det är det som har varit viktigt.” Persson tillägger
också att ”När det gäller jämställdhet så pratade man om att det snart var så att man 
skulle vara lika många män som kvinnor och så men inte så mycket mer. Vi var lika 
många som läste på universitet med män och kvinnor och det har tagit 40 år och på 
många områden har det inte hänt speciellt så mycket...”
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5

5. Strategier och brandväggar
 
 
I kapitlet presenteras identifierade karriärsstrategier och karriärbrandväggar som 
identifierats som centrala för chefernas karriärer samt brandväggar som cheferna 
stött på under sina karriärer. Två typer av karriärstrategier identifieras i form av pro-
aktiva karriärsstrategier och copingstrategier. Proaktiva karriärsstrategier visar hur
cheferna agerat för att avancera och copingstrategier visar hur cheferna agerat och 
förhållit sig till olika hinder för avancemang. Tre sådana hinder identifieras som kar-
riärbrandväggar vilka på olika sätt tagit sig uttryck i chefernas karriärhistorier. Dessa 
tre karriärbrandväggar utgörs av informationsbrandvägg, positionsbrandvägg och 
prestationsbrandvägg.

[I kapitlet presenteras identifie-

rade karriärsstrategier och karriär-

brandväggar som identifierats som 

centrala för chefernas karriärer samt 

brandväggar som cheferna stött på 

under sina karriärer. Två typer av 

karriärstrategier identifieras i form 

av proaktiva karriärsstrategier och 

copingstrategier. Proaktiva karriärs-
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visar hur cheferna agerat och förhållit 

sig till olika hinder för avancemang. 

Tre sådana hinder identifieras som 

brandväggar vilka på olika sätt tagit 

sig uttryck i chefernas karriärhisto-

rier. Dessa tre karriärbrandväggar 

utgörs av informationsbrandvägg,

positionsbrandvägg och prestations-

brandvägg.]
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5.1 Proaktiva karriärsstrategier

 
Ett flertal strategikomponenter för att proaktivt agera i karriären har identifierats i 
chefernas karriärhistorier vilka framstår som centrala för en positiv karriärsutveck-
ling. Dessa sammanställs i nedanstående tabell och sammanfattas nedanför 
(se Tabell 6).
 
Strategikomponenten - Att bygga nätverk
 
En strategikomponent som förefaller central för en positiv karriärsutveckling är att 
bygga nätverk. Flera av cheferna berättar hur de har byggt upp ett omfattande nät-
verk som de kan använda när de behöver prata eller rådgöra med någon eller när 
de behöver ”bollplank” (se avsnitt 4.6 Betydelse av nätverk för utförlig redogörelse).
I flertalet av chefernas nätverk ingår professionella kontakter såsom chefer i annan 
verksamhet, organiserade nätverk för kvinnor men även interna nätverk såsom egna 
chefer, underställda och kollegor. Andra har (också) använt informella nätverk via 
sina privata kontakter såsom sambo/make, familj eller övrig släkt och vänner som 
ventiler för att ”pysa” och söka stöd. Många av cheferna tillägger dock att de är noga 
med att hålla på det som är konfidentiellt och att inte prata om det med andra. Flera 
av cheferna betonar vikten av att ha en mentor i sitt nätverk.
 
Strategikomponenten - Att inte jämföra sig med andra

En strategikomponent som förefaller central för en positiv karriärsutveckling är att 
inte jämföra sig med andra. Cheferna menar att det är viktigare att fokusera på sin 
egen karriär och agera på ett sätt så att de själva mår bra. En annan strategikompo-
nent som också förefaller central för en positiv karriärsutveckling är mobilitet. Flera 
av cheferna menar att vara mobil genom att flytta i landet eller internationellt är en 
viktig komponent för karriären. De pekar på att kunna flytta åtminstone under en 
period kan vara nödvändigt för karriären och att satsa på karriären kan innebära att 
flytta. Cheferna framhåller vikten av att skaffa sig erfarenheter och snabbt komma sig 
uppåt i karriären och flera av cheferna resonerar att möjligheterna kan vara begrän-
sade i Norrbotten att göra karriär. De som valt att bosätta sig i Norrbotten framhål-
ler att det är ett medvetet val och i många fall har det valet haft en negativ inverkan 
på deras karriärutveckling men att de genom sitt val att bo och verka i norra Sverige 
valt det ur ett familjeperspektiv och ett livskvalitetperspektiv. Andra kvinnor som 
redan har höga chefspositioner och kommit långt i karriären menar att de inte kan 
avancera längre i Norrbotten utan om de vill ytterligare högre då blir det chefsposi-
tioner på den nationella arenan och då finns inte jobben i Norrbotten (se avsnitt 4.9 
Karriär i Norrbotten för utförlig redogörelse).
 
Strategikomponenten - Att kräva feedback
 
Ytterligare en strategikomponent som också förefaller central för en positiv karri-
ärsutveckling är att kräva feedback på prestation av överordnad chef och av med-
arbetare för att kunna orientera sina insatser och att kräva återkoppling vid re-
kryteringssituationer för att ta reda på vad som kan göras bättre vid en framtida 
rekryteringssituation och/eller identifiera eventuella brister (se avsnitt 4.7 Rekryte-
ringsprocesser och karriärvägar för utförlig redogörelse).

[Ett flertal strategikomponenter för 

att proaktivt agera i karriären har 

identifierats i chefernas karriärhisto-

rier vilka framstår som centrala för en

positiv karriärsutveckling. Dessa är 
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chef; att sortera arbete/fritid; att 

skaffa sig utbildning; att vara påläst/

förberedd; att byta organisation 

(tidsfaktor).]

Strategikomponenten - Att välja sin chef
 
Ännu en strategikomponent som också förefaller central för en positiv karriärsut-
veckling är betydelse av att välja sin chef. Flertalet chefer antingen beskriver att en 
god relation med den närmsta chefen har haft en positiv inverkan på deras avan-
cemang. Cheferna beskriver också de situationer där deras närmsta chef förefaller 
ha hindrat deras karriärsutveckling på olika sätt. De framhåller vikten av att när de 
ska välja en ny arbetsplats att också välja roliga jobb där det stämmer med chefen. 
Exempelvis beskriver Persson att hon inte har sökt jobb utan har blivit tillfrågad och 
erbjuden jobb kontinuerligt ända sedan 1990. Vid ett tillfälle berättar hon att: ” ...jag 
blev erbjuden ett chefsuppdrag men då hade jag inte varit så länge i organisationen 
där jag var då, och då den organisationen var inne i en stor förändringsprocess och 
jag ville inte lämna.” Persson berättar att hon hade ett stort förtroende hos ordfö-
rande vid tillfrågande organisation, men inte för han som skulle bli hennes närmsta
chef. ”Men också att jag kände att den chef som frågade…vi stämde inte musikaliskt 
ihop. Det har varit viktigt för mig att välja min chef och det är klart underskattat.” 
Flera av cheferna belyser vikten av att välja sin chef och att konsekvent göra sitt bäs-
ta. Det har hjälpt av flera av cheferna, t ex Moberg, Larsson och Öhrvall att kunna av-
ancera. Cheferna har arbetat hårt och byggt upp ett förtroende för sina prestationer 
och förmågor till den närmsta överordnade chefen. När de cheferna som i dessa fall 
varit män avancerat vidare i organisationen har kvinnorna också avancerat genom 
att bli rekryterade uppåt av sina manliga chefer. ”Jag har fått åka med uppåt när han 
har avancerat”, säger Öhrvall. (se avsnitt 4.8 Reflektioner över karriärvägar: vägen hit 
och framtiden för utförlig redogörelse).
 
Tabell 6. Sammanställning av proaktiva karriärstrategier och exempelcitat.

      Proaktiva karriärsstrategier
 
Strategikomponent   Exempel intervjucitat
 
Nätverk  
 
Ståhl: ”...är en relationsbyggare och har ett stort nätverk och det gör att jag alltid har någon att ringa upp om det är något som jag behöver prata om”.

 

Larsson: ”...väldigt glad åt mitt nätverk och känner många som jag har nytta av och kontakta och kan rådgöra med” och ”jag saknar ett bollplank 

hemmavid. Då har jag kunnat prata med [mitt syskon] som också är högt uppsatt chef i angränsande verksamhet och med mina chefer”.

 

Bro: ”Jag har en väldigt bra chef som jag kan vända sig till när det inte passar att vända sig till medarbetare och underställda” och ”har kvar ett nät-

verk med kvinnor som skapades under min tid vid universitetet”.

 

Isaksson: ”Vi har ett nätverk för kvinnliga ledare inom företaget och har också startat upp ett nätverk för kvinnor inom branschen” och ”det är lätt att 

få hjälp när man skriker efter det. Det är en trygghet att ha den stöttning som behövs och man blir tryggare och modigare” och ” Sover jag dåligt på 

natten är det för att vi har för lite jobb. Det är otroligt stressande. Då pratar jag med min chef. Han är en bra ledare och det är otroligt viktigt.

 

Mehd: ”Exekutivutbildning [gav]… ett jättebra nätverk.” och ” Jag har ett stort nätverk i Sverige med skiftande bakgrund och det är en stor fördel att 

lära sig av andra och att lyssna på folk”och ”Man måste ha en supportande familj och det har jag, både min man och mina numera vuxna barn” samt 

”Och så ska man ha en mentor. Jag har en mentor, hon är från helt utanför [organisationen] och som kan ifrågasätta varför du valde den lösningen 

och om det hade gått att se på andra sätt”.

 

Persson: ”Jag har haft en nära personlig vän som varit min ventil när det pyser över”.
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Våggren: ”Jag har några goda vänner som jag kan bolla saker med när jag har behov av det. Jag har haft mentor för egen del” och ”haft stöd av min man.”
 

Jämför inte med andra
 

Larsson: ”Jämför dig inte med andra, gör så att du mår bra, ha inte dåligt samvete för hur du är och hur du jobbar.”
 

Isaksson: ”Jag tittar inte så mycket åt sidan och funderar vad andra gör utan tror på att det jag gör och presenterar är rätt till det jag vill uppnå. Det är 

en otroligt mansdominerad värld och jag kan välja att slänga mig med kostymnissarna eller att låta bli och jag låter bli” och ” För mig är det en tävling 

att hela tiden göra bättre än förra året. För mig är det alltid en tävling och jag sätter upp tävlingsmoment om det inte finns några naturliga.”
 

Mehd: ”Jag har aldrig reflekterat kring andra och fokuserat på mig själv och hur jag ska bete mig och sköta mig än hur andra.”
 

Mobilitet  
 

Ståhl: (tidigt i karriären)”.. jag har sökt mig till andra delar av Sverige då jag dels ville ut och se andra delar och arbeta på ett internationellt stort 

företag och det var så snacket gick, vad man skulle göra och jag har också sökt mig strategiskt till städer där sådana karriärmöjligheter funnits” och 

(senare i karriären) ”Vi ville bo nära släkten och leva mer friluftsliv. Jag har anpassat min karriärplan till de förutsättningar som finns här. Det är ett 

ordentligt steg bakåt i karriären att flytta tillbaka [till norra Sveriges inland]. Jag kan inte få det här livet någon annanstans i Sverige.”
 

Larsson: ”ska du göra karriär så måste du vara öppen för att röra på dig, i alla fall tillfälligt” och ”I Norrbotten ser jag inte några möjligheter till att 

avancera, sådana jobb finns helt enkelt inte i Norrbotten utan det blir på den nationella nivån eller till regioner med stor expansion.”
 

Bro: ”...det vore positivt för karriären om jag flyttar..”
 

Persson: ”..fått prova på olika typer av arbete och jag har inte sagt nej och det har varit ett framgångskoncept, att pröva på och också röra sig geo- 

grafiskt…” och ”Jag ville om det var möjligt att ta mig tillbaka till Norrbotten. Jag hade då en pojkvän som var härifrån.”
 

Moberg: ”Jag har inte kunnat avancera tidigare då det har varit ”fullt” i nivåerna ovanför, det först nu det har blivit plats för mig. Flytten till Norrbot-

ten har kostat 10 år i avancemang. Jag var erbjuden motsvarande chefsposition som jag tackade nej till då vi skulle flytta till Norrbotten.”
 

Kräva feedback  
 

Ståhl: ”när jag som handledare i ledarskapssammanhang har suttit i ’heta stolen’ där alla i gruppen ska ge feedback till den som sitter i stolen och jag 

satte mig först och ingen ville säga något till mig. Till slut sa en kille: ’Jag tycker att det har varit väldigt intressant att du har varit med för du har så 

annorlunda perspektiv och vinklar på saker och ting när du ställer dina frågor.’ Det var allt jag fick i feedback. När sedan mina manliga handledarkol-

legor sätter sig i stolen får de massor av både positiv och negativ kritik. Jag tror att det beror på att ingen vågar, de vet inte vad de ska säga, det är 

utanför deras referensramar. Det är ett hinder att ge mig feedback då jag är ung kvinna då synsättet är att man måste väga sina ord nog då man ska 

ge en ung kvinna kritik så att det inte uppfattas på fel sätt. Så att man inte säger något just för att jag är kvinna” och ” ”rekryteringsförfarandet är så 

professionellt här jämfört med de rekryteringar jag varit med om söderut. Här brister det i tex återkoppling och då har jag ringt upp och frågat varför 

jag inte blivit kallad till intervju.”
 

Mehd: ”...jag blev kallad till intervju men fick det inte. Jag ringde dem och frågade varför jag inte fick jobbet och det vill jag veta för att förbättra mig 

och förändra mig eftersom något hos mig var fel” och ”i medarbetarsamtalen så har jag fått väldigt positiv kritik…i medarbetarenkäten. Det roligaste 

är när man får ett mail eller någon säger att det där har vi gjort bra. Om man gör något dåligt får man höra det direkt” och ”När man rekryterar ska 

man vara tydlig och ärlig. Den personen vi anställer har kvalifikationer inom det och det och där var du svagare. Man måste få feedback och få möjlig-

heten att lära sig och att förstå. Då får man inte som rekryterare säga att det var så nära och prata bort det…man ska vara genomärlig.”
 

Våggren: ”Dels så ser man själv var man har luckor och behöver fylla på men sen har det också kommit från min närmaste chef varje år.”  
 

Bro: ”jag frågade rekryteraren vad jag behöver göra för att komma längre nästa gång men fick inte riktigt något bra svar.”

Välja sin chef  
 

Isaksson: ”Alla behöver en bra chef och det gör även han [hennes närmsta chef], alla är bara människor. Ska man få personer att växa så ska man se till att 

ledarskapet är bra ” och ” det beror på vem man har som chef. Vissa kvinnor i nätverket [kvinnor i chefsposition internt i organisationen] har berättat att 

de känt att någon mindre kompetent man har kommit och tagit deras plats.”
 

Persson: ” Men också att jag kände att den chef som frågade…vi stämde inte musikaliskt ihop. Det har varit viktigt för mig att välja min chef och det är 

klart underskattat.” och ” så måste man ha en god relation med närmaste chefen.”
 

Mehd: ”Förra chefen var ett oerhört starkt stöd.”
 

Öhrvall: ”När min chef har avancerat har jag åkt med uppåt då han har stort förtroende för mig..”
 

Moberg: ”Jag fick min nuvarande chefsposition av min förra chef, så när han klev uppåt fick jag åka med.”
 

Bro: ”jag upplever att jag har en väldigt bra chef som jag kan vända sig till när jag stöter på svårigheter och det inte passar att vända sig till medarbetare 

och underställda."
 

Larsson: ”Jag hade en chef som visste om detta och har gav grönt ljus att kunna agera. I sådana lägen är det helt avgörande att ha sådana chefer.”
 

Sortera arbete/fritid
 

Larsson: ”När jag kommer hem så har jag kunnat koppla av och för mig är återhämtningen väldigt snabb.”
 

Mehd: ”..jag supernoga med själv att skilja mellan arbete och fritid” och ” Jag satsar väldigt mycket på jobbet när jag jobbar 100% men kopplar av när jag 

kommer hem.”
 

Persson: Nackdelen med dagens teknik är att vi inte kan skilja mellan aktivitet och avkoppling. Jag har själv en väldigt god söm och jag har som en kontakt 

i väggen, när jag ser sängen är jag närmst sovande och kan inte ens läsa, drömmer inte om underskott eller medarbetare och annat… Det kommer när jag 

vakar på morgonen. Jag kan ha läst på sent på kvällen kring olika saker men lämnar det alltid när jag går i säng.” och ”..väldigt lite jobbat hemifrån..” och”.. 

jag hellre gått till jobbet och gjort det jag ska här för att det ska avgränsas till de timmarna och inte bli sittande hur länge som helst.”

Moberg: ”Jag tar aldrig hem arbete utan stannar antingen kvar på kvällstid på kontoret och gör färdigt eller så åker jag en några timmar på en lördag”.

Tillman: ”Jag försöker att bryta ner i delar och jag tycker om att få saker gjorda. I regel finns det något man kan knuffa undan till senare” och ”jag försöker 

att lämna jobbet på jobbet och försöker att inte ta med mig datorn hem på kvällarna som mina kollegor gör utan att jobba här [kontoret].”

 

Utbildning/kompetensprofil/skaffautbildning
 

Ståhl: ordnade en styrelseutbildning själv inom företaget för kvinnor.  
 

Mehd: ”det måste man inse att det man är svag i måste man stärka sig” och ” Utanför finns en hel del bra utbildning. Om man vill ha nåt så får man se till 

att få det.”
 

Vara påläst/förberedd
 

Persson: ”Jag är alltid påläst och någorlunda förberedd.”
 

Våggren: ”jag ser till att vara hyfsat påläst och har en positiv inställning”
 

Byta organisation (Tid i organisation)
 

Bro: ”jag har varit för länge inom samma organisation tidigare då jag stannat 10 år och jag kommer se till att jag inte stannar för länge i den nya organisa-

tionen.”
 

Persson: ”Jag har bytt arbete relativt ofta. Det kommer ni att inse ett genomgående mönster med 7 år per ställe, det är där min bäst före datum ligger. 

Mitt första chefsjobb var i 3 år. Jag fann tämligen snabbt att det inte var något för mig med avstämningar och ekonomi det var repetitivt, rutinarbete, så 

det var inte kul för mig. Men jag hade det här jobbet i två år. Jag hade ett förordnande på två – tre år som ett vikariat och blev erbjuden en anställning 

men jag vill inte ha någon anställning. Men det gick bra tycker jag, det var en verklig erfarenhet.
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Nästa arbete varade i 7 år. Jag arbetade närmast avdelningschef och förvaltningschef och där var jag sju år ungefär. Nästa befattning var inom [en annan 

typ av organisation inom den offentliga sektorn] och där var jag inte så många år där var jag bara 2 ½. Sedan sökte jag mig åter tillbaka till den organisa-

tion hon arbetar vid idag och fick ett arbete som enhetschef.”  
 

Isaksson: ”Jag har arbetat 10 år inom den första professionsrelaterade organisationen, drev eget företag ett år, arbetade sedan på en branschorganisation 

under sex år och arbetar nu sedan sex år tillbaka som kontorschef vid ett privat företag.”
 

Larsson: ”Jag arbetade en kort tidsperiod inom [en profession och hon hade utbildning inom] och sedan vid [en helt annan profession som hon också 

hade utbildning inom] och där fick jag en [spets position inom produktionen]. Sedan blev jag chef i den verksamheten i ungefär 5 år och arbetade sam-

tidigt som projektledare för stora projekt. Därefter blev jag personalchef i 7 år följt av ett chefsjobb [inom en offentlig organisation] i 4 år och nuvarande 

chefsposition har jag haft i 3 år.”
 

Medh: ”Jag har inom loppet av 12 år haft fem olika chefspositioner, några under kortare tid ca 1 år och andra under en något längre tid 6 år.”
 

Våggren: ”Jag har jobbat 5 år i en annan organisation, utöver det har jag arbetat på olika positioner inom den nuvarande organisationen. Efter att jag haft 

första jobbet på [en offentlig organisation] så har jag fått prova på olika typer av arbete och jag har inte sagt nej och det har varit ett framgångskoncept, 

att pröva på och också röra sig geografiskt…även om det inte var så långt. Men till [stad i Norrbotten] hade jag inte kommit om jag inte pendlat. Så jag 

har inte haft någon målmedveten karriär från att jag var barn att jag ska bli chef. Jag är nöjd med det jag hållit på med och jag har sagt flera gånger när jag 

slutat att jag har aldrig gått från ett arbete med tungt hjärta och varit ledsen och det har varit viktigt för mig att man bejakar det. Efter 5 år känner jag att 

jag är rätt så nöjd själv. Det har varit jobbiga år, de tre sista jobben jag har gått in i [annan del av offentliga organisationen]och det här…där har det varit 

ett behov att ta tag i lednings och styrfunktioner som jag inte riktigt var medveten om innan och där har jag tagit tag i situationen och lotsat mig själv 

och mina medarbetare genom arbetet. Utvecklat en struktur och en funktionalitet…det är ett arbete som jag är rätt så stolt över. Jag hade nog inte sagt 

nej även om jag visste hur tomt eller tunt det var i vissa fall…”

Strategikomponenten - Att skapa struktur för att skilja på arbetstid och fritid
 
En strategikomponent som förefaller central för en positiv karriärsutveckling är att 
skapa struktur för att skilja på arbetstid och fritid. De flesta av cheferna har betonat 
vikten av att kunna skapa eget utrymme för fritid och cheferna menar att det är 
viktigt då de är i ”tjänst” mer eller mindre dygnet runt. De berättar att de ska vara 
tillgängliga både per telefon och mejl för jämnan. Då i princip alla cheferna jobbar 
mer än heltid, många jobbar uppemot 150%, så framstår det som att den central 
komponenten är att ha en struktur och förmåga att skilja på vila och arbete för att 
hålla i längden (se avsnitt 4.4 Arbetstider för utförlig redogörelse).
 
Strategikomponenten - Att skaffa utbildning/bygga kompetensprofil
 
Utbildnings- och kompetensprofilen utgör ytterligare en strategikomponent som fö-
refaller central för en positiv karriärsutveckling. Cheferna framhåller vikten av att stå 
på flera ”utbildnings-ben” där de har minst två kompetensområden. Flera av dem be-
sitter tre eller fyra kompetensområden såsom utbildning inom ekonomi, personal/
ledarskap, annan profession som teknik, medicin etc, och övrigt exempelvis språk. 
En kombinerad utbildningsprofil framstår därmed som en central komponent för 
chefernas karriärer. Cheferna betonar utbildning för att erhålla legitimitet (se avsnitt 
4.1 Kvinnors karriärshistorier för utförlig redogörelse).

Strategikomponenten - Att vara påläst och förberedd
 
En strategikomponent som förefaller central för en positiv karriärsutveckling som också 
framstår som central för karriären är att vara påläst och förberedd. Många av cheferna 
använder därför kvällar och helger för att kunna vara pålästa och förberedda. Persson 
framhåller att för att kunna påverka och skapa en position krävs det att vara påläst i 
annat fall menar hon att det är svårt att driva sina frågor och få gehör för dem i organi-
sationen (se avsnitt 4.5 Nyckelfaktorer i ledarskap för utförlig redogörelse).
 
Strategikomponenten - Att byta organisation (tidsfaktor)
 
En annan strategikomponent är mobilitet, det vill säga att byta organisation kontinuer-
ligt och inte stanna på samma position för lång tid. De flesta av cheferna beskriver att 
de under sina karriärvägar bytt organisation inom ett visst tidsintervall för att avancera 
vidare till högre positioner och då oftast mellan organisationer. Det förfaller som att en 
tidsgräns ligger mellan 3 till 7 år i en organisation och att cheferna sedan växlat över 
till en ny organisation för att avancera vidare. Några få av cheferna har stannat längre, 
mellan 10-20 år i samma organisation. Dessa chefer vittnar om ett långsammare eller 
obefintligt avancemang under den tiden. De som stannat längre beskriver en stagna-
tion och svårigheter att avancera i den befintliga organisationen. Exempelvis gör Bro 
reflektionen att hon har varit för länge inom samma organisation tidigare då hon stan-
nat 10 år och hon kommer se till att hon inte stannar för länge i den nya organisationen. 
Bro resonerar att för karriärens skull är det bra att byta organisation och inte stanna så 
länge som 10 år om, speciellt om hon stagnerar. Bro berättar att hon har sökt jobb i om-
gångar för avancemang. Vid dessa tillfällen sökte hon främst interna tjänster inom den 
offentliga organisationen men även några externa tjänster. Internt lyckades hon inte av-
ancera. Externt har hon blivit kallad till intervjuer tidigare men då inte fått tjänsten. Hon 
upplever att hon inte fått så bra återkoppling externt. Hon resonerar att det vid dessa 
tillfällen kan bero på egna brister på relevanta kontakter. Vid de interna ansökningarna 
i den offentliga organisationen upplever hon att hon inte fått någon ärlig chans. Internt 
fick hon bra återkoppling vid ett tillfälle då hon ansågs av kvinnan som rekryterade ”inte 
vara riktigt färdigt ännu men att hon kan söka senare och jobba på då hon trodde att 
det skulle lossna för henne.” Vid ett annat tillfälle fick hon en konstig återkoppling där 
hon fick höra att ”någon annan hade förtur”, vilket hon inte upplevde roligt. Det är inte 
enda gången hon fått höra konstiga skäl. Vid ett annat tillfälle fick hon höra att ”hon 
var för viktigt i den rollen hon var i för att få flytta upp henne då skulle det bli problem” 
sedan har hon fått höra ”att det är en merit för henne att vara projektledare än att avan-
cera och bli chef, att det ser bättre ut i hennes CV”. Hennes respons var då ”jag har svårt 
att se det då man får bättre betalt om man är chef jämfört med att vara projektledare”. 
Bro har känt att hon blivit ganska matt av detta och då börjat att söka sig utåt, bort från 
den statliga organisationen. Strategikomponenten mobilitet indikerar betydelse av att 
ständigt gå vidare och byta position för att avancera i karriärer.
 
Proaktiva strategikomponenter i relation till tidigare forskning
 
De identifierade proaktiva karriärsstrategikomponenter som cheferna förefaller använ-
da sig av för att avancera karriärmässigt stämmer med tidigare forskning. Exempelvis 
framstår det som att byte av organisation kan vara en proaktiv karriärstrategi för att 
avancera snabbare. Denna proaktiva karriärsstrategikomponent stämmer överens med 
tidigare studier som har adresserat möjlighetsstrukturer, vilka relaterar till personers 
möjlighet att befordras inom organisationen (Kanter, 1977). Exempelvis visar Ivarsson 
(2001) att möjlighet att avancera inom en
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(2001) att möjlighet att avancera inom en organisation har gjort att personer stannat 
kvar i organisationer och avancerat medan upplevelse av begränsade möjligheter till 
avancemang i många fall lett till att personerna valt nya organisationer. Ett generellt 
mönster som påvisas i sammanställningen av befintlig statistik i denna studie samt i ti-
digare studier är att det framstår som om kvinnor har sämre karriärmöjligheter än män. 
Detta mönster stöds av exempelvis av offentlig statistik avseende både löner och posi-
tioner (se exempelvis Ljunglöf och Pokarzhevskaya, 2009; Brömsamle och Nordströms/
Skans, 2011). Tidigare studier har också visat att kvinnor innehar lägre lednings/chefs-
positioner och har mindre lovande karriärmöjligheter än män (se exempelvis Hind och 
Baruch 1997). Därför menar Jonnergård et al (2010) att kvinnors karriärsmönster kan 
understödjas av byten mellan olika organisationer snarare än att stanna i en och samma
organisation.
 
Den proaktiva strategikomponenten att bygga nätverk både internt i organisationen 
och externt utanför organisationen samt att bygga både informella och formella nät-
verk och därigenom skapa mångfacetterade och mångdimensionerade nätverk i en nät-
verksportfölj förefaller vara central för kvinnors karriärmöjligheter. Detta stämmer väl 
överens med andra studier som bland annat visat på betydelsen av informellt mentor-
skap och förebilder för kvinnors karriärutveckling (Herbohn, 2004). I de studierna lyfts 
fördelar med nätverk bestående av kvinnor fram där bland annat kvinnor får möjlighet 
att identifiera andra kvinnor som förebilder samt att aktivt stötta varandra (King, 1997). 
Det har också framhållits att stöd för kvinnors möjlighet till karriär kan också innebära 
att kvinnor stödjer varandra genom nätverksbyggande (Khadria, 2000). Samtidigt har 
det också argumenterats att kvinnor också behöver bygga nätverk med män. Huse och 
Solberg (2006) visar på vikten för kvinnor att odla kontakter och skapa allianser för 
att kunna avancera karriärmässigt. Parallellt med denna studies resultat menar Powell 
och Mainiero (1992) att faktorer som försvårar för kvinnor i deras karriär är exempelvis 
kvinnors begränsade utövande av nätverksbyggande, och brist på organisationens stöd 
i form av mentorskap, återkopplingssamtal och beslut om befordran. Dessutom har 
studier framhållit att kvinnor har svårare att få access till betydelsefulla nätverk, vilka i 
regel är mansdominerade (Elg och Jonnergård, 2003).
 
En proaktiv karriärstrategikomponent som identifierats i denna studie är vikten av att 
ha flera utbildningsspår, där fler än två utbildningsspår hjälper till att säkerställa att 
kompetensprofilen motsvarar krav för avancemang. Dessa resultat stämmer med She-
ridan och Milgate (2005) som visar att både kvinnor och män i höga chefspositioner 
trycker på betydelsen av en stark kompetensprofil och en god förståelse av affärsprinci-
per och ett etablerat nätverk av affärskontakter för att kunna avancera till höga chefs-
positioner. Ytterligare en proaktiv karriärstrategikomponent identifierad i denna studie 
är vikten av att vara förberedd och påläst. Denna komponent pekar också Huse och 
Solberg (2006) på i sina resultat då de trycker på kvinnor behöver förbereda sig i högra 
grad än män inför exempelvis möten (genom att exempelvis vara påläst) för att kunna 
avancera karriärmässigt.
 
Ytterligare en proaktiv karriärstrategikomponent identifierad i denna studie är att kräva 
feedback och att inte jämföra sig med andra. Detta är i linje med implikationer från 
Jonnergård et al (2010) studie som poängterar vikten av att ta reda på vilka prestations-
kriterierna som gäller för utvärdering samt att medvetet agera i linje med de centrala 
prestationskriterierna. En proaktiv karriärstrategikomponent som identifierats i denna
studie är att hålla sig till sitt uppdrag och inte göra andras jobb såsom exempelvis enkla-
re administrativa uppgifter. Att agera utefter denna komponent är till viss del i kontrast

till det Krefting (2003) som diskuterar den ideologiska komponenten av genusstereo-
typer där kvinnor tillskrivs att de skall stödja män och inte vara mäns konkurrenter 
(se även Glick och Fiske, 1999). Sammantaget kan den konstateras att de identifierade 
proaktiva strategikomponenterna kan kopplas till tidigare forskning relaterat till genus 
och karriär.
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5.2 Karriärbrandväggar som hinder i  
karriären

 
Genom analys av chefernas karriärberättelser framkommer exempel som visar att 
de deltagande cheferna i studien i olika sammanhang under sina karriärer stött på 
”karriärbrandväggar” av olika karaktär. Tre karriärbrandväggar identifieras därmed i 
studien; informationsbrandvägg, positionsbrandvägg, och prestationsbrandvägg. En 
brandvägg innebär att bibehålla exklusivitet åt de som har tillgång till systemet.
Brandväggen representerar osynliga och subtila gränser som snabbt kan förändras el-
ler alterneras genom att koderna till brandväggen förändras. En konsekvens av denna 
flexibilitet är att gränser kan vidmakthållas och att de som är utanför systemet fort-
sättningsvis hålls utanför. Karriärbrandväggar är kopplat till en hög grad av förenklad
struktur i tanke och handling. Karriärbrandväggar porträtterar strukturella hinder 
som komplext, flytande, oklart och heterogent medan det mer etablerade begrep-
pet glastak reflekterar en bild av en geometrisk struktur som är transparent och fy-
sisk. (Bendl och Schmidt, 2010). 

5.2.1 Informationsbrandvägg

 
En karriärbrandvägg som identifierats kan benämnas informationsbrandvägg. Info-
mationsbrandvägg innebär att information undanhålls exempelvis genom att det 
skapas forum för informationsspridning på basis av normer och kulturella traditioner
med mer eller mindre stängda ”rum”. Ett exempel på sådana forum är bastukultu-
ren. Vissa kvinnor i chefsposition väljer medvetet att delta i sådana ”rum” trots de 
obekväma situationer som kan uppstå. Andra kvinnor i chefsposition väljer att inte 
delta. Ett annat exempel på informationsbrandvägg är att bli utmanövrerad eller ej 
inbjuden till forum för informationsspridning, såsom ledningsgrupper. Ytterligare 
ett exempel som visar på informationsbrandvägg är brist på feedback vilket resulte-
rar i att information därigenom undanhålls.

Ståhl berättar om bastuforumet som visar på informationsbrandväggsfenomenet 
där Ståhl belyser hur hon undanhållits information genom att hon fått nyttja en se-
parat bastu. ”Det är trots allt en traditionell organisation där mycket ’sitter i väggarna’ 
kring vilka möjligheter man har och hur man ska vara. Det handlar om hur personer 
beter sig tex genom att lägga snusdosan på bordet för att visa att här kommer jag. 
Det är också bastu som gäller och jag har varit med där jag är den enda kvinnan av 
12 personer och den enda under 50 och det är ändå självklart att man bokar bastu 
till kvällen och en separat bastu till mig och då förlorar man ju hela eftersnacket och 
det är vanligt förekommande. Jag har också härdat ut genom att bjuda in mig själv i 
bastun med männen och skrikit att nu är det handdukstvång och gått in och satt sig 
med dem, men det blir inte samma sak när jag sitter där vilket jag har märk då det of-
tast blir en ganska tryckt/tyst stämning när jag sitter där. En gång när jag dagen efter
bastun skulle coacha en av männen och han hade öppnat upp och delat med sig av 
en svårighet i hans liv för de andra i herrbastun men eftersom jag vid det tillfället fått 
en separat bastu hade jag inte heller tagit del av detta och befann mig därför i ett un-
derläge i att kunna coacha personen ledarskapsmässigt. Problemen som jag upplevt 
med just bastu på kvällen har jag tagit upp och till svars får jag att ’så är det, det är en 
del av vår kultur’ med undertexten att inget kommer att förändras. Vid några tillfäl-
len har jag lyckat styra om och bokat badtunna istället men generellt gäller bastu.”

[Chefernas karriärhistorier vittnar om 

att de i olika sammanhang under sina

karriärer stött på ”karriärbrandväg-

gar” av olika karaktär. Identifierade

karriärbrandväggar i denna studie är:

informationsbrandvägg, prestations-

brandvägg och positionsbrandvägg.]

Informationsbrandvägg innebär att 

information undanhålls exempelvis 

av att det skapas forum för infor-

mationsspridning där kvinnor mer 

eller mindre utestängs.

Öhrvall berättar också om hur bastun är ett forum för informationsspridning. Hon säger ”är 
du inte med i bastun missar du mycket viktig information, det är där folk säger till hjärtas 
mening, sånt som dom inte vågat säga i mötesrummet.” Hon berättar att det är just av den 
anledningen som hon konsekvent sitter med i bastun. Samtidigt menar hon att hon tror att 
det inte heller är alla män som är bekväma med bastusituationen. Hon tillägger också att 
det vid hennes organisation arbetar kvinnor med annan kulturell/religiös bakgrund vilket 
gör det omöjligt för de kvinnorna att delta i bastun. ”Dom sitter ju med i relaxen, men visst 
är det så att de missar mycket av snacket” säger Öhrvall.
 
Våggren berättar även hon om upplevelser av informationsbrandväggen. ”Det har någon 
gång även om det är länge sedan nu att man har undrat var har det här beslutet fattats för 
jag har inte varit med i den här processen. Det har ju inträffat. Men tack och lov så är det 
länge sedan. Det har varit mer en misstanke om att processen bakom det har skett i ett an-
nat rum, i ett annat forum utan att det går att bevisa på något sätt. Jag vet inte ens om det 
var så medvetet i alla fall.”
 
Ståhl vittnar även om fler exempel av informationsbrandväggar genom att exemplifiera 
makt över informationsspridning. ”Min senaste chefs agerande är ett exempel på utövande 
av makt där han alltid tog enskilda möten med sin personalstyrka om tio personer där han i 
varje enskilt möte gav först förtroende till den personen och sedan baktalade de andra kol-
legorna i avdelningen. Jag konfronterat honom med det och sa att jag vill inte att du pratar 
skit om mina kollegor jag vill inte höra det och fått svaret det gör jag inte jag berättar bara 
läget. Så hans sätt var att ge mig ett uppdrag inom stängda dörrar och sedan ge andra kolle-
gor uppdrag inom stängda dörrar och samtidigt baktala andra kollegor och han inte trodde 
att personalen sedan pratade med varandra om det. Men det gjorde de och därför visste 
alla om hur han agerade samtidigt som det blir problem för då sitter alla med en misstro 
till varandra, det var hans sätt att utöva makt och spela ut personalen mot varandra. Vad 
man än gjorde så var det fel och sedan var det undanhållande av information där när jag 
efterfrågade information så fick jag ofta till svar det behöver inte du veta för att lösa den här
uppgiften och när jag stod på mig och sa jo, det behöver jag så fick hon till svar att det 
behöver du inte, punkt.” Ståhl berättar också att hennes senaste chef i den offentliga orga-
nisationen omformulerade hennes arbetsbeskrivning och position kontinuerligt och strax 
innan hon sa upp sig så hade han lagt till en chefsposition mellan honom och henne där hon 
var den enda som skulle lyda under den mellanchefen. Hon blev på så sätt utmanövrerad ur 
ledningsgruppen. Det fick hon inte veta av chefen utan fick reda på när hon frågade varför 
hon inte var kallad till ledningsgruppsmötet och då fick svaret ”nej du är inte kallad för du 
ingår inte längre i ledningsgruppen”.
 
Ståhl berättar att hon och hennes kvinnliga kollegor har försökt att hantera informations-
hinder genom att skapa nätverk med syfte att sprida information till varandra som de un-
danhålls från exempelvis i bastusituationer. Men Ståhl menar att det ändå blev ett begränsat 
resultat av nätverket då de som ingick inte hade samma positioner i organisationen som de 
män som besitter informationen och därför inte har access till informationen överhuvudta-
get. Ytterligare ett exempel som Ståhl berättar om är när hon som handledare i ledarskaps-
sammanhang har suttit i ”heta stolen” där alla i gruppen ska ge feedback till den som sitter 
i stolen och hon satte sig först och ingen ville säga något till henne. Till slut sa en man: ”Jag 
tycker att det har varit väldigt intressant att du har varit med för du har så annorlunda per-
spektiv och vinklar på saker och ting när du ställer dina frågor.” Det var allt som Ståhl fick i 
feedback. När sedan hennes manliga handledarkollegor satte sig i stolen fick de massor av 
både positiv och negativ kritik. Ståhls tolkning av detta är att ingen vågar, de vet inte vad de 
ska säga, det är utanför deras referensramar. Samtidigt menar hon att det är också ett hinder 
att ge henne feedback då hon är ung kvinna då synsättet är att man måste väga sina ord nog 
då man ska ge en ung kvinna kritik så att det inte uppfattas på fel sätt. Så att man inte säger 
något just för att hon är kvinna.
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5.2.2 Positionsbrandvägg

 
Ytterligare en typ av karriärbrandvägg som identifierats i studien är positionsbrand-
vägg, vilken flera chefer vittnat om. Den innebär att kvinnor och män kanaliseras till 
olika typer av positioner som värderas olika exempelvis lönemässigt och/eller meri-
teringsmässigt och som har en negativ inverkan på kvinnors möjligheter att avan-
cera, speciellt inom organisationen.
 
Ett exempel på positionsbrandvägg visar sig i Bros berättelse. Bro beskriver att vid 
den offentliga organisationen finns två typer av positioner relaterat till arbetet som 
projektledare. De två typerna av projektledarpositioner är utredningsprojektledare 
och byggprojektledare. ”Som byggprojektledare har man högre lön än utrednings-
projektledare och kvinnor har jobbat med utredningar och män som byggprojekt-
ledare och när man har tittat på lönestatistik så har man hävdat att det är två olika 
tjänster men de är inte olika för det är samma egenskaper som behövs, man driver 
samma typ av möten, det som skiljer är storleken på budgeten men besluten kan var 
lika svåra och komplexa och som utredningsledare har man stor påverkan på utfal-
let. Hade det varit män som jobbade med utredningar då hade det sett annorlunda 
ut, då hade det haft högre status.”
 
Ståhl berättelse visar också exempel på positionsbrandväggen: ”I produktion hade 
kvinnor ansvar för vissa maskiner, män och kvinnomaskiner. Det innebar att det var 
mer prestigefyllt och meriterande att jobba med maskiner där män jobbade. En gam-
mal maskin som ingick i produktionen där jobbade mest män och alla ville därifrån 
och svårt att komma därifrån. Den var inte meriterande. Men bland de dubbelstyrda 
robotarna jobbade bara de män som ansågs kompetenta och utvecklingsbara. Ma-
skinerna som skulle ställas in och finjusteras manuellt var kvinnornas område och 
att arbeta vid de maskinerna innebar att det inte fanns möjligheter att avancera i 
organisationen. Jobb med dubbelstyrda robotarna var det som kunde innebära av-
ancemang i organisationen och det är också från den delen som chefer rekryteras.”
 
Även Isaksson vittnar om positionsbrandväggsfenomenet då hon berättar att: 
”Vid en sittning med VD så frågade vi [det interna nätverket av kvinnor] vad ska 
vi göra för att ta ditt jobb. Han svarade att fokus är till stor del på säljet. Han sa: Jag 
skulle aldrig tillsätta en VD som inte sålt eller lyckats med säljet. Personalbiten är 
inte viktigt. Det är inte så många kvinnor som är renodlade säljare. Fler tjejer finns 
på teamchefssidan. Ca 27% av konsulterna är tjejer. Han sa också att det är viktigt 
att säga att vi vill avancera för han kan inte sitta och gissa. Exempelvis om vi vill 
blir regionchef. Jag testade då och sa att jag skulle kunna tänka mig att bli ansvarig 
för en speciell del som faller mellan stolarna i organisationen just nu och jag skul-
le lätt kunna göra det men då blev det tyst, jag har inte hört något mer om det.”  
 
Persson berättar också om ett exempel på positionsbrandvägg. I början av hennes 
karriär upplevde hon det som att jämbördiga män var mer attraktiva och fram-
gångsrika utan att det fanns någon saklig grund. ”De fick uppdrag och förfrågningar 
som aldrig erbjöds mig… jag har en stor brist, jag är inte långsint… Jag vet ju att det 
var så, men herregud de här har ju inte levererat så mycket… Men nu när jag ser så är 
det ju inte så att de har gjort någon bättre karriär. Det kan delvis bero på att man har 
ju varit tvungen att slita som den för de här karriärstegarna det har inte varit så att 
man har kunnat ha händerna i byxfickorna i de här uppdragen.”

Positionsbrandvägg innebär att 

kvinnor och män kanaliseras till 

olika typer av positioner som vär-

deras olika exempelvis lönemässigt

och/eller meriteringsmässigt och 

som har en negativ inverkan på 

kvinnors möjligheter att avancera, 

speciellt inom organisationen.

Moberg visar också exempel på positionsbrandvägg då hon bekräftar att det premie-
ras i hennes organisation karriärmässigt att jobba utomlands inom organisationen. 
Hon menar att det i det närmaste är ett villkor för högre avancemang inom organi-
sationen och hon menar att det också i det närmaste är uteslutande män som också 
jobbar utomlands och väldigt få kvinnor. Hon resonerar att i hennes position har 
utlandstjänstgöring inte betydelse utan det blir på högre nivåer. Däremot berättar 
Moberg att inom hennes del av organisationen är det skillnad mellan vilka positio-
ner som kvinnor och män har där män i regel blir teknikspecialister och kvinnor 
blir administrativa ledare och att detta leder till skillnader i lönenivåer trots att det 
kravmässigt och kompetensnivåmässigt inte skiljer sig mellan befattningarna. Dock 
menar Moberg att det för avancemang framförs som viktigt att ha erfarenhet av ad-
ministrativt arbete. Samtidigt menar hon att för att få legitimitet i organisationen är 
teknikspecialiteten högt värderad.
 
Tillman berättar också om liknande exempel som belyser positionsbrandvägg då det 
i hennes organisation finns en viss typ av roller där kvinnor är överrepresenterade 
trots att det är generellt en överrepresentation av män i organisation. Sådana rol-
ler som kvinnor dominerar i är mer åt det administrativa hållet, dock är det kvali-
ficerade arbeten. Hon menar att det till detta kan kopplas att män har högre lön 
än kvinnor där de administrativa arbetena har sämre lönestatus. Tillman menar att 
det anses ”mer macho” att jobba med ”superteknikprylarna” och därför väljer män 
sådana positioner och kvinnor väljer administrativa positioner. Hon menar vidare 
att båda typerna av positioner kräver likvärdig teknisk kompetenstyngd medan hon
menar att lönen är kopplad till prestationen i själva positionen. Tillman uppger att 
det karriärmässigt inte skiljer sig åt mellan positionernas meriteringsvärde utan att 
det är olika karriärsspår.

5.2.3 Prestationsbrandvägg

 
En karriärbrandvägg, som här benämns prestationsbrandvägg har identifierats. Pre-
stationsbrandvägg innebär skillnader i villkor i exempelvis tid och resurser för att 
kunna prestera. Sådana skillnader kan vara att kvinnor inte får samma support i de-
ras arbete och därför inte kan prestera på samma villkor, att kvinnor inte får samma 
omfattning av arbetstid för att prestera, att kvinnor hindras att prestera efter sin 
förmåga då de tilldelas arbetsuppgifter av lägre och enklare karaktär jämfört män 
i motsvarande position eller lagts på enkla administrativa arbetsuppgifter som inte 
hör ihop med positionen och som tar tid och fokus från ledningsuppdraget, samt 
upplevelse av att det ställs högre krav på kvinnor att prestera jämfört med män i 
motsvarande position.

Prestationsbrandvägg innebär

skillnader i villkor i exempelvis tid 

och resurser för att kunna prestera.
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Våggren berättar ett exempel som visar på en prestationsbrandvägg i organisatinen 
där kvinnor har svårare att få support av verksamhetsstödet som ska erbjudas i pro-
duktionen. ”…när det gäller kvinnliga [chefer och specialister] så har jag hört att de-
ras manliga kollegor ibland har blivit servade på ett helt annat sätt och mer självklart 
än dem av annan servicepersonal. Med ett ifrågasättande sätt när de ska servat de 
kvinnliga [chefer och specialister]. Många har ansett att männen måste man ta hand 
om mycket mer.” Även Örvall berättar ett exempel på prestationsbrandvägg när hon 
under en period endast blev tilldelad arbetsuppgifter av enkel och administrativ ka-
raktär och alla de meriterande och kompetensutvecklande arbetsuppgifterna till-
delades hennes manliga kollegor. Hon var nära att säga upp sig i den organisationen 
och sökte aktivt andra jobb. Men hon uppmärksammade sin chef om situationen 
och det blev då bättre.
 
Larsson berättar också ett exempel på prestationsbrandvägg där diversifierade struk-
turer i resurstilldelning avseende tid för att prestera existerar vilket påverkar möjlig-
heterna att presentera. ”När jag tidigt blev första-nivåchef så fick jag den positionen 
på 50 procent och fick fylla ut med 25 procent projektledning som så småningom 
blev mer projektledning och när jag sedan blev tillsatt som personalchef i samma 
organisation så ersattes min tidigare position med en man som fick 100 procent för 
chefspositionen och behövde inte hålla på och fylla med projektledning.” Det anser 
Larsson är väldigt typiskt och reflekterar att i hennes nuvarande organisation ser det 
också ut så där. Hennes tidigare chef, en kvinna, ersattes med flertalet män för att 
täcka upp chefsuppdraget.
 
Ståhls berättelse innehåller också ett exempel på prestationsbrandvägg där hon upp-
levde att vid den offentliga arbetsgivaren ”ställdes krav på resultat men inga mandat 
och inga resurser. Min kompetensprofil kom inte min förra arbetsgivare till godo 
då jag upplever att min chef satte alldeles för strama ramar för mig. Han sa att han 
skulle coacha mig och med det menade han att han sa till mig vad jag skulle göra, 
hur jag skulle göra och när jag skulle göra och krävde omedelbara resultat utan att 
tillhandahålla resurser för det. Vidare säger hon: ”från tiden vid [den offentliga orga-
nisationen] så har jag lagt märke till att jag ungefär var tredje vecka spaltat upp långa 
listor med punkter som jag velat ta upp med honom [hennes chef] kring saker som 
jag upplevt inte fungerat kopplat till att han gett mig uppgifter att lösa men inte 
möjligheterna för att kunna lösa uppgifterna och frustrationen och ilskan kring detta 
utmynnade i dessa listor och slutligen till att jag sa upp mig med omedelbarverkan. 
Jag tog upp dessa listor vid möten med honom men upplevde att han var totalt oin-
tresserad av att hantera något alls.”
 
De år som Bro jobbade inom offentliga organisationen som projektledare så job-
bade hon med stora projekt. I stora projekt berättar Bro att de alltid jobbar med 
styrgrupper, men hon fick aldrig vara med och presentera sina projekt inför dessa 
styrgrupper trots att projektet var omfattande och pågick under fem år. På dessa 
styrgruppsmöten närvarade hennes chef istället och det var han som presenterade 
hennes projekt. Hon berättar att hon ville gärna vara med i mötena och berätta om 
vad hon hade gjort i projektet som hon ansvarade för men fick inte det. Hon menar 
att hon därigenom blev osynliggjord. Hon säger: ”det blir inte tydligt vem det är som 
har gjort arbetet” menar hon. Ståhl berättar också om ett exempel då hennes chef
osynliggjorde prestationer. Chefen hade samlat personalen bestående av tio perso-
ner och höll ett tal: ”Jag noterade att han hela tiden pratade om vad han åstad-
kommit under året och inte en enda gång hänvisade till att personalen tillsammans 
åstadkommit något. På så sätt behövde han inte synliggöra någon annan än sig själv.”

Larsson pekar också på en dimension av prestationsbrandvägg då hon menar att 
den verksamhet som hon leder är ifrågasatt om den passar in i organisationen som 
helhet och därför behöver hon alltid prestera bättre än alla andra i motsvarande po-
sition. Hon upplever att hon hela tiden behöver bevisa att verksamheten är bra och 
att hon är bra. Medh är ny i nuvarande chefsposition och hon menar, i linje med Lars-
sons resonemang, att ”det ställs alltid höga krav på kvinnor, så är det. Kraven kommer 
inte från männen utan från andra kvinnor.” Mehd har själv gjort studier av kvinnor i 
examensarbeten och fann då att kvinnor hellre vill ha en man som chef än en kvinna. 
Mehd menar att en kvinna ska vara snäll och trevlig, konflikt-lösare och att män har 
det lite lättare att passa i chefsrollen genom att slippa uppfylla dessa epitet. ”Jag kan 
säga att många gånger har jag fått mer stöd av män än kvinnor i min organisation 
och det är tråkigt att vi kvinnor inte kan stötta varandra och att många är avund-
sjuka. Jag tycker att det är så tråkigt men jag är så luttrad nu… Vi borde glädjas och 
supporta när det är en annan kvinna och inte ifrågasätta varför hur och när. Alla vet 
och det är svårt att göra någonting åt det.” Mehd anser att hon inte upplever några
orimliga krav från något håll, varken från högre ledning eller från underställda. Mehd 
menar att hon tydligt arbetar med att dra gränser mellan vad hennes uppdrag inne-
bär och vad som inte ingår i hennes uppdrag. Därmed ser hon till att hantera kraven. 
Till skillnad från Mehd berättar en annan av cheferna att hon ibland kan uppleva att 
det ställs orimliga krav på chefskapet. Hon berättar att medarbetare kräver att; ”Jag 
alltid ska se dem, komma ihåg allt de har sagt, alltid göra rätt”. Ibland kan det bli för 
mycket. Hon ger ett exempel med barnsången ”Olle är här, Stina är här….alla är här” 
som används för att bekräfta närvaro.
 
Även Persson diskuterar olika villkor i krav på att prestera. Hon menar att på papp-
ret ställs det lika krav på hennes prestation som på hennes kollegor i motsvarande 
position. ”Kraven är likartade när man ser det på papper och mejl över vad som ska 
levereras men det skiljer sig som natt och dag med bakgrund mot vilket uppdrag 
du har.” Perssons del av organisationen granskas ofta och då innebär det inspektion 
av hela eller delar av vår verksamhet. Endast två andra delar av organisationen får så 
här mycket granskning, övriga nio delar får mycket färre granskningar enligt Pers-
son. Persson menar att trots detta samt att hennes verksamhet omsätter 10 gånger 
mer än de andra delarna är hennes verksamhet inte dimensionerad efter det. ”Vi har 
inte 10 gånger mer resurser, 10 gånger mer betalt osv.” Hon menar att hon ändå har 
förväntningar på sig att vara lika snabb på att adressera frågor som chefer med mer
begränsade ansvarsområden.
 
Ståhl berättelse visar på ytterligare ett exempel på en dimension av prestations-
brandvägg där hon upplevt att hennes prestation osynliggjorts. I ett ledarskapspro-
gram där Ståhl var en av handledarna gav Ståhl feedback till en chef om hur han 
gjorde och hur han betedde sig och han svarade ”nej, så är det inte” och gav långa 
utläggningar kring varför det inte var så, dvs ett försvarstal. Han lyssnade inte på 
Ståhl. Ståhl pratade då med en av de andra ledarskapsutvecklarna, en man, över 60 
med stor pondus och bad honom att framföra samma feedback till chefen då chefen 
inte lyssnade på henne. Ledarskapsutvecklaren tog upp feedback exakt baserat på 
Ståhls ord. Då lyssnade chefen. Där tolkade Ståhl det som att chefens ovilja att ta 
feedback från henne berodde på att hon var kvinna. Detta betonar Ståhl är någon-
ting som hon har upplevt vid flera tillfällen. Tillman visar även hon på ett exempel på 
prestationsbrandvägg. Hon berättar om en episod när hon var projektledare inom 
den offentliga organisationen där hon ansvarade för ett omfattande projekt under 
en period vid en offentlig organisation där hon var ansvarig för hela projektet.
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Hon uppger att det var en man som ingick i projektet som konsekvent ville lägga ad-
ministrativa uppgifter på henne trots att det inte var hennes roll. ”Så kan det fort bli 
och det upplevde jag tydligt”. Hon säger att hur hon hanterar sådana situationer, om 
hon tar strid eller inte, beror på vem hon har med att göra och om hon då kan ryta 
till ordentligt. ”Vissa saker gör jag bara och vissa saker bollar jag tillbaka”.

5.3 Copingstrategier för hantering av
karriärbrandväggar

 
Sammantaget framstår det som att cheferna förefaller ha använt sig av flera copings-
trategier i sina karriärer för att hantera karrärbrandväggar. Den ena grupperingen av
copingstrategier som identifierats omfattar agerande för att försöka att överbrygga 
karriärbrandväggar och den andra grupperingen av copingstrategier omfattar
agerande för att försöka att bortse från karriärbrandväggar. De copingstrategier som 
omfattar agerande för att försöka att överbrygga karriärbrandväggen är: att se till 
att vara påläst och därigenom skapa sig en position; att skapa nätverk för att försöka 
påverka; och att efterfråga feedback. De copingstrategier som omfattar agerande för 
att försöka att bortse från brandväggen är: att byta organisation; att när en kvinna 
har blivit icke-vald till sammanhang har hon valt att inte agerat utan låta det passera 
och inte lägga energi på det; och att inte jämföra sin egen karriär/prestation med hur 
det går för andra utan att fokusera på att göra sitt bästa. Det som kan vara en co-
pingstrategi i en situation kan vara en proaktiv karriärstrategikomponent i en annan 
situation, därför belyses vissa copingstrategier på liknande sätt som vissa proaktiva
strategikomponenter.
 
Copingstrategin: att se till att vara påläst och på så sätt skapa sig en position.
 
En copingstrategi som framstår som ett medel för att skapa sig en position förefaller 
att vara påläst. Exempelvis visar Persson berättelse på hur hon tillskansat sig makt ge-
nom att vara påläst, ”det är A och O, speciellt om du slår ur ett underläge som kvin-
nor ofta måste göra, nu har ju jag varit så länge i den här organisationen så jag är rätt 
känd för det jag står för och kan och känner mig inte ifrågasatt. Om jag backar till-
baka till början av min karriär så har jag fått ett mycket större genomslag genom att 
vara påläst. Att ha argumenteringen klar för mig och om jag inte har varit det då vet 
jag att jag har fallit på mycket svagare argument. Ibland kan de vara hur tunna som 
helst och man får inte igenom det.” På så sätt menar Persson att hon har varit strate-
gisk och att tillskansa sig makt. ”För som kvinna vet jag att du har en svagare position 
i allmänhet och jag upplever inte att jag på senare åren haft några svårigheter men 
då har jag också haft ansvar för de största organisationsdelarna inom organisationen. 
Tyvärr är det inte så att man får mest genomslag för att man har den största bud-
geten osv utan det har varit genom att i ledningssammanhang och ledningsgrupper 
göra sin röst hörd. I sådana här ledningsgrupper så kan det vara 15 individer och det 
är högst 4 personer som säger något och tillhör man inte dem så har man definitivt 
inget genomslag. Men om man tillhör dem och är påläst så får du genomslag. Det är
också så att i den här organisationen så måste man ha en god relation med närmaste 
chefen.” Persson berättar vidare att hon hade en väldigt god relation med hennes 
förra chef. ”hon visste var jag stod och att hade jag en åsikt eller något så fanns det 
skäl för det och att det inte var ett allmänt gnäll. Och om man arbetar seriöst så får 
man ett genomslag.”
 
Copingstrategin: att skapa nätverk för att försöka påverka.

[Sammantaget framstår det som att 

cheferna förefaller ha använt sig av 

flera copingstrategier i sina karriärer 

för att hantera karriärbrandväggar. 

Den ena grupperingen av copingstra-

tegier som identifierats omfattar age-

rande för att försöka att överbrygga

karriärbrandväggar och den andra 

grupperingen av copingstrategier om-

fattar agerande för att försöka att

bortse från karriärbrandväggar.]

Copingstrategier som omfat-

tar agerande för att försöka att 

överbrygga karriärbrandväggar är: 

att se till att vara påläst och på så 

sätt skapa sig en position; att skapa 

nätverk för att försöka påverka; 

och att efterfråga feedback.
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En copingstrategi som framstår som central för att hantera brandväggar är nätverkande. 
Flera av chefernas karriärsberättelser visar på betydelsen av informella och formella nät-
verk för deras karriärframgångar. Flera av dem har varit och är även aktiva i nätverk med 
kvinnor. Isakssons berättelse om det interna nätverket av kvinnor visar hur de arbetar 
för att påverka brandväggar. Isaksson menar att hon tillsammans med det interna nät-
verket av kvinnor har gjort organisationen uppmärksam på att det finns strukturer där 
kvinnor får viss typ av position som teamledare och män en annan typ av position som 
säljare och att det är positionen som säljare som premieras. Nätverket har försökt att 
påverka dessa strukturer för att skapa samma möjligheter för säljande män och teamle-
dande kvinnor att avancera genom att göra organisationen uppmärksam på hur det ser 
ut och att organisationen istället skulle kunna mäta framgång annorlunda genom att 
exempelvis fokusera på resultatenhet. Nätverket gjort detta och resultaten visade att på 
topp tio-listan för resultatenhet ligger 7-8 kvinnor i topp medan män ligger i topp på 
säljet. Isaksson berättar att nätverket resonerar att så länge endast säljet premieras blir 
det ett hinder för kvinnor som vill avancera. Samtidigt påpekar hon att det beror på vem 
man har som chef. Vissa kvinnor i nätverket har berättat för henne att de känt att någon 
mindre kompetent man har kommit och tagit deras plats. Isaksson säger: ”Vi pushar på 
att det ska tillsättas kvinnor på nya positioner. Det är pinsamt att det bara är män på 
nästa nivå som inkluderar 8-9 personer. Det är mellan mig och VD på regionschefsnivå. ”
 
Copingstrategin: att efterfråga feedback för att identifiera utvecklingsområden.
 
En copingstrategi som identifierats är att efterfråga feedback för att lära sig och kunna 
veta vad som behöver utvecklas. Exempelvis vittnar Bros berättelse om detta då hon vid 
de interna rekryteringarna i den offentliga organisationen upplevt det som osäkert vad 
som egentligen bedömts. Bro har undrat varför anställningsintervjuer genomförts med 
henne när hon upplevt det som att de redan har bestämt sig och att hon egentligen inte 
haft någon chans. Bro hanterar detta genom att göra sitt bästa i rekryteringssituationen. 
Efteråt har hon frågat rekryteraren vad hon behöver göra för att komma längre nästa 
gång. Dock betonar Bro att hon upplever att hon inte riktigt fått någon bra respons och 
feedback. Fler chefer har också upplevt att efterfråga feedback som ett sätt att komma 
vidare i karriären och att brist på feedback är ett hinder för utveckling och att komma 
vidare i karriären. Våggren betonar fördelarna med att få feedback: ”Dels så ser man 
själv var man har luckor och behöver fylla på”. Ståhl resonerar att brist på feedback kan 
kopplas till att hon är kvinna då det innebär ett synsätt att orden måste vägas noga så 
att det inte uppfattas på fel sätt. Ståhl kopplar också bristen på feedback till de rekry-
teringsförfaranden som hon varit med om i norra Sverige då hon efter rekryterings-
situationer kontaktat organisationerna som rekryterar och efterfrågat feedback för att 
hantera bristen på feedback. Även Mehd menar att hon kontaktat de som rekryterat 
och efterfrågat feedback när hon inte fått någon återkoppling, för att kunna förbättra 
och förändra sig framåt. Mehd betonar att när hon rekryterar så är hon själv noga med 
att ge feedback. Hon
säger: ”När man rekryterar ska man vara tydlig och ärlig. Den personen vi anställer har 
kvalifikationer inom det och det och där var du svagare. Man måste få feedback och få 
möjligheten att lära sig och att förstå. Då får man inte som rekryterare säga att det var så 
nära och prata bort det…man ska vara genomärlig.”
 
Copingstrategin: att när en kvinna har blivit icke-vald till sammanhang har hon valt att 
inte agerat utan låta det passera och inte lägga energi på det.
 
Persson menar att hon vet att det funnits manliga chefer och även andra kvinnliga med-
arbetare som har valt bort henne, eller åtminstone medvetet valt manliga medarbetare 
istället för henne.

Hon säger: ”Men jag har resonerat som så att om de inte känner sig bekväma så då 
är inte det någon framgång att söka sig dit det känns inte som att det inte har varit 
något bekymmer. Det har varit nog många andra som har sett vad jag har levererat 
och känt sig bekväm i det.” Ståhls berättelse vittnar om hur hon agerat för att försöka 
hantera när hon upplevt sig förbigången. Hon berättar att hon i ett ledarskapsut-
bildningssammanhang satte på sig slips där hon var den enda kvinnan bland män-
nen och att alla då blev
obekväma och skämtade om det. Hon presenterade sin ”slipsteori” inför gruppen 
om att röd slip betyder att det är en som bara tror sig ha makt men egentligen inte 
har det, utan det är om man har en slips som jag har som betyder att jag har koll på 
läget… Då blev de ännu mer obekväma och skruvade på sig, berättar Ståhl. Dom vis-
ste inte hur de skulle bete sig när hon hade slips. Det är det största tabut. Efteråt har 
nästa ingen berört hennes slipsinlägg utom någon enstaka person som sagt ”det var 
bra gjort”, men sen innebär det inte att något förändras. Detta var en morgonreflek-
tion inför gruppen baserat på en händelse från dagen innan och det var kopplat till 
en händelse kopplat till genus berättar Ståhl.
 
Copingstrategin: att inte jämföra sin egen karriär/prestation med hur det går för 
andra utan att fokusera på att göra sitt bästa.
 
En copingstrategi som framträder är att inte jämför sig med andra utan ”tävla med 
sig själv” som Isaksson uttrycker det eller har inställningen att ”göra sitt bästa” som 
Bro säger och att det inte går att titta åt sidan hela tiden. ”Jag måste skapa min egen 
framgång” säger Isaksson. Genom att vara påläst menar Persson och Mehd att de 
har kunnat skapa sig mandat och positioner och genom att lägga själ och hjärta i 
sitt arbete, som de också anser är roligt och stimulerande kan de också prestera sitt 
bästa. Vidare menar Mehd att hon aldrig har reflekterat kring hur andra har preste-
rat och agerat och istället fokuserat på sig själv och hur hon ska bete sig och sköta sig. 
Isaksson resonerar på liknande sätt så hon framhåller att hon inte tittar så mycket 
åt sidan och funderar vad andra gör utan tror på att det hon gör och presterar i 
förhållande till det hon vill uppnå. ”Det är en otroligt mansdominerad värld och jag 
kan välja att slänga mig med kostymnissarna eller att låta bli och jag låter bli. Jag äger 
den här marknaden genom att vara kvinnlig ledare i den här branschen i stan och 
utnyttjar det genom att etablera ett kvinnliga nätverk och att skapa mediauppmärk-
samhet.” Hon säger också att ”För mig är det en tävling att hela tiden göra bättre än 
förra året. För mig är det alltid en tävling och jag sätter upp tävlingsmoment om det 
inte finns några naturliga”.
 
Copingstrategin: att byta organisation
 
En copingstrategi som framträder är att byta organisation för att ta sig framåt och 
många av chefernas karriärshistorier vittnar om detta och flera rekommenderar att 
inte stanna för länge i en och samma organisation. De som har kommit långt i karriä-
ren har inte stannat längre än 7 år i en och samma organisation. I kontrast till detta 
betonar Bro, som stannat 10 år i en och samma organisation, att hon ångrar att hon 
dröjde sig kvar när hon också insett att hon inte skulle få avancera i den organisa-
tionen. Men hon menar att hon har lärt sig och kommer att se till att hon inte blir 
kvar längre än ungefär drygt fem år i nuvarande organisation. Ståhl berättar att hon 
upplevt hinder för hennes karriär vilket hon uttrycker som ”egoistiska män över 55”. 
Hon har försökt att gå runt dem genom att tex hitta andra uppdragsgivare eller styra 
om projekt, eller så har hon bytt jobb.

Copingstrategier som omfattar 
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Bros berättelse vittnar om att hon upplevt brandväggsfenomenet tydligt i den ofent-
liga organisationen. Hon berättar att när hon började arbeta där för tio år sedan var
organisationsstrukturen platt, hon hade bra relation med chefen och hon upplevde 
ett tillåtande klimat och att det var möjligt att komma med konstruktiva idéer och 
lösningar på problem. Sen omorganiserades den offentliga organisationen och hen-
nes organisation slogs ihop med en annan organisation vilket innebar att organisa-
tionen förändrades storleksmässigt och kontaktsmässigt då nya personer och che-
fer kom in i organisationen. Strukturer ändrades och Bro upplevde att hon blev en 
okänd person inom organisationen. Efter sammanslagningen upplevde hon att vid 
rekryteringar så premierades personer som jobbat inom den andra organisationen. 
Det blev svårare för henne att bryta genom positionstaket. Bro fick efter omorgani-
sationen en ny chef som hon upplever höll henne tillbaka. Hon fick ta emot konstiga
uttalanden av hennes nya chef. Exempelvis i ett utvecklingssamtal med honom så 
sa han till henne att han ”skulle tukta henne”, ”sådana här ledare och projektledare 
kan vi inte ha, du kommer aldrig att kunna göra karriär inom organisationen om du 
har så här många idéer” och då blev det jättesvårt att bryta igenom positionstaket 
menar hon. Hon menar att hon inte hanterade detta på något sätt, hon upplevde 
att hon inte orkade utan bara jobbade vidare och hoppades på förändring men till 
slut insåg hon att ”det här går ju inte. Nu måste jag söka mig någon annanstans”. Hon 
hade möjlighet att ventilera detta men ville inte heller framstå som en som ältar och 
gnäller, och hon upplever att hon blev nedtryckt, ”så han lyckades väl tukta mig lite 
då” säger hon. Därför sökte hon sig från organisationen för att komma vidare i kar-
riären, dvs hon agerade för att hantera denna karriärbrandvägg.

Personen på bilden har inget med rapportens innehåll att göra.
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6

6. Sammanfattande diskussion
 
 
Denna rapport belyser karriärmönster och strukturer för kvinnor i chefsposition i 
Norrbotten. Rapporten baseras på innehållsanalyser av intervjuer med tio kvinnor i
chefspositioner och deras karriärshistorier. Av resultaten framgår att en stark kom-
petensprofil med djup specialistkompetens och bred generalistkompetens samt en 
mångfacetterad och mångdimensionerad nätverksportfölj har stor betydelse för
karriärsavancemang. Därtill framgår att interna drivkrafter för chefskap såsom den 
egen motivation och ambition att prestera, uppnå effektivitet samt att bidra till
organisationens verksamhet och utveckling har stor betydelse för karriärsavance-
mang. Rapporten visar också på olika typer av strukturella karriärhinder som påver-
kar chefernas möjlighet att fullt ut bidra till organisationens verksamhetsutveckling, 
lönsamhet och tillväxt. Den sammanställda statistiken i denna rapport speglar det
faktum att kvinnor generellt är underrepresenterade i chefspositioner i Norrbotten 
såväl som i Sverige.
 
Situation med en underrepresenterad andel av kvinnor uppstår inte på grund av att 
kvinnor har bristande förmågor, motivation eller ambition och inte heller på grund 
av svaga kontaktnät (jämför även exempelvis Cliff et al., 2005; Ivarsson 2001; Powell, 
1993; Wahl, 1999). Denna situation förefaller snarare uppstå på grund av mer subtila, 
komplexa och multifacetterade barriärer som kan härledas till strukturella hinder i 
form av karriärbrandväggar som kvinnor i karriären förfaller möta och då behöva 
hantera (se exempelvis Kanter, 1977; Orser, 1994; Oakley, 2000; Schein, 1973).
 
Det faktum att kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner har medfört om-
fattande forskning (Schein, 1973; Kanter, 1977; Marshall, 1986; Schein och Davidson, 
1993; Still, 1993; Alimo-Metcalfe, 1994; O’Sullivan och Sheridan, 1999; Oakley, 2000) 
som genererat en identifiering av en rad faktorer som förklarar kvinnors begränsade 
access till chefspositioner. Dessa faktorer inkluderar den icke flexibla naturen i ste-
reotyper (Orser, 1994) “lika befordrar lika” eller homosocial reproduktion (Kanter, 
1977), att kvinnor exkluderas från informella nätverk (Ibarra, 1993) och särskilt den 
exkluderande naturen i “old boys networks” och nedärvda skevheten i organisato-
riska processer (Kanter, 1977; Marshall, 1986; Acker, 1990, 1998; Calas och Smircich, 
1992; Collinson och Hearn, 1996; Powell, 1999; Connell, 2001). Sammantaget visar 
dessa tidigare studier på den komplexa dynamiken mellan genus och organisation 
och systematiska faktorer (Fagenson, 1993) som har medfört privilegierandet av män 
i karriärsavancemang (Sheridan och Milgate, 2005).
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Kompetensprofil, ledarskap och nätverk
 
Denna rapport pekar på betydelsen för kvinnor i chefsposition av att ha en stark 
kompetensprofil för sitt chefskap. Cheferna i denna studie baserar sin kompetens-
profil på minst två typer av utbildningar och flertalet även i tre och fyra utbildningar 
såsom teknik, medicin och ekonomi. De har en djup specialistkompetens som bas 
och har utöver detta adderat en generalistkompetens. Därtill förefaller kvinnor i 
chefsposition i Norrbotten lägga ner mycket tid i sitt arbete då de arbetar upp emot 
150 procent. De förefaller i huvudsak drivas av att de är prestationsinriktade, efter-
strävar att åstadkomma förändring genom chefskapet, utveckling och göra avtryck, 
och upplever chefskapet som roligt och utmanande. Detta bidrar både direkt och 
indirekt till produktivitet och effektivitet i organisationen (Carter, Simkin & Simp-
son, 2003; Konrad, Kramer & Erkut, 2008; Kevin Campbell Antonio Mı´nguez-Vera, 
2007; Soares, Marquies och Lee, 2011). Dessa resultat stämmer väl överens med ti-
digare forskning som visat att kvinnor och män inte skiljer sig åt i motivation eller 
förmåga i chefskap (se exempelvis Cliff et al, 2005; Wahl, 1999; Ivarsson, 2001). Dessa 
resultat stämmer även med Sheridan och Milgate (2005) som visar att både kvinnor 
och män i höga chefspositioner framhåller betydelsen av en stark kompetensprofil 
och en god förståelse av affärsprinciper och ett etablerat nätverk av affärskontakter 
för att kunna avancera till höga chefspositioner.
 
Denna rapport identifierar vidare ett antal nyckelfaktorer i ledarskap som förefaller 
centrala för kvinnor i chefsposition i Norrbotten. Dessa nyckelfaktorer är; Betydelse 
av mod/våga, tydlighet, uthållighet och målmedvetenhet; Betydelse av att hålla sig 
till sitt uppdrag/vara möjliggörare, agera direkt, vara lyhörd och påläst; Betydelse 
av etik och moral och att vara sig själv; Betydelse att hantera egna krav att prestera. 
Det finns inga indikationer i denna studie på att dessa nyckelfaktorer skulle vara 
kopplade till genus utan istället framstår det som att dessa nyckelfaktorer är giltiga 
inom ledarskap generellt. Detta stämmer väl överens med tidigare studier som visar 
att kvinnor och män inte skiljer sig åt i personlighet, ledarskapsstil och motivation. 
Trots omfattande forskning kan det inte identifieras några typiska ledarstilar som 
särskiljer män och kvinnor. (Cliff et al, 2005; Wahl, 1999; Ivarsson, 2001; Powell, 1993;
Virtanen, 2011) Därmed är en slutsats av denna studie att den låga andelen av kvin-
nor i chefsposition i Norrbotten, speciellt i höga chefspositioner knappast kan rela-
teras till bristande kompetensprofil för chefskap eller bristande drivkraft och ambi-
tion. Dagens forskning har också tagit klart och tydligt avstånd från forskningsstudier 
från 1970-talet som relaterade strukturer kring chefspositioner till brister i kvinnor-
nas personliga egenskaper. Under 1970-talet var rekommendationen att kvinnorna 
själva måste kompensera för sina brister och anpassa sig till den manliga spelplanen 
för att passa in. (Fogelberg/ Eriksson, 2005, p.13). Idag hänvisar forskningen istället 
till socialt konstruerade strukturer som leder till att män överordnas kvinnor och 
därmed premieras i karriären (Wahl, 1992, 1999; Ivarsson, 2001).
 
Vidare visar rapporten betydelsen av att ha en nätverksportfölj av mångfasetterad 
och mångdimensionerad karaktär som cheferna kan använda för att bland annat 
uppnå förändring, utveckling, göra avtryck i de organisationer de är verksamma i 
och att avancera i karriären. Tidigare studier pekar också på instrumentella och sym-
boliska värden relaterade till väl upparbetade nätverksportföljer. Betydelse av sociala 
nätverket har framhållits som centrala i tidigare studier för gynnsamma karriärmöj-
ligheter. Individer med access till värdefulla resurser för organisationen har sannolikt 
bästa chanserna att avancera karriärmässigt i organisationen, vilket är exempel på in-
strumentella värden av nätverk. Chefer är ”noder” i organisationens kontaktnätverk 
och bidrar med resurser såsom information och kunskap till organisationen

(Westphal och Zajac, 1995; Windolf, 1998). Samtidigt visar studier att chefer under-
stödjer befordringar av individer som liknar dem själva och individer kan rekommen-
deras av förtroendeingivande ”noder” i deras nätverk Granovetter (1973).
 
Ytterligare exempel på instrumentella värden via chefers nätverksportföljer kan re-
lateras till organisationernas beroende av omgivningens resurser för uppnå och bi-
behålla legitimitet och konkurrenskraft. Tillgång till resurser i form av humankapital 
och socialt kapital är här centralt. Då organisationer behöver utbyta och anskaffa 
resurser från omgivningen för att överleva söker de också tillgång till de mest för-
delaktiga resurser för organisationens fortlevnad. Därmed framstår både chefers hu-
mankapital och sociala kapital som centralt för avancemang i organisationer. Kvin-
nor i chefsposition med en stark kompetensprofil och ett omfattande nätverk är 
därför attraktiva kandidater för avancemang i organisationer (Terjesen, et al., 2009).
 
Tillgång till resurser för organisationer gynnas också av en bred nätverksportfölj to-
talt sett för organisationen i linje med Granovetter (1973) som pekar på betydel-
sen av vad han kallar “weak ties” för att uppnå utveckling och förändring. Parallellt 
till detta har det argumenterats att en jämn könsfördelning i chefspositioner kan 
gynna en större spridning och större access till nätverk då kvinnor generellt har fler 
kvinnor i sina nätverk och män generellt har fler män i sina nätverk (Johansson och 
Malmström, 2008). Därmed framstår det som särskilt angeläget för organisationer 
att rekrytera individer som bidrar till att totalt sett bredda organisationens tillgång 
till nätverk.
 
Symboliska värden av nätverk relateras ofta till legitimitet. Höga chefspositioner är 
markörer för relevant erfarenhet, kontaktnätverk och kvalifikationer vilket pekar på 
vikten av att skapa kontakt och bygga nätverk med chefer i höga positioner. Sheri-
dan och Milgate (2005) visar att kvinnor i hög chefsposition också framhåller vik-
ten av synlighet och nära nätverkskontakter för att legitimera sina förmågor och 
sin kompetens för att erhålla höga chefspositioner. I Sheridan och Milgates studie 
framkom att män i höga chefspositioner inte ansåg detta symboliska värde som kri-
tiskt för att avancera.
 
Proaktiva karriärsstrategikomponenter
 
Denna rapport identifierar ett antal proaktiva karriärsstrategikomponenter som 
kvinnor i chefsposition i Norrbotten förefaller använda sig av för att kunna avancera 
karriärmässigt. Karriärsstrategikomponenter är: att bygga nätverk; att inte jämföra 
sig med andra; att vara mobil (karriär innebär att kunna flytta); att kräva feedback; att 
välja sin chef; att sortera mellan arbete och fritid, att skaffa utbildning/ bygga kom-
petensprofil; att vara påläst/förberedd; att byta organisation (tidsfaktorn); samt att 
hålla sig till sitt uppdrag. Dessa karriärsstrategikomponenter stämmer med tidigare 
forskning som exempelvis visar att möjligheter att avancera har gjort att personer 
stannat kvar i organisationer och avancerat medan upplevelse av begränsade möj-
ligheter till avancemang i många fall lett till att personerna valt nya organisationer 
(Ivarsson, 2001), att informellt mentorskap och förebilder har betydelse för kvinnors 
karriärutveckling (Herbohn, 2004), samt att ta reda på vilka prestationskriterierna 
som chefer utvärderas efter och att medvetet agera i linje med de prestationskriteri-
erna har betydelse för kvinnors karriärsutveckling (Jonnergård et al, 2010).
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Karriär i Norrbotten
 
Resultaten från denna rapport indikerar att det geografiska valet att verka på en 
chefsposition i Norrbotten främst förefaller baseras på ett livsstilsval och i mindre 
grad på ett karriärval. Därmed framstår det som att kvinnor bosätter sig i norra 
Sverige på grund av ett livsstilsval snarare än som ett karriärval. Det framgår också av 
rapportens resultat att valet att bosätta sig i Norrbotten i vissa fall också inneburit 
en långsammare avancemangtakt än om cheferna valt att flytta från länet. För an-
dra har det geografiska valet inte fått konsekvenser på möjligheter till att avancera 
och snabbt gör karriär. Samtidigt förefaller cheferna beredda att flytta om karriären 
skulle stagnera för att få nya utmaningar och roligare arbeten.
 
För de chefer som upplevt att karriären stagnerat framhålls argumentet att det är 
”fullt” i chefsnivåerna ovanför som en förklarande orsak till stagnationen. I Norrbot-
ten liksom i andra län av motsvarande eller mindre storlek är antalet offentliga och 
privata organisationer begränsade. Detta begränsar antalet chefspositioner i allmän-
het och i synnerhet begränsas antalet chefspositioner i toppen av organisationer 
starkt. Detta stämmer överens med Konrad och Cannings (1997) som menar att ett 
begränsat antal chefsfunktioner och chefspositioner bidrar till en hård konkurrens 
om de begränsade antal positionerna som finns tillgängliga. Ivarsson (2001) menar 
att denna konkurrenssituation bidrar till en rädsla att välja ”fel” chefskandidat vilket 
också riskerar att få konsekvenser i termer av en ökad homogenitet inom chefsskik-
tet. Kanter (1977) förklarar detta med homosocialitetsteorin som visar att chefer är
attraherade av att välja och befordra dem som liknar dem själva. De menar att ho-
mogenitet upplevs förenkla kommunikation och förståelse. I linje med detta menar 
studier inom området att män föredrar att socialisera med andra män, vilket i sin 
tur medför att manliga chefer är benägna att välja att befordra män som liknar dem 
själva. Detta strukturella mönster får också konsekvenser i termer av en homoso-
cial reproduktion av befordringsgången. (Se även Scott, 2001). Fogelberg/ Eriksson 
(2005) poängterar i linje med detta att; ”De homosociala processerna kan således 
fungera som en begränsande norm” (s. 179). Studier visar att begränsningar i hand-
lingsalternativ får konsekvenser på organisationers effektivitet i nyttjande av resur-
ser (Billing och Alvesson, 1989). Därmed framstår det som viktigt att tillvarata hela 
kompetenskapaciteten inom Norrbotten och därigenom också kunna porträttera
länet som en attraktiv region att verka inom för både kvinnor och män.

Karriärbrandväggar som hindrar karriäravancemang
 
Tre typer av karriärbrandväggar har identifierats i denna studie som kvinnor har 
stött på under deras karriär. Dessa karriärbrandväggar benäms informationsbrand-
vägg, positionsbrandvägg och prestationsbrandvägg. En karriärbrandvägg är ett 
fortgående agerande som skapar strukturer där kvinnor på ett subtilt men effektivt 
sätt hindras i karriären. Även om metaforen glastaket, vilket beskriver den situation 
som innebär att kvinnors karriär plötsligt tar stopp utan synbar anledning, är mer 
etablerat än brandväggsmetaforen så hänvisar begreppet ”glastak” främst till avan-
cemang uppåt (se exempelvis Kanter, 1977; Cederberg & Olofsson, 1995; Morrison, 
White & Van Welsor, 1987) medan brandväggsmetaforen erbjuder möjlighet att se 
strukturer uppåt och i sidled. Begreppet brandvägg lanserades 2010 av Bendl och 
Schmidt vilket kopplar till gränser som avsiktligt vidmakthålls och indikerar att det 
finns skapare och administratörer av strukturella karriärhinder som bestämmer vem 
som har tillåtelse att komma in i systemet och som hindrar oönskade personer från 
att komma in i systemet. Karriärbrandväggen innebär därmed exklusivitet åt de

som har tillgång till systemet. Brandväggen representerar osynliga gränser som kan 
förändras eller alterneras snabbt genom att koderna till brandväggen förändras. En 
konsekvens av denna flexibilitet gör att gränserna kan upprätthållas för att fort-
löpande hålla ute dem som är utanför systemet. Brandvägg porträtterar därmed 
strukturella karriärhinder som komplext, flytande, oklart och heterogent. (Bendl och 
Schmidt, 2010).
 
En av karriärbrandväggarna identifierad i denna studie är informationsbrandvägg, 
vilket innebär subtila strukturer som hindrar kvinnorna från att få ta del av väsentlig 
information för deras arbete i verksamheten och för deras möjligheter att presen-
tera på lika villkor som deras manliga kollegor i motsvarande position. Informations-
brandväggen kan exemplifieras av att formella möten avslutas med informella bas-
tubad där kvinnor antingen hänvisades till egen bastu eller bjuds in i männens men 
att valet att delta i männens bastu var förknippat med att kvinnorna kände sig obe-
kväma vilket även männen i många fall också känt. Detta exemplifierar en starkt in-
stitutionaliserad kultur som vidmakthåller och försvårar informationsflöden och har 
i denna studie visats utgöra en dimension av informationsbrandvägg (Scott, 2001).
 
Den andra karriärbrandväggen är positionsbrandvägg, där subtila strukturer kanali-
serar kvinnor till en viss typ av positioner medan män kanaliseras till andra typer av 
positioner och där kvinnors positioner konsekvent nedvärderas i meriteringsvärde 
av organisationen. Detta får konsekvenser genom att det därigenom försvårar eller 
omöjliggör kvinnornas avancemang medan männens positioner uppvärderats i me-
riteringsvärde av organisationen och därigenom understöds också männens vidare 
avancemang inom organisationen. Även lönemässigt har kanaliseringen inneburit 
sämre utveckling för kvinnorna jämfört med männen. Detta trots att positionerna 
som sådana har krävt likvärdig kompetens och prestation. Den tredje karriärbrand-
väggen är prestationsbrandvägg, där subtila strukturer medfört att kvinnor haft 
sämre förutsättningar att prestera jämfört med deras manliga kollegor, exempelvis 
genom att kvinnor tilldelats mindre tid eller andra resurser för att presentera.
 
De tre typerna av karriärbrandväggar stämmer väl överens med tidigare studiers 
resultat både nationellt (se exempelvis Abrahamsson, 2002; Sundin, 2002; Ivarsson, 
2001) och internationellt (se exempelvis Nelson och Levesque, 2007; Meyerson och 
Fletcher, 2000). Abrahamsson (2002) visar att arbetsuppgifter är uppdelade mellan 
könen och att de ofta är könsmärkta. Vissa arbetsuppgifter innehas typiskt av kvin-
nor och andra typiskt av män och arbetsuppgifter med en kvinnlig könsmärkning 
i regel är kopplade till lägre lön än arbetsuppgifter med en manlig könsmärkning. 
Även Ivarsson (2001) fann att en generell uppfattning bland chefer och chefsaspiran-
ter var att män fick bättre/intressantare arbetsuppgifter än kvinnor, något som helt 
klart påverkade befordringsmöjligheterna. I Ivarssons (2000) avhandling om kvin-
nors karriärvägar studerades könsrelaterade mönster i karriärvägarna. Studien visar 
att 89% av kvinnorna och 17% av männen uppger att de har blivit diskriminerade i 
organisationen på grund av kön. 29% av kvinnorna anser att deras arbetsuppgifter 
motsvarar deras kompetens. Motsvarande siffra bland männen är 64%. Intressant i 
Ivarsson studie är att både män och kvinnor anser att männen får arbetsuppgifter 
som bättre motsvarar deras kompetens, något som enligt både män och kvinnor 
påverkar möjligheterna till befordring. Utvecklingsrådet visar också i rapporten Lika 
möjligheter till karriär- och kompetensutveckling för kvinnor och män (2007) att 
kvinnor bland annat utestängs genom användande av härskartekniker.
 
Meyerson och Fletcher (2000) menar att kvinnor ofta i befordringssystem kanalise-
ras till personaladministrativa områden och positioner istället för till företagsled-
ningspositioner.
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Resultaten i Ryan och Haslams (2005; 2007) studier visar i likhet med resultat i denna 
studie att organisatoriska kontexter gör det svårare för kvinnor i chefsposition än män i 
motsvarade position att prestera. Strukturer såsom brandväggar resulterar i att kvinnor 
uppges sakna de ”rätta” erfarenheterna som värderas vid befordran (Nelson och Levesque, 
2007). Detta ses som ett erfarenhetsgap som kan utgöra en betydande barriär för kvinnors 
möjligheter till avancemang och karriär. Abrahamsson (2002) diskuterar de starka organi-
satoriska mekanismer som återställer ordningen i organisationer. Genom sådana organi-
sations mekanismer kan etablerade brandväggar vidmakthållas, exempelvis sådana som 
särskiljer arbetsuppgifter typiska för kvinnor respektive för män.
 
Denna rapport indikerar att kvinnor möter strukturella hinder i form av brandväggar i 
karriären som kan påverka deras karriärutveckling på ett negativt sätt. I denna rapport 
identifieras karriärsstrategier för att överbrygga eller eliminera brandväggarna. Dessa kar-
riärstrategier kan användas för att ”avkryptera lösenorden/inloggningen”. I denna studie 
identifieras vidare ett antal copingstrategier som kvinnor förfaller tillämpa för att hantera 
brandväggar. En gruppering av copingstrategier omfattar agerande för att försöka att över-
brygga/eliminera brandväggen och en gruppering av copingstrategier omfattar agerande 
för att försöka att bortse från brandväggen. De copingstrategier som omfattar agerande 
för att försöka att överbrygga brandväggen är: att se till att vara påläst och på så sätt skapa 
sig en position; att skapa nätverk för att försöka påverka; och att efterfråga feedback. De 
copingstrategier som omfattar agerande för att försöka att bortse från brandväggen är: 
att byta organisation; att när en kvinna har blivit icke-vald till sammanhang har hon valt 
att inte agerat utan låta det passera och inte lägga energi på det; och att inte jämföra 
sin egen karriär/prestation med hur det går för andra utan att fokusera på att göra sitt 
bästa. Resultaten i rapporten visar att kvinnor försöker att hitta strategier för att hantera 
karriärbrandväggar. Relaterat till dessa resultat indikeras möjligheter att skapa strukturer 
i organisationer som identifierar och hanterar karriärbrandväggsfenomen. Faktum är att 
det knappast finns någon brandvägg som inte kan passeras med rätt kunskap, kreativitet, 
uthållighet och nätverkskontakter (Bendl och Schmidt, 2010).
 
Denna studie i linje med tidigare forskningsstudier pekar på behovet av att medv tande-
göra strukturella hinder såsom karriärbrandväggar. Studiens resultat visar på behovet av 
ökad medvetenhet kring karriärbrandväggars existens. Det behövs mer medvetna insatser 
för att hantera karriärbrandväggar och för att uppnå en könsneutralisering av karriärmöj-
ligheter. Genom sådana insatser kan det möjliggöras att individers personliga kvalifikatio-
ner och meriter får vara vägledande vid rekrytering av chefer och att kön inte är en faktor. 
Implikationer av brandväggsfenomenen är att organisationers resurser inte används på det 
mest effektiva sättet då kvinnor hindras i att kunna bidra med sin fulla potential till orga-
nisationernas värdeskapande. Därmed framstår hantering av brandväggar som centralt för 
att ta tillvara på organisationers fulla potential och framgångsrikt bygga hållbar konkur-
renskraft och tillväxt i organisationer i Norrbotten. Om brandväggsfenomenen kan av-
lägsnas kan också organisationer tillvarata den fulla potentialen i organisationers resurser. 
Detta är centralt för ett län såsom Norrbotten som befolkningsmässigt är relativt litet jäm-
fört med storstadsregionerna. Detta resonemang stöds också av tidigare forskning som vi-
sat på lönsamhets-, hållbarhets- och tillväxteffekter av en jämn könsfördelning i ledningen 
och chefspositioner (Soares, Marquies och Lee, 2011) samt i styrelser (Carter, Simkin & 
Simpson, 2003; Konrad, Kramer & Erkut, 2008; Kevin Campbell Antonio Mı´nguez-Vera, 
2007). Tidigare forskning poängterar bland annat att styrelsens sammansättning relaterat 
till kön d.v.s. andel kvinnor och män påverkar kvalitén i styrelsens arbete och organisatio-
ners finansiella prestation positivt (Kevin Campbell Antonio Mı´nguez-Vera, 2007) och har 
en positiv effekt på organisationers värde (Carter, Simkin & Simpson, 2003) och genererar 
ekonomiska vinster (Kevin Campbell Antonio Mı´nguez-Vera (2007). Innebörden av detta 
är att ekonomiska incitament finns för en jämn könskomposition av styrelseledamöter.

Konrad, Kramer och Erkut (2008) visar att en kvinna i styrelse visar på positiva effekter i 
företaget medan tre eller fler kvinnor i företagsstyrelsen medför störst effekter. De visar att 
tre kvinnor utgjorde en kritisk massa vilket möjliggjorde för kvinnor att påverka mer efter-
som de blev en del av normen i styrelsen. Med tre eller fler kvinnor i styrelsen framstod de 
inte längre som en ”udda fågel” och fick också mer gehör för det de sade. (Konrad, Kramer 
& Erkut, 2008).
 
Denna rapport visar att genusperspektivet i organisationer förefaller vara institutionalise-
rat och inneslutet i arbetsplatsen, positioner och positioners omgivning genom formellt 
och informellt definierade regler, roller och ansvarsfördelning, de rådande normsystemen, 
och de vanor i tankestrukturer genom vilka individer förstår och rationaliserar deras so-
ciala tillvaro (Scott, 2001). Talmud och Izraeli (1999) menar att dessa strukturer inte är 
lätta att eliminera. I och med att strukturerna bygger på institutionalisering via socialise-
ring reproduceras strukturerna kontinuerligt och blir en socialt konstruerad verklighet. 
Sådana socialt reproducerade strukturer kan ta sig uttryck i karriärbrandväggar såsom in-
formationsbrandvägg, positionsbrandvägg och prestationsbrandvägg. Det förefaller råda 
en generell social acceptans kring sådana sociala konstruktioner. I likhet med Nelson och 
Levesque (2007) som poängterar närvaron av institutionella faktorer såsom positionsdis-
kriminering på grund av kön, stereotyper och genus scheman som kan påverka kvinnor 
representation i chefspositioner och då särskilt i höga chefspositioner, visar också denna 
studie resultat på institutionaliserade strukturer via brandväggsfenomen. För att organisa-
tioner ska kunna tillvarata sin fulla potential och uppnå produktivitet och effektivitet och 
därigenom generera bättre lönsamhet, hållbarhet och tillväxt behöver de institutionella 
strukturerna de-institutionaliseras. Sådan de-institutionalisering kan uppnås genom ett 
medvetet agerande i organisationen där institutionaliserade sociala strukturer rekonstre-
ras.
 
Praktik- och policyimplikationer
 
Denna rapport visar att kvinnor i chefsposition besitter förmågor, motivation, ambition 
samt har etablerade mångfacetterade och mångdimensionerade nätverk. Den samman-
tagna bilden av kvinnor i chefsposition visar att de är mer lika än olika män i chefsposition, 
vilket även andra forskningsbaserade studier påvisat (jämför även exempelvis Cliff et al., 
2005; Ivarsson 2001; Powell, 1993; Wahl, 1999). Trots att forskning påvisat likhet mellan 
kvinnor och män avseende ledarskapsstil, personlighet, motivation och utbildningsbak-
grund visar upprepade forskningsstudier att karriärsstrukturer/möjligheter skiljer sig mel-
lan män och kvinnor. Dessa strukturer förefaller snarare uppstå på grund av mer subtila, 
komplexa och multifacetterade barriärer som kan härledas till strukturella hinder i form av 
brandväggar som kvinnor i karriären möter (se exempelvis Kanter, 1977; Orser, 1994; Oak-
ley, 2000; Schein, 1973). Det framstår som centralt för organisationer och policyskapare 
att hantera sådana brandväggar då ett negligerande av en hantering av dem kan medföra 
kritiska risker med omfattande konsekvenser på både samhälls- och organisationsnivå.  
 
Det finns flera risker genom att chefsbefordringssystem i organisationer i Norrbotten 
förefaller i viktiga avseende skilja i förutsättningar mellan kvinnor och män. Tre kritiska 
risker diskuteras nedan. Den första risken är att organisationer satsar på och befordrar 
”fel” individ (adverse selection), dvs att i rekryterings- och befordringsprocesser premieras 
män framför kvinnor oavsett om kvinnorna har högre chefspotential vilket kan få nega-
tiva konsekvenser i termer av organisationens produktivitet och effektivitet. Den andra 
risken är att kvinnors kompetens och potential inte nyttjas på bästa sätt, till exempel att 
arbetsuppgifterna inte motsvarar deras kompetens, vilket får negativa konsekvenser på 
organisationers utveckling ur produktivitets- och effektivitetsperspektiv.
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Det kan innebära en kedja av negativa konsekvenser för organisationers utveckling och 
prestationer då den fulla kapaciteten i organisationen inte tillvaratas. Kvinnor som för att 
komma vidare i sin karriär växlar över till en annan organisation resulterar i ett kompe-
tensläckage för organisationen. Sådan underanvändning av organisationers kompetens-
kapacitet och kompetensläckage får långsiktiga negativa konsekvenser då det påverkar 
organisationens prestation, legitimitet och möjlighet att satsa på tillväxt. Följaktligen blir 
den tredje risken att strukturella hinder i kvinnors karriärer hindrar tillvaratagande och 
realisering av organisationers fulla potential i Norrbotten. Tidigare forskningsstudier visar 
även att det finns starka incitament för att reducera och eliminera brandväggsfenomen. 
Det har påvisats i upprepade forskningsbaserade studier att en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i höga chefspositioner genererar bättre lönsamhet, hållbarhet och till-
växt i organisationer. Kvinnors representation i höga chefsbefattningar signalerar även att 
organisationen värderar framgångar hos dess kvinnor vilket stöds av tidigare forsknings-
studier där bland annat Bilimoria (2006) fann ett positivt samband mellan antalet kvinnor 
i styrelsen och antalet kvinnor i chefsposition generellt och i höga chefspositioner. Därmed 
är ytterligare ett argument för att möjliggöra kvinnors karriär, baserat på institutionella 
perspektivet, att befordra kvinnor till strategiska positioner i organisationens ledning då 
det kan understödja organisationens legitimitet.
 
Den offentliga statistiken utgör en grund för att medvetandegöra strukturer i fördelnings-
mönster kopplat till kön och karriär. Sammantaget ger dessa bilder tydliga indikationer 
på att förändring behövs och denna rapport ger indikationer på var sådana förändringar 
kan genomföras. Därmed kan rapporten ligga till grund för förändringsarbete. Kopplat 
till rapportens indikationer på nödvändiga förändringar för att den fulla potentialen i 
Norrbotten ska kunna tillvaratas finns både regel- och normsystem som utgör nivåer för 
förändring. För att skapa förutsättningar för sådana förändringar krävs policyåtgärder på 
både regalerande- och normgivandenivå. Ytterligare insatser behövs för att påverka norm-
bildningen och etablerade tankesätt.
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